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CARVALHO FARIAS, S. M. de O. Qualidade da carne de sol comercializada na cidade de 
João Pessoa/PB. João Pessoa. CT/PPGCTA/UFPB, 2010. 142f. Dissertação (Mestrado em 
Ciência e Tecnologia de Alimentos).                                             

RESUMO GERAL 
A carne de sol é um produto semi-desidratado, obtido pela salga leve e discreta secagem de 
cortes cárneos de bovinos, que apesar de apreciada no Nordeste brasileiro é um produto sem 
normas técnicas para produção e sem padrão de identidade e qualidade oficial. Objetivou-se 
avaliar a qualidade da carne de sol comercializada na cidade de João Pessoa, focando quatro 
eixos, sendo que o primeiro buscou avaliar os aspectos higiênico-sanitários dos 
estabelecimentos que comercializam carne de sol; o segundo, determinar os parâmetros físico-
químicos; o terceiro traçar o perfil do consumidor de carne de sol e o quarto visou estabelecer 
os atributos de qualidade. Os estudos sobre os aspectos higiênico-sanitários dos 
estabelecimentos foram conduzidos em duas fases, coleta e quantificação dos dados. A 
caracterização físico-química foi realizada em 51 amostras, obtidas aleatoriamente em 
estabelecimentos varejistas; realizando-se as determinações de umidade, pH, atividade de 
água, proteínas, lipídios, cloretos, cinzas; capacidade de retenção de água e determinação de 
cor. Para traçar o perfil do consumidor de carne de sol, foram considerados: a caracterização 
da amostra; hábitos de consumo; elementos utilizados para decisão de compra; grau de 
satisfação dos consumidores e cruzamento de dados, por meio de amostragem não 
probabilística, obtida junto a 326 potenciais consumidores desse produto, utilizando-se um 
questionário estruturado contendo 16 questões. Para estabelecer atributos sensoriais foram 
realizadas três sessões de Focus Groups. Na avaliação higiênico-sanitária verificou-se que os 
hipermercados são os estabelecimentos com o melhor perfil e as feiras livres e mercados 
públicos são os locais com os piores indicadores higiênico-sanitários. Microbiológicamente, 
os estafilococos coagulase positiva não foram detectados nas amostras avaliadas, porém as 
contagens de Staphylococcus spp variaram de 6,4 x 102 a 2,0 x 106 UFC.g-1, as contagens de 
bactérias aeróbias mesófilas variaram de 1,8 x 105 e 7,5 x 107    UFC.g-1, os coliformes totais 
estiveram entre 4,6 x 102 e 1,1 x 109 NMP. g-1 de amostra e os bolores e leveduras, variaram 
de 2,5 x 102 e 1,0 x 106 UFC.g-1. A contaminação por coliformes totais e termotolerantes 
refletiu o padrão higiênico-sanitário dos mercadinhos, supermercados, açougues e 
hipermercados; não sendo observado para as feiras livres e mercados públicos, onde a 
avaliação microbiológica não refletiu a classificação. Foi observada correlação entre o padrão 
higiênico-sanitário e a contagem de mesófilos para os açougues, supermercados, feiras livres 
e hipermercados, porém, tanto os mercados públicos quanto os mercadinhos, não seguiram 
esta relação. Os parâmetros de qualidade físico-química tiveram ampla variação, sendo 
observadas as seguintes médias: umidade (71,17±2,96g/ 100g); pH (5,93±0,26); atividade e 
água (0,95±0,03); teor de proteínas (22,86±1,50g /100g); teor de lipídios (0,67±0,41g /100g); 
capacidade de retenção de água (77,59±5,59 %), teor de cloretos (2,03±0,98 g/ 100g); teor de 
cinzas (4,83±2,07 g/ 100g); valores médios de luminosidade internos e externos (19,79±2,01 e 
18,85±2,10); valores de intensidade da cor vermelha, internos e externos (4,47±2,13 e 
10,38±2,61) e valores de intensidade de amarelo, internos e externos (21,57±0,93 e 
21,91±1,08). Na análise por agrupamento observou-se a existência de quatro classes de 
estabelecimentos, determinadas pela origem da carne de sol. Ficou demonstrada a expressiva 
satisfação do consumidor em relação à carne de sol adquirida. O local da compra da carne de 
sol é escolhido pela higiene do local (42%) e a forma de consumo preferida é a fritura (80,7 % 
dos entrevistados); 87,5 % declararam consumir carne de sol uma vez ou mais por semana e o 
almoço é a ocasião de consumo com maior freqüência; o supermercado é local preferido de 
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compra para 51,5% dos entrevistados. A carne de sol é elemento da dieta por hábitos 
culturais, pela facilidade de preparo e também pelo sabor característico. 
 
Palavras-chave: Carne de sol. Higiênico-sanitário. Boas Práticas de Fabricação. Focus 

Group. Consumidor. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

xx 

 

CARVALHO FARIAS. S. M. O. Quality of  sun meat in the city of João Pessoa / PB. João 
Pessoa. CT / PPGCTA / UFPB, 2010. 142f. Dissertation (Master Degree in Food Science and 
Technology). 
 

GENERAL ABSTRATC 
 The sun meat is a half-dehydrated product  obtained  by   light salty and discrete drying of 
meaty cuts of bovines, that although appreciated in northeastern Brazilian it is a product 
without techniques standard for production and standard of identity and official quality. It was 
objectified to evaluate the quality of the sun meat commercialized in the city of João Pessoa, 
focusing four axles, being the first one to evaluate the hygienical-sanitary aspects of the 
establishments that commercialize sun meat; as the axle to determine the parameters physical 
and chemical; third to trace the profile of the consumer of sun meat and the room axle it 
aimed at to establish quality attributes. The studies on the hygienical-sanitary aspects of the 
establishments had been lead in two phases, collect and quantification of the data. The 
characterization physical and chemical was carried through in 51 samples, gotten randomly in 
retail establishments; becoming fullfilled the determination of moisture, pH, activity of water, 
proteins, fats, chlorides, ashes; water holding capacity and determination of color. To trace the 
profile of the consumer of sun meat, they had been considered: the characterization of the 
sample; consumption habits; elements used for purchase decision; degree of satisfaction of the 
consumers and crossing of data, by means of not probabilist sampling gotten next to 326 
consuming potentials of sun meat, using itself a structuralized questionnaire contend 16 
questions. To establish sensorial attributes three sessions of Focus Groups had been carried 
through. In the hygienical-sanitary evaluation it was verified that the supermarkets are the 
establishments with optimum profile and the free fairs and public markets are the 
establishments with the worse hygienical-sanitary pointers. Microbiologically the 
estafilococos coagulase positive had not been detected in the evaluated samples, however the 
countings of Staphylococcus spp had varied of 6,4 x 102 the 2,0 x 106 UFC.g-1, the countings 
of aerobic bacteria mesophilic ranged had varied of 1,8 7,5 x 105 and x 107    UFC.g-1, the 
total coliformes had been between 4,6 x102  and 1.1 x 109 NMP. g-1 of sample and molds and 
yeasts ranged from, had varied of 2,5  x 102 and 1,0 106 x UFC.g-1. The contamination for 
total and termotolerantes coliformes reflected the standard hygienical-bathroom of the small 
markets, supermarkets, butchery   and supermarkets ; not being observed for the free fairs and 
public markets, where the microbiological evaluation did not reflect the classification. The 
correlation between the standard was observed hygienical-bathroom and the counting of 
mesófilos for butchery, supermarkets, free fairs and  hipermercados, however, as many as the  
small markets, as  the  public markets had not followed this relation. The quality parameters 
physical and chemical had ample variation, being observed the following averages: moisture  
(71,17±2,96g/100g); pH (5,93±0,26); activity and water (0,95±0,03); protein (22,86±1,50 g 
/100g); fat content (0,67±0,41 g /100g); water holding capacity (77,59± 5.59%), chloride 
(2,03±0,98 g/ 100g); ashes (4,83±2,07 g/ 100g); internal and external average values of 
luminosity (19,79±2,01 and 18,85±2,10); values of intensity of the red color, internal and 
external (4,47±2,13 and 10,38±2,61) and external values of yellow intensity, interns and 
(21,57±0,93 and 21,91±1,08). In the analysis for grouping it was observed existence of four 
classrooms of establishments determined for the origin of the sun meat. It was demonstrated 
the satisfaction of the consumer with regard to the acquired sun meat. The place of the 
purchase of the sun meat is chosen by the hygiene of place (42%) and the preferred form of 
consumption is the frying (80.7% of the interviewed ones); 87.5% had declared to consume 
sun meat one or more time per week and the lunch is the consumption occasion more 
frequently; the supermarket is the preferred local to purchase the sun meat for 51,5% of the 
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interviewed ones. The sun meat is element of the diet for cultural habits, the easiness of 
reparation and also for the characteristic flavor. 

 
Keywords: Sun meat. Hygiene and sanitation. Good Manufacturing Practices. Focus Group. 

Consumer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Uma das primeiras tentativas satisfatórias em conservar os alimentos foi por meio de 

sua exposição, com ou sem salga prévia, aos raios solares. Sendo observado que esse processo 

mudava as características sensoriais do alimento, tornando-o mais agradável ao paladar 

humano. Assim, a salga combinada à secagem, é um marco para o progresso da conservação 

de alimentos. 

 Portanto, o uso do sal e secagem na preservação de carnes e peixes foram métodos de 

conservação utilizados por vários povos ao redor do mundo; tendo-se conhecimento de que os 

gregos e os romanos já faziam uso desta técnica. Provavelmente, a conservação pela salga em 

terras brasileiras não tenha sido herança dos povos indígenas, pois não é hábito dessas 

culturas realizarem essa conservação; sendo então atribuída ao colonizador a disseminação 

desta técnica pelo litoral nordestino. 

 Logo, a salga da carne, normalmente bovina, era realizada em distintas localidades e 

este fato originou as várias denominações para este produto, cuja sinonímia é vasta e, segundo 

Nóbrega (1982), os termos: “carne do sertão”, “carne de vento”, “carne seca”, “carne 

serenada”, “carne de viagem”, fazem alusão a um mesmo produto; sendo a denominação 

carne de sol a mais popular no meio acadêmico e em algumas localidades do Nordeste 

Brasileiro. Portanto, segundo as definições atuais a carne de sol é um produto semi-

desidratado obtido pela salga leve e discreta secagem de cortes cárneos de bovinos. 

  O processamento de alimentos promove o prolongamento da sua vida útil, torna-os 

mais atraentes; entretanto, induz mudanças e interações entre os constituintes do alimento. 

Durante o processamento, o alimento é exposto a diversos fatores que podem interferir em sua 

estrutura e composição nutricional, sendo que temperatura, luz, oxigênio, umidade e pH do 

meio são os fatores que mais contribuem para essa alteração. 

 Os sistemas de produção da carne de sol apresentam grande diversidade tecnológica, 

variando-se desde os pequenos processamentos em açougues da forma tradicional à 

industrialização em larga escala, realidade que incide sobre o Padrão de Identidade e 

Qualidade deste produto. Este fato demanda esforços no sentido de preencher lacunas em 

relação às Boas Práticas de Fabricação, melhorias na cadeia alimentar, ou seja, distribuição, 

armazenagem e embalagem, como também definição de parâmetros físico-químicos que 

venham a preservar os atributos sensoriais peculiares deste alimento. Neste contexto, objetiva-

se com essa pesquisa avaliar a qualidade da carne de sol comercializada na cidade de João 
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Pessoa/PB através da avaliação higiênico-sanitária e físico-estrutural dos estabelecimentos 

que a comercializam, da determinação de suas características físico-químicas, da avaliação de 

sua qualidade microbiológica e estudo de consumidor. 
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2 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar a qualidade da carne de sol comercializada nos estabelecimentos comerciais 

da cidade de João Pessoa/PB. 

  

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Verificar os aspectos higiênico-sanitários dos estabelecimentos que comercializam 

carne de sol; 

 

b) Determinar a qualidade físico-química da carne de sol comercializada; 

 

c) Avaliar a qualidade microbiológica da carne de sol comercializada; 

 

d) Determinar o perfil do consumidor de carne de sol; 

 

e) Estabelecer os atributos sensoriais da carne de sol por meio da técnica de Focus 

Group.



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
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1 CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS POR SALGA E SECAGEM 

 

A água está presente na maioria dos alimentos, numa concentração entre 80 – 95 % 

apresentando uma importância fundamental para os processos biológicos, além de influenciar 

na textura, aparência, sabor, na susceptibilidade de alterações e na perecibilidade. 

      O principal componente estrutural da carne é a miofibrila, que ocupa cerca de 70% do 

volume da carne magra e tem cerca de 20% de proteína. A água constitui o restante da 

miofibrila, localizando-se entre os filamentos grossos e finos de proteína. Além disso, o 

espaçamento entre os filamentos varia de acordo com o pH, o comprimento do sarcômero, a 

força iônica, a pressão osmótica e o estado do músculo se relaxado ou contraído (OFFER e 

TRINICK, 1983).  

Muitos métodos de conservação baseiam-se no controle ou redução do teor de água 

dos alimentos, procurando associá-los à manutenção da qualidade de uma forma global. Os 

métodos de secagem, congelamento e adição de soluto são os mais utilizados para esse fim 

(KIRCHHOF et al., 2008). 

A água presente nos alimentos pode encontrar-se mais ou menos disponível, ou seja, 

ligada ou livre (CHEFTEL e CHEFTEL, 2000). A água ligada a macromoléculas por forças 

físicas não está livre para agir como solvente ou para participar de reações químicas ou ser 

utilizada pelos microrganismos (FRANCO e LANDGRAF, 2000). 

A interação entre as moléculas de água e os constituintes do alimento varia em força, 

então, o teor de água livre ou disponível é expresso como atividade de água- Aa - (CHEFTEL 

e CHEFTEL, 2000; FENNEMA, 1996). 

O principal fator na estabilidade de um alimento não é, portanto, o teor de umidade 

deste, mas sim a disponibilidade da água para o crescimento de microrganismos e reações 

químicas. 

Existem várias formas de se controlar a “água livre” presente no alimento; seja, por 

remoção mediante secagem, solidificação ou congelamento, ou ainda tornando-a indisponível 

pela adição de eletrólitos, como o cloreto de sódio ou não-eletrólitos, como a sacarose. 

 A adição de sal irá aumentar a força iônica, isto melhora a solubilidade e 

conseqüentemente a funcionalidade das proteínas miofibrilares. Dependendo da concentração 

salina do meio, as proteínas cárneas podem tanto reter como liberar água. Em força iônica ou 

concentração salina baixa, a solubilidade das proteínas tende a aumentar, fenômeno conhecido 
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como “salting in”, porém à medida que se eleva a concentração salina, além de certos limites, 

as proteínas tendem a se insolubilizar e precipitar “salting out”. Os íons salinos passam a 

competir pela água com as moléculas de proteína, destruindo a sua capa de hidratação e 

permitindo que as moléculas de proteína atraiam - se mutuamente, liberando água 

(SGARBIERE, 1998). 

  Sabadini et al. (2001) avaliando as alterações da atividade de água e da cor da carne no 

processo de elaboração da carne salgada desidratada, observaram que tanto a atividade de 

água como a diferença na cor da carne processada pode ser correlacionada com o teor de sal e 

úteis no controle de qualidade do produto.   

 

 

2 PRODUTOS SALGADOS-DESSECADOS CARACTERÍSTICOS DO BRASIL 

 

 A conservação de carne pelo uso do sal, do sol e do vento data de épocas muito 

remotas, tendo sido empregada pelos Maias e Astecas, sendo também conhecida na Ásia, 

África e Américas. A carne seca pela exposição ao sol, data da pré-história. No Brasil, os 

europeus viram-na no século XVI. Todavia, nesse tempo ela era elaborada sem o uso do sal, 

raro condimento na época (NÓBREGA, 1982). 

 Dentre os principais produtos de carne bovina salgada e dessecada elaborados no 

Brasil tem-se a carne de sol que, embora bem conhecida no Nordeste brasileiro, no Sul e 

Sudeste é confundida com o charque e Jerked Beef (SOUZA, 2005). 

        No processamento desses produtos, inicialmente, as carnes são desossadas, 

adelgassadas e cortadas em camadas de 3 a 5cm denominadas “mantas” e posteriormente 

salgadas (GOMEZ, 2006).  Na figura 1 observam-se as diferenças tecnológicas para a 

produção da carne de sol e do charque. 

Com relação ao processamento da carne de sol, o mais comum, envolve a utilização de 

carne in natura, já desossada e em mantas, as quais são submetidas a um leve processo de 

salga (30 kg de sal para 250 kg de carne) pelo espalhamento do sal por toda a superfície da 

manta, de forma a atingir a máxima distribuição dele. Após esta operação, as mantas 

permanecem em bandejas plásticas ou em pilhas, por um período de 4 horas. Durante esta 

etapa, há uma maior penetração do sal e a eliminação de um exsudado. As mantas são, então, 

estendidas em varais, por um período máximo de 2 horas. Concluída a secagem, a carne é 
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recolhida e resfriada à temperatura ambiente. O esfriamento ocorre por cerca de 1 hora e entre 

o esfriamento e a comercialização existe um intervalo de 15 horas, sendo o produto embalado 

em esteiras de palha ou sacos de nylon. Ressalte-se que alguns procedimentos realizam uma 

lavagem das mantas antes da secagem (AMBIEL, 2004).  

 

 

 
          Figura 1. Fluxograma de elaboração da carne de sol e do charque. 
          Fonte. Lira e Shimokomaki, 1998. 

 

 

 Portanto, a diferença entre a carne de charque e suas congêneres do Nordeste, está na 

quantidade e granulometria do sal utilizado, no tipo de salga (úmida ou seca), no tempo de 

permanência nas pilhas, no tempo de exposição ao sol e, o mais importante, na fase de 

fermentação que o charque experimenta (NÓBREGA, 1982). Existe diferença também quanto 

aos cortes utilizados, pois enquanto a carne de sol é produzida principalmente de carnes do 

traseiro, sendo o coxão mole o mais utilizado, o charque e o Jerked Beef são produzidos a 

partir de cortes menos nobres tais como a ponta de agulha, o acém e o pescoço (Figuras 2 e 3). 

 Porém, não possuindo um protocolo de elaboração e sendo efetuada de modo 

empírico, tal como constatou Nóbrega (1982) ao estudar os processos de elaboração da carne 
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de sol em cerca de 20 localidades no Nordeste brasileiro, a uniformização do produto final é 

inviabilizada. 

 Estudos mostram que dos diferentes processos de elaboração da carne de sol, resultam 

produtos finais com teores de umidade que variam entre 66,33 e 70,10 %, teores de sal, em 

cloreto de sódio, entre 4,69 e 8,45 % e atividade de água entre 0,92 e 0,97 (LIRA, 1998). 

 

 
                           Figura 2: divisão da carcaça em cortes primários. 
                                Fonte: ROÇA, 2000.  
              

 
                       Figura 3: cortes cárneos mais utilizados para produção de produtos salgados-dessecados. 

Fonte: http://www.danillafoods.com.br/fotos_produtos/pescoco.jpg 

  

 Desta forma, a carne de sol não é classificada como um produto de umidade 

intermediária tal como o charque e o Jerked Beef. 

 Estas características, ou seja, elevada umidade e atividade de água e baixo teor de 

cloreto de sódio não são suficientes para preservar a carne de sol e esta sofre deterioração 

entre 72 e 96 horas (AMBIEL, 2004). 
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Estudos recentes realizados por diversos pesquisadores apontam para a necessidade de 

aprimoramento tecnológico na elaboração da carne de sol, com o intuito de prolongar sua vida 

de prateleira, de modo que este produto possa conquistar outros mercados. Porém, ao se 

utilizar conservantes, a exemplo dos sais de cura ou adicionar ácidos e seus sais como agente 

microbiano, pode-se estar descaracterizando o produto original.  

No Quadro 1 apresenta-se as características e as diferenças tecnológicas da carne de 

sol, charque e Jerked Beef.  

 

 

3 EFEITOS DO CLORETO DE SÓDIO SOBRE OS PRODUTOS CÁRNEOS 

 

 O cloreto de sódio é o mais importante dos condimentos, sendo amplamente usado nas 

carnes preparadas e se constitui um valioso ingrediente alimentar desde os primórdios da 

civilização (PARDI et al.,1996) 

 Os íons de sais neutros, quando em concentração entre 0,5 e 1,0mol.l-1, podem 

aumentar a solubilidade de proteínas, fenômeno denominado “salting-in” (CHEFTEL e 

CHEFTEL, 2000).  

 De acordo com Lira et al.,(1999) existem acentuadas diferenças no perfil de 

solubilização das frações protéicas (miofibrilares e colagenosas) da carne de sol e da matéria-

prima; este fato sugere que o processamento da carne de sol  acarreta a perda de proteínas 

miofibrilares. Neste mesmo estudo, os autores observaram uma solubilização mais elevada em 

amostras de matéria prima com pH mais elevado.  

         Porém, em produtos cárneos de umidade intermediária (Aa entre 0,74 e 0,78) a 

solubilidade das proteínas miofibrilares declina com o armazenamento (SHIMOKOMAKI et 

al.,1998). 
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Características Carne de sol Charque Jerked Beef Referência 
 

Teor de sal 
(g/100g) 

5 a 6 15 a 20 15 a 20 Lira e Shimokomaki, 1998 

2,89 ----- ------ Carvalho Jr, 2002 

4,04 ------- -------- Ambiel, 2004 

2,96 ----- ------- Souza, 2005 

Umidade (g/100g) 64 a 70 45 a 50 45 a 50 Lira e Shimokomaki, 1998 

70,93 ---------- --------- Carvalho Jr, 2002 

69,66 ---------- --------- Ambiel, 2004 

71,38 ------- ------- Souza, 2005 

Atividade de água 0,92 0,70 a 0,80 0,70 a 0,80 Lira e Shimokomaki, 1998 

0,96 ------- -------- Carvalho Jr, 2002 

0,961 --------- ------- Ambiel, 2004 

    

Embalagem Ausente Ausente Vácuo Lira e Shimokomaki 
(1998) 

Vácuo ------------ -------------- Carvalho Jr, 2002 

Vácuo ----------- --------- Ambiel, 2004 

Vácuo ------- ------ Souza, 2005 

Aditivos Ausente Ausente nitrato e nitrito Lira e Shimokomaki 
(1998) 

Ausente -------------- -------------- Carvalho Jr, 2002 
lactato de sódio -------------- -------------- Ambiel, 2004 
diacetato e lactato 
de sódio 

-------------- --------- Souza, 2005 

Tipo de músculo patinho, coxão 
mole, coxão duro e 
alcatra 

ponta de agulha, 
acém e pescoço 

ponta de 
agulha, acém e 
pescoço 

Lira e Shimokomaki 
(1998) 

coxão mole ---------------- -------------- Carvalho Jr, 2002 
coxão mole --------- -------- Ambiel, 2004 
coxão mole ---------- ------------ Souza, 2005 

Processamento Típico regional Industrial Industrial Lira e Shimokomaki 
(1998) 

Condições 
controladas(a) 

-------------------- ------------------- Carvalho Jr, 2002 

Condições 
controladas(b) 

----------------------- ---------------- Ambiel, 2004 

Condições 
controladas(c) 

--------- ---------- Souza, 2005 

Vida de prateleira 
  

 

3 a 4dias ( 21 a 
31ºC) 

8 (5ºC) 

4 meses( 21 a 31ºC) 6 meses( 21 a 
31ºC) 

Lira e Shimokomaki 
(1998) 

4 semanas ( 4ºC) -------- -------------- Carvalho Jr, 2002  

49 dias (4ºC) --------  Ambiel, 2004 

10 semanas -------- ------- Souza, 2005 

Quadro 1  Características e diferenças tecnológicas entre a carne de sol, charque e Jerked  Beef. 
(a) desossa (15ºC); salga seca (4ºC); dessecação (15ºC); embalagem (18ºC); armazenagem (4ºC); (b) salga seca 
(4ºC); dessecação (10ºC); embalagem (15ºC); armazenagem (4ºC); (c) desossa (13ºc); injeção automática de 
salmoura (4ºC); dessecação (15ºC); embalagem (18ºC). 
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4  MICROBIOLOGIA DA CARNE DE SOL 

 

Segundo a teoria dos obstáculos (hurdle technology), o principal conjunto de 

obstáculos responsáveis pela conservação dos alimentos é formado pela temperatura, pH, 

atividade de água, flora competitiva, potencial de óxido-redução e aditivos (FRANCO e 

LANDGRAF, 2000). 

Sendo o animal sadio e o seu abate conduzido em condições higiênicas, a flora 

microbiológica da carne possuirá um número baixo de bactérias patogênicas, sendo formada 

principalmente por microrganismos saprófitas, responsáveis pela sua deterioração                      

(LEITÃO, 1995). Portanto, irão compor a flora da carne fresca, bactérias Gram-negativas, 

destacando-se os gêneros Pseudomonas, Aeromonas, Alcaligenes, Flavobacterium, 

Acinetobacter, Moraxela e representantes da família Enterobacteriaceae, principalmente as 

bactérias coliformes. Os Staphylococcus e Micrococcus são os representantes dos cocos 

Gram-positivos, em menor freqüência podem também estar presentes os estreptococos fecais. 

As bactérias lácticas podem também ser detectadas tais como Microbacterium spp., espécies 

de bacillus (Cladosporium, Sporotrichium, Thamnidium) e leveduras (Trichsporum, etc). 

A presença de coliformes totais avalia as condições higiênicas sendo que altas 

contagens significam contaminação pós-processamento, limpeza e sanificação deficientes, 

tratamentos térmicos ineficientes ou multiplicação durante o processamento ou estocagem. A 

presença de coliformes termotolerantes evidencia condições higiênico-sanitárias inadequadas 

e pode indicar a presença de enteropatógenos em ambientes ou produtos alimentícios 

analisados. 

Leite Jr. et al. (2000) realizaram a avaliação microbiológica da carne de sol 

comercializada na cidade de Campina Grande/PB, sob duas condições de armazenagem, ou 

seja, armazenada com e sem refrigeração; esses autores concluíram que 40% das amostras 

comercializadas à temperatura ambiente e 30% das amostras armazenadas sob refrigeração, 

durante a comercialização estavam contaminadas por Salmonella e 15,8% das amostras 

estavam contaminadas por Staphylococcus aureos.  

Nishimoto et al. (2005) avaliaram a presença de Staphylococcus áureos em amostras 

de Jerked Beef comercializadas na cidade de São Paulo e observaram a presença de 

Staphylococcus coagulase positiva, em valores acima de preconizado pela legislação,  em 

apenas uma amostra; este fato levou os autores do estudo a concluírem que a atividade de 
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água, a umidade e o pH são fatores importantes  para a manutenção do padrão higiênico-

sanitário do referido produto. 

Costa e Silva (2001) detectaram elevadas contagens de Staphylococcus (média de 6,78 

Log UFC.g-1) em carne de sol oriunda de um posto de abate. Os mesmos autores observaram 

também contagens superiores a 5,0 Log UFC.g-1 para Staphylococcus aureus e afirmaram que 

este valor representa riscos devido à presença de enterotoxinas capazes de desencadear 

intoxicação alimentar. 

 

 

5 SEGURANÇA DOS ALIMENTOS 

 

 É direito das pessoas terem a expectativa de que os seus alimentos sejam seguros e 

adequados para consumo. As doenças e os danos provocados por alimentos são, na melhor 

das hipóteses, desagradáveis, e, na pior das hipóteses, fatais. Há, também, outras 

conseqüências. Os surtos de doenças transmitidas por alimentos podem prejudicar o comércio 

e o turismo, gerando perdas econômicas, desemprego e conflitos. Alimentos deteriorados 

causam desperdício e aumento de custos, afetando de forma adversa o comércio e a confiança 

do consumidor (Opas/OMS, 2006). 

Segundo a FAO (2003), segurança dos alimentos é a garantia de que eles não causem 

danos ao consumidor, quando preparados e ou consumidos de acordo com o uso a que se 

destinam. A segurança alimentar pode ser conceituada como a condição em que a população, 

de maneira contínua, tem acesso físico e econômico a um alimento inócuo (seguro), em 

quantidade e valor nutritivo adequados para satisfazer às exigências alimentares e garantir 

uma condição de vida saudável e segura. 

Vários componentes são responsáveis pela segurança dos alimentos desde a produção, 

como: armazenamento; distribuição e comercialização conduzidas de forma adequada; 

perfeito sistema de qualidade; legislação alimentar clara e compreensível e vigilâncias 

governamentais competentementes e, fundamentalmente, compenetradas em seu papel 

educativo (PANETTA, 2002). 

 As Boas Práticas de Fabricação envolvem requisitos que vão desde o projeto e 

instalação do prédio, passando por rigorosas regras de higiene pessoal e de limpeza e 
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sanificação do ambiente e equipamentos, controle integrado de pragas até a completa 

descrição dos procedimentos envolvidos no processamento do produto (MENDONÇA, 2004). 

 

6 ESTUDO DE CONSUMIDORES 

 

 Os fatores que influenciam a escolha, a compra e o consumo de determinados 

alimentos são muito variados e podem compor um processo extremamente complexo. Além 

das características sócio-demográficas (gênero, idade, renda, por exemplo), tradicionalmente 

utilizadas em pesquisa para justificar as diferenças percebidas entre indivíduos, o 

conhecimento, as atitudes, as preocupações e as crenças têm explicado grande parte das 

variações no processo de compra de alimentos. Assim, o consumo de alimentos parece ser 

permeado não apenas por aspectos fisiológicos (e ancestrais), mas também por influências 

culturais e psicossomáticas (BARCELLOS, 2002). 

 As características do consumidor, atitudes, comportamentos, necessidades e desejos, 

são analisadas através do estudo de como as pessoas ou grupos de pessoas selecionam, 

compram e usam produtos para satisfazer suas necessidades e desejos. No processo de 

compra, cada indivíduo dos diferentes núcleos familiares assume papéis de compra distintos, 

assim, tem-se: o iniciador que sente a falta do produto e sugere sua compra; o influenciador 

que tem pontos de vista e influencia a compra; o “decisor” que decide se deve comprar; o que 

deve comprar, o quanto, quando e onde comprar, o comprador que realiza a compra e o 

usuário que consome o produto (KOTLER, 1998 apud GARCIA, 2003). 

 Segundo Motta (2004) atitude do consumidor pode ser entendida como um processo 

psicológico que determina uma predisposição, favorável ou não, a algum objeto, e que, em 

boa parte dos casos, antecede o comportamento.  

 Segundo ENGEL, BLACKWELL e MINIARD (2000) são três os componentes da 

atitude, ou seja: o cognitivo que expressa crenças, o afetivo que está ligado aos sentimentos e 

os conativos que são as intenções comportamentais, e segundo estes mesmos autores, existe 

interações, positivas ou negativas, entre estes componentes. 

 SHETH, MITTAL e NEWMAN (2001), afirmam que os três componentes da atitude 

influenciam uns aos outros de forma hierarquizada, sendo três formas possíveis de 

hierarquização, ou seja, a do aprendizado, no qual o indivíduo, primeiramente, aprende sobre 

o objeto, pensa a respeito dele, para depois desenvolver algum sentimento, e por fim, age; a 
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emocional, em que o indivíduo, em primeiro plano desenvolve afeto (sentimento) em relação 

a um objeto, comporta-se em relação a ele, para, só então, agregar informações apreendidas à 

sua estrutura cognitiva; e a de baixo envolvimento, na qual o indivíduo age, desenvolve afeto 

e, em última instância, pensa a respeito do objeto, que inicialmente foi alvo de 

comportamento. 

  Souki et al. (2003), elaboraram um modelo teórico de análise do processo de decisão 

de compra dos consumidores de carne bovina. Assim, o processo de decisão de compra dos 

consumidores de carne bovina passa pelo reconhecimento da necessidade de compra, busca de 

informações, análise das alternativas que antecedem a compra, decisão de compra, compra e 

avaliação pós-compra. Tal processo é influenciado por fatores sociais, pessoais, culturais e 

psicológicos, além de diversos atributos da carne bovina. 

Portanto, dentre os fatores pessoais, no modelo proposto, destacam-se as influências 

do sexo, do estado civil, da idade, da renda, do nível de escolaridade dos consumidores e do 

tempo diário dedicado ao trabalho. Finalmente, no que tange aos atributos da carne bovina, 

foram analisadas a higiene, a aparência, o frescor, a maciez, a suculência, o odor, a cor, o 

sabor, a porcentagem de gordura, o nível de colesterol, a camada de gordura na superfície, o 

marmoreio, qualidade nutricional, o rendimento, a versatilidade, a embalagem, a facilidade de 

armazenamento e preparo e ausência de resíduos - antibióticos, anabolizantes, corantes, etc. 

(SOUKI et al., 2003). 

 Figueiredo e Csillag (2010) levantaram o conjunto de atributos da carne bovina 

valorizados pelo consumidor (Quadro 2). Após um exercício analítico, em que tomam como 

referência o conjunto de alimentos funcionais e hedônicos, estes autores concluem que a carne 

bovina pode ser classificada como um bem de crença (credence good), quando avaliada pelo 

prisma funcional ou um bem de busca (search good) ou de experiência (experience good) 

quando avaliada pelo prisma hedônico, ou seja, pelos atributos intrínsecos. 
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Atributo Definição 
 

Ausência de gordura Ausência de partes visíveis de gordura (capa) no corte da carne 
Baixo preço Menor expressão monetária do valor de uma dada quantidade de carne. 
Bem-estar animal Garantia de que o processo produtivo, antes do abate, não engloba procedimentos que 

causam restrições das condições naturais de desenvolvimento do animal e dor 
excessiva. 

Conveniência Disponibilidade do produto em cortes caracterizados pela facilidade de preparação, 
aliado à capacidade de ser rapidamente consumido após o preparo doméstico 
realizado pelo consumidor. 

Cor Impressão que as diferentes variedades de luz, após contato com a carne, irão 
produzir nos órgãos visuais. 

Maciez Suavidade do alimento durante a mastigação. 
Marmoreio Gordura entremeada no músculo, evidenciada no corte do produto. 
Odor Sensação produzida no sentido do olfato pela carne. 
País de origem Identificação do país onde ocorreu a primeira etapa de manufatura do alimento. 
Preocupação ambiental O processo produtivo necessário para a produção da carne não apresenta riscos ao 

meio ambiente, e nem às gerações futuras. 
Rotulagem Toda inscrição, legenda ou imagem ou, toda matéria descritiva ou gráfica, que esteja 

escrita, impressa, estampada, gravada ou colocada sobre a embalagem do alimento, 
contendo informações nutricionais e outras informações complementares. 

Sabor Sensação produzida pela carne nas papilas gustativas. 
Saúde Ausência de elementos que podem ser inadequados ao organismo humano, quando 

consumidos em grandes quantidades e frequentemente, tais como gordura e ácidos 
graxos insaturados.  

Segurança Ausência de elementos que podem ser tóxicos ao organismo humano, mesmo em 
pequenas quantidades, tais como zoonoses e antibióticos. 

Suculência Abundância líquida de proteínas, que garantam a suculência e palatabilidade da carne. 
Quadro 2. Conjunto de atributos da carne bovina valorizados pelo consumidor. 
Fonte: Figueiredo e Csillag, 2010. 
 

 

7 ANÁLISE SENSORIAL DE CARNES 

 

 A aceitação dos produtos alimentícios no mercado está na dependência de sua 

qualidade. O aroma, em particular, está entre os principais atributos que determinam a escolha 

e o consumo. Historicamente, gregos e romanos perfumavam seus vinhos com rosas, violetas, 

ervas e condimentos exóticos trazidos da China, Índia e Egito pelos mercadores venezianos. 

Na Europa, esses ingredientes foram misturados também aos alimentos para torná-los mais 

palatáveis. Durante o século XIX, avanços na química orgânica tornaram possível a síntese e 

o uso em alimentos de importantes substâncias aromatizantes (CHIAPPINI, 2007). 

 Segundo Madruga (2004) o valor comercial da carne está baseado no seu grau de 

aceitabilidade pelos consumidores, a qual está diretamente correlacionada aos parâmetros de 

palatabilidade do produto. As características da carne que contribuem com a "palatabilidade" 
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são aquelas agradáveis aos olhos, nariz e paladar, dentre as quais sobressaem os aspectos 

sensoriais de sabor, odor ou "flavour" e de suculência. 

 Os fatores que influenciam a reação do consumidor em gostar ou não da carne são 

aparência, maciez, suculência e sabor, sendo que esses aspectos podem variar em função da 

idade, do sexo, da raça além da alimentação dos animais (SAÑUDO, 1991). No entanto, 

segundo Osório e Osório (2003) nem todos os consumidores avaliam os fatores de qualidade 

da carne da mesma maneira. Diferenças notáveis aparecem entre as populações dos distintos 

países e dentro de um país, entre as regiões e classes sociais. 

 Diferentes tipos de testes sensoriais podem ser efetuados de acordo com a informação 

que se deseja obter. Se o objetivo for descobrir o grau de aceitação ou a preferência de um 

produto em relação a outro, testes afetivos devem ser conduzidos com a população 

consumidora do produto. Caso o objetivo seja saber se existe diferença significativa entre 

duas amostras, testes discriminativos devem ser conduzidos. E, ainda se o objetivo é descobrir 

a existência de diferenças significativas entre duas ou mais amostras, quais são elas e qual a 

sua ordem de grandeza, testes descritivos devem ser conduzidos com uma equipe de 

provadores treinada (STONE e SIDEL, 1993). 

 O grupo focal ou Focus Group permite aos pesquisadores, capturarem comentários 

subjetivos dos participantes, avaliando suas considerações, assim como suas percepções, 

sentimentos, atitudes e motivações. No entanto, deve-se tomar cuidado para interpretar de 

forma correta os resultados, uma vez que estes não são quantificáveis (TEIXEIRA, 2003). 

 Segundo Edmunds (1999), a técnica de grupo focal pode ser compreendida como uma 

pesquisa qualitativa, significando que seus resultados não são obtidos em percentagem, em 

testes estatísticos ou em tabelas, pois esta técnica tende a ser exploratória e menos estruturada 

do que outras de inspeção ou de pesquisa quantitativa.   
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CARVALHO FARIAS, S.M. de O. Aspectos higiênico-sanitários dos estabelecimentos que 
comercializam carne de sol na cidade de João Pessoa/PB. João Pessoa. CT/PPGCTA/UFPB, 
2010.142f. (Dissertação de Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos). 

 
RESUMO 

A carne de sol, produto de grande consumo nas cidades nordestinas do Brasil, é produzida de 
forma artesanal. Por isso, objetivou-se avaliar as condições higiênico-sanitárias das áreas de 
manipulação e venda dos estabelecimentos que comercializam esse produto na cidade de João 
Pessoa/PB, utilizando-se um roteiro estruturado, constante na legislação pertinente. A 
avaliação quantitativa dos questionários teve pontuação ponderada, para a classificação em 
excelente, muito bom, bom, regular e ruim. O perfil microbiológico da carne de sol foi 
determinado mediante a contagem do número de coliformes totais e termotolerantes, 
contagem de mesófilos, de bolores e leveduras e Staphylococcus spp. Foram aplicados 78 
questionários, nas quatro zonas urbanas da cidade de João Pessoa, PB, sendo 26 em açougues, 
19 em supermercados, 12 em mercadinhos, 13 em mercados públicos, seis em feiras livres e 
dois em hipermercados. De acordo com o método de avaliação os hipermercados exibiram o 
melhor desempenho, em que 100% desses apresentaram o perfil muito bom. Os mercados 
públicos e feiras livres exibiram os piores desempenhos com classificação ruim e regular. 
Verificou-se uma discreta diferença entre os perfis dos mercadinhos, com 8,3% sendo 
pontuados em bom, 88,9% em regular e 33,3% pontuados em ruim. Os açougues e 
supermercados exibiram um perfil aproximado com, 15,4% e 10,0%, respectivamente, 
classificando-se em bom, porém, nenhum açougue foi classificado em muito bom, sendo esta 
classificação atingida por 5,3% dos supermercados. Microbiologicamente a contaminação por 
coliformes totais situou-se entre 4,6 x 102 e 1,1 x 109 NMP.g-1  e os  termotolerantes   entre 
3,0 x 10 e 4,3 x 107  NMP.g-1;  a contaminação por microrganismos mesófilos apresentou-se 
entre 1,8 x 105 e 7,5 x 107 UFC.g-1. A presença de bolores e leveduras foi detectada em todas 
as amostras e esteve entre 2,5 x 102 e 1,0 x 106 UFC.g-1. Portanto, os estabelecimentos 
avaliados nesse estudo, exceto os hipermercados, negligenciam as Boas Práticas de 
Fabricação fato evidenciado pelo alto percentual de não conformidades observadas para itens 
relacionados à limpeza dos equipamentos, utensílios e pisos.   
 

 

Palavras- chave: Carne de sol. Comércio. Chek list. Boas Práticas de Fabricação.  
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CARVALHO FARIAS, S.M. de O. Hygienic-sanitary aspects of establishments selling sun 
meat in the city of João Pessoa / PB. João Pessoa. CT / PPGCTA / UFPB 2010.142f. 
Dissertation (Master Degree in Food Science and Technology). 
  

ABSTRACT 
The corned beef, a product widely consumed in the cities of northeastern Brazil, is produced 
by hand. Therefore, the objective was to assess the sanitary conditions of the areas of handling 
and sale of establishments that negotiated dried meat in the city of João Pessoa / PB, using a 
structured interview, contained in a relevant legislation. The quantitative evaluation of the 
questionnaires was weighted score for the rating as excellent, very good, good, fair and poor. 
The microbiological profile of corned beef was determined by counting the number total of 
fecal coliforms, mesophilic count of molds and yeasts and Staphylococcus spp. 78 
questionnaires were administered in four urban areas in the city of Joao Pessoa, in which 26 
butchers, 19 supermarkets, grocery stores in 12, 13 in public markets, street fairs in six and 
two hypermarkets. According to the method of assessing the hypermarkets exhibited the best 
performance, where 100% of the profile showed very good. The public markets and fairs 
exhibited the worst performances rated poor and fair. There was a slight difference among the 
profiles of small markets, with 8.3% being rated as good, 88.9% and 33.3% in regular scorers 
in bad. The butcheries  and supermarkets showed an approximate profile with 15.4% and 
10.0% respectively, ranking it very good, but none was classified as  butcheries very good, 
being affected by this rating 5.3% in supermarkets. The Microbiological contamination by 
total coliforms ranged between 4.6 x 102 and 1.1 x 109 NMP.g-1 and thermotolerant between 
3.0 x 10 and 4.3 x 107 NMP.g-1.The  contamination mesophilic presented between 1,8 x 105 
and 7.5 x 107 CFU.g-1. The presence of molds and yeasts was detected in all samples and was 
between 2.5 x 102 and 2.5 x 106 CFU.g-1. Therefore, the studied properties, except the 
hypermarkets, neglecting the Good Manufacturing Practices as evidenced by the high 
percentage of non-conformities observed for items related to cleaning of equipment, fixtures 
and floors. 
 
 
Keywords: Sun meat. Trade. Chek list. Good Manufacturing Practices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Alimento seguro é definido como aquele em que constituintes ou materiais estranhos 

que causem mal à saúde do consumidor estão ausentes ou abaixo do limite de risco 

(FRANCO e LANDGRAF, 2000) e, é direito das pessoas terem a expectativa de que os 

alimentos que consomem sejam seguros e adequados para consumo (FAO, 2003). 

 Um alimento em que houve contaminação por microrganismos, devido a falhas no 

processamento e que possua uma elevada carga de substâncias tóxicas e microrganismos 

patogênicos, será causador de patogenias denominadas Doenças Transmitidas por Alimentos 

(DTA), com as DTA implicando em perdas não só econômicas como também de vidas. Pelos 

dados da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, (BRASIL, 2008) 

observa-se que entre 1999 e 2008 foram registrados 6.062 surtos de DTA no Brasil, 

envolvendo 117.330 pessoas com 67 óbitos e cujos agentes etiológicos, para os 2.974 surtos 

identificados, foram: bactérias (84%), vírus (13,6 %), parasitas (1%) e químicos (1,2 %). 

  Com base nas estatísticas do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) da 

Agência Norte-Americana de Administração de Drogas e Alimentos (FDA) pode-se afirmar 

que mais de 200 tipos de doenças são transmitidas por alimentos contaminados (ABCCAM, 

2005). 

Os alimentos são promotores de saúde; entretanto, se produzidos, manipulados ou 

servidos inadequadamente, poderão, ao contrário, produzir doenças.  A obtenção de um 

alimento seguro implica na adoção de cuidados higiênico-sanitários em todas as etapas da 

cadeia alimentar, desde a produção primária até o consumo (BRASIL, 2004). 

Logo, a legislação em segurança do alimento é geralmente entendida como um 

conjunto de procedimentos, diretrizes e regulamentos elaborados pelas autoridades e 

direcionados para a proteção da saúde pública (FIGUEIREDO e COSTA NETO, 2001). 

Dentre as normas legais do Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância  

Sanitária (ANVISA), podem ser citadas: 1)Portaria nº 1.428 de 1993 – Boas Práticas de 

Fabricação (BPF) de Alimentos e Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC); 

2) Portaria nº 326 de 1997 - Boas Práticas de Fabricação de Alimentos; 3) a resolução RDC  

nº 275 de 2002 – Procedimentos Operacionais Padrões (POP) e APPCC; 4) Resolução RDC 

nº 12 – Padrões Microbiológicos e Sanitários para Alimentos. 
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As Boas Práticas de Fabricação (BPF) envolvem requisitos que vão desde o projeto e 

instalações do prédio, passando por rigorosas regras de higiene pessoal e de limpeza e 

sanificação do ambiente e equipamentos, controle integrado de pragas até a completa 

descrição dos procedimentos envolvidos no processamento do produto (MENDONÇA, 2004). 

A fim de avaliar a contaminação do alimento por bactérias, emprega-se análise de 

microrganismos indicadores que, quando presentes nos alimentos, podem fornecer 

características como contaminação, presença de microrganismos patogênicos, deterioração, 

além de indicar condições sanitárias inadequadas durante o processamento e armazenamento 

(FRANCO e LANDGRAF, 2000). De uma forma geral, os microrganismos indicadores são 

mais utilizados na avaliação da segurança e higiene alimentar do que na qualidade 

(FORSYTHE, 2005). 

Como indicadores de contaminação fecal, os microrganismos mais utilizados são os 

coliformes, que inclui o grupo dos coliformes totais provenientes do ambiente, sendo estes 

utilizados como indicadores da qualidade higiênica dos alimentos e os coliformes 

termotolerantes, nos quais sua pesquisa em alimentos é utilizada como indicador seguro das 

condições higiênicas do produto e ainda presença de enteropatógenos (FRANCO e 

LANDGRAF, 2000). 

Os alimentos cárneos, devido às suas características intrínsecas (pH, potencial de 

oxidação, alto teor protéico, umidade), constituem-se em excelente meio de cultura, o que 

favorece a instalação, sobrevivência e multiplicação de grande número de microrganismos 

capazes de provocar toxinfecções alimentares, representando um risco à saúde do consumidor 

além de poderem reduzir a qualidade e o período de conservação do alimento (FRITZEN et 

al., 2006). 

 A carne de sol é um produto semi-dessecado e preservado pelo sal, elaborado com 

carne obtida, principalmente, de origem bovina e cujo processo baseia-se em tecnologia 

artesanal, que consiste, normalmente, na salga e dessecação por exposição das peças ao ar 

livre ou ambiente ventilado (AMBIEL, 2004). No entanto, os baixos teores de sal (4,69% a 

8,45%), a elevada umidade (66,33% a 70,10%) e atividade de água entre 0,92 e 0,97, não são 

suficientes para preservar a carne de sol podendo esta entrar em deterioração entre 72horas e 

96 horas (LIRA, 1998; AMBIEL, 2004). 
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2 OBJETIVO  

 

 Avaliar sob o aspecto higiênico-sanitário as áreas de manipulação e venda dos 

estabelecimentos que comercializam carne de sol na cidade de João Pessoa/PB. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Esse estudo foi desenvolvido em duas fases. Na primeira fase foi realizada a coleta de 

dados utilizando-se uma lista de verificação (Check-list) fundamentada na RDC nº275 de 21 

de outubro de 2002 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2002) e na 

segunda fase foi realizada a quantificação dos dados utilizando-se metodologia proposta por 

Tomich et al. (2005). 

  

 

3.1 LISTA DE VERIFICAÇÃO  

 

 A lista de verificação foi estruturada em quatro blocos, os quais apresentavam um 

número variado de itens. O primeiro bloco referia-se à situação e condições da edificação, 

sendo avaliados 21 itens; o segundo bloco referia-se aos equipamentos e utensílios, sendo 

avaliados 10 itens; o terceiro bloco era a respeito do pessoal da área de manipulação e venda, 

sendo avaliados seis itens e o quarto bloco era em relação às matérias-primas e produtos 

finais, sendo avaliados cinco itens. 

 Conforme preconizado na Portaria nº 1.428 do Ministério da Saúde/ Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (BRASIL, 1993) deve-se considerar o risco potencial de cada item em 

relação à qualidade e segurança do alimento. Portanto, os itens avaliados foram classificados 

em: imprescindível (risco elevado), necessário (risco moderado) e recomendável (não oferece 

risco, porém reflete a obediência às BPF), e não aplicável quando não pertinente à avaliação 

do estabelecimento estudado. Nesse estudo, foram considerados não aplicáveis os itens 

referentes à existência no sistema de captação própria de água potável, empacotamento e 

identificação adequada da carne de sol, devido à inexistência desses nas situações encontradas 

nesse estudo. 

 

 

3.2 APLICAÇÃO DAS LISTAS DE VERIFICAÇÃO 

 

 Antes da aplicação das Listas de Verificação, estas foram testadas em uma amostra de 

dezenove estabelecimentos escolhidos aleatoriamente em lista elaborada por meio de 
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consultas on-line a endereços de estabelecimentos varejistas (açougues, mercadinhos, 

supermercados, mercados públicos, feiras livres e hipermercados), distribuídos nas quatro 

zonas urbanas da cidade de João Pessoa/PB. 

 Com o observado no pré-teste, foi possível corrigir erros potenciais referentes às 

dificuldades e instruções e treinar a equipe constituída de cinco acadêmicos do curso de 

engenharia de alimentos e uma estudante de Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos 

da Universidade Federal da Paraíba, Campus João Pessoa/PB. 

A aplicação das Listas de Verificação ocorreu durante os meses de abril a dezembro de 

2009, sendo que 78 foram aplicadas em estabelecimentos escolhidos ao acaso e que 

constavam em uma relação, elaborada após o pré-teste. Portanto, foram inspecionados: 26 

açougues, seis barracas de feira livre, 13 boxes de mercado público, 12 mercadinhos, 19 

supermercados e dois hipermercados.  

 As visitas aos pontos de coleta de dados ocorreram, em sua maioria, sem aviso prévio 

e, após comunicar ao responsável, que os dados então coletados, não seriam utilizados para 

identificar o estabelecimento, procedia-se o preenchimento do questionário mediante 

observação e identificação sim ou não, conforme o item fosse atendido ou não atendido, 

respectivamente.  

 Os estabelecimentos inspecionados recebiam uma codificação de forma que fossem 

preservadas suas identidades e facilitasse a coleta futura das amostras para avaliação da 

qualidade microbiológica e físico-química. 

 

 

3.3 METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DAS LISTAS DE VERIFICAÇÃO 

 

 A avaliação das Listas de Verificação seguiu o método adaptado de Tomich et 

al.(2005), em que, para o item que foi atendido -  foi utilizada pontuação quatro (4),  para os 

itens imprescindíveis - pontuação dois (2), para os itens necessários - a pontuação um (1), 

para os itens recomendáveis; os itens não atendidos não foram pontuados, assim como os 

itens não aplicáveis. 

Em cada bloco considerou-se o impacto dos itens imprescindíveis na Pontuação do 

Estabelecimento, sendo o que ele foi traduzido na forma do peso relativo a cada bloco. Assim, 
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primeiro foi calculada a percentagem de itens imprescindíveis de cada bloco (% Ia) conforme 

Equação 1. 

 

                                

Em que: %Ia = percentagem de itens imprescindíveis do bloco; ∑ I a= soma dos itens 
imprescindíveis no bloco  

      Equação (1) 

 

Conhecendo-se a percentagem de itens imprescindíveis no bloco, foi possível calcular 

o peso de cada bloco conforme a equação 2. 

 

        
 
Na qual:  %Ia  = percentagem de itens imprescindíveis do bloco,∑ % I a= soma dos itens  

imprescindíveis da lista de verificação. 

      Equação (2) 

 

A pontuação não ponderada do estabelecimento em cada bloco (PBa) foi calculada 

dividindo-se a somatória das respostas sim no bloco, pela constante do bloco (Ka) subtraída 

dos itens não aplicáveis no bloco (Equação 3), sendo a constante do bloco referente à soma de 

todos os itens presentes no bloco. 

 

   
 
Em que:   PBa  = Pontuação não Ponderada do Estabelecimento no bloco, Ka = Constante do  

bloco 
 

      Equação (3) 

 

 

Desta forma, a pontuação não ponderada do estabelecimento (PE), foi calculada 

somando-se as notas obtidas em cada bloco (Equação 4). Por sua vez, a pontuação ponderada 

do estabelecimento em cada bloco (PPEa) foi obtida multiplicando-se o peso de cada bloco 

pela referida pontuação do estabelecimento no bloco (Equação 5). Assim, a pontuação 

ponderada do estabelecimento (PPE) foi obtida pela somatória das pontuações ponderadas em 

cada bloco. 
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A partir das notas obtidas, cada estabelecimento foi classificado segundo a Pontuação 

Ponderada, conforme indicado na Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Critério de classificação do estabelecimento segundo a pontuação ponderada 

obtida. 
Avaliação Pontuação Ponderada do Estabelecimento 
Excelente 96     a      100 
Muito bom 89     a        95 
Bom 76     a       88 
Regular 41     a       75 
Ruim Inferior a 41 

  Fonte: adaptada de Tomich et al.(2005). 

 

 

3.4 AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA 

  

 Para a avaliação microbiológica foram coletadas, de forma aleatória, duas amostras de 

cada um dos segmentos varejistas inspecionados observando-se a cada uma das classificações, 

ou seja, uma amostra para a classificação inferior e uma amostra para a classificação superior. 

Foram adquiridos cerca de 400g de amostra de carne de sol nos referidos 

estabelecimentos. Após a coleta, a amostra foi acondicionada em bolsa asséptica, mantida em 

recipiente com gelo e conduzida até o Laboratório de Microbiologia da UFPB para 

determinação de coliformes totais e termotolerantes (técnica do NMP), microrganismos 

mesófilos (inoculação superficial em Plate Count Agar), bolores e leveduras (inoculação em 

profundidade em Potato Dextrose Agar) e determinação de Staphylococcus spp (inoculação 

superficial em Agar Baird Parck) seguindo recomendações de Vanderzant e Splittstoesser 

(1992), Brasil (2003) e APHA (2001). 

 

 

 

 

 

 

 

Em que: PE = Pontuação não Ponderada do Estabelecimento 

Equação (4) 

 

 
Onde: PPE =Pontuação Ponderada do Estabelecimento Equação (5) 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CLASSIFICAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS 

 

A relação dos pesos e das constantes dos blocos para avaliação das Boas Práticas de 

Fabricação dos estabelecimentos que comercializam carne de sol encontra-se na Tabela 2.  

 
Tabela 2 - Pesos e constantes dos blocos para avaliação das BPF dos estabelecimentos que 

comercializam carne de sol. 

   
 

Conforme o apresentado na Tabela 2, o maior peso (50,2) refere-se ao bloco matérias-

primas e produtos finais devido, principalmente, ao elevado percentual de itens 

imprescindíveis presentes nesse bloco e respondendo por cinqüenta por cento da nota do 

estabelecimento. A maior constante verificada é aquela referente ao bloco situação e 

condições da edificação devido à quantidade de itens presentes nesse bloco. A classificação 

geral dos estabelecimentos está indicada na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Classificação dos estabelecimentos que comercializam carne de sol na cidade de 
João Pessoa, segundo as BPF. 

Segmento 
varejista 

classificação 
Excelente Muito bom Bom Regular Ruim 

Açougues nc* nc 15,4 % 76,9 % 7,7 % 
Supermercados nc 5,3 % 10,5 % 84,2 % nc 
Hipermercado nc 100,0 % nc nc nc 
Mercadinhos nc nc 8,3 % 88,9 % 33,3 % 
Mercado Público nc nc nc 38,5 % 61,6 % 
Feira livre nc nc nc 50,0 % 50,0% 

   * nc – não classificado. 

      

Observando-se o exposto na Tabela 3, constata-se que o nível de adequação às BPF é 

elevado para os hipermercados, uma vez que 100% dos estabelecimentos avaliados para este 

segmento varejista classificaram-se em muito bom. Os supermercados apresentaram um 

Bloco Constante (Ka) Peso (Wa) 

Situação e condições da edificação (bloco a) 53 14,2 

Equipamentos e utensílios (bloco b) 27 25,1 

Pessoal na área de produção, manipulação e venda (bloco c) 13 10,5 

Matérias-primas e produtos finais (bloco d) 18 50,2 
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número expressivo de não conformidades, visto que apenas 5,3% desses classificaram-se em 

muito bom e 84,2% classificaram-se como regular. 

 Os mercadinhos, mercados públicos e feiras livres encontraram - se entre os 

segmentos varejistas avaliados, que apresentaram desempenho mais deficiente em relação às 

BPF, uma vez que eles não conseguiram classificar-se em excelente ou muito bom, mas 

apenas em 8,3% os mercadinhos foram classificados no nível bom. 

 

 

4.2 NÃO CONFORMIDADES REFERENTES AO BLOCO CONDIÇÕES E SITUAÇÃO 
DA EDIFICAÇÃO 

 

Devido à quantidade de informações presentes no bloco situação e condições da 

edificação, na avaliação das não conformidades, os itens foram avaliados separadamente. 

Portanto, estão identificadas nas Tabelas 4, 5 e 6  o percentual de não conformidades às BPF 

para os itens imprescindíveis, necessários e recomendáveis, respectivamente, referentes ao 

bloco situação e condições da edificação. 

São apresentadas na Tabela 5 as porcentagens de não conformidades às BPF, nos itens 

necessários do bloco situação e condições da edificação, nos quais se observa que as feiras 

livres apresentaram o maior percentual de inadequação para todos os itens avaliados. Com 

relação à limpeza, todos os segmentos varejistas inspecionados apresentaram elevado 

percentual de não conformidades. 

Observa-se na Tabela 5, que o item referente à destinação dos resíduos sólidos, 

líquidos e gasosos apresentou 100% de não conformidade por todos os segmentos varejistas 

avaliados. 

 Segundo Vaz et al. (2003) a falta de planejamento no gerenciamento dos resíduos 

sólidos, associada à falta de verba e informação, são responsáveis pela degradação ambiental 

da paisagem urbana, além da contaminação dos recursos naturais por métodos de disposição 

equivocados. 
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Tabela 4 - Percentagem de não conformidades às BPF observadas para os itens 
imprescindíveis do bloco situação e condições da edificação. 

Segmento varejista Condição de limpeza Abastecimento de 
água potável ligado 

à rede pública 
Pisos  Forros e tetos Paredes e divisórias 

Açougues 84,6 80,8 73,1 0,0 

Supermercados 80,0 85,0 80,0 0,0 

Mercadinhos 50,0 75,0 58,3 8,3 

Mercados públicos 92,3 84,6 84,6 69,2 

Feiras livres 100,0 na* na 100,0 

Hipermercados 50,00 100,0 100,0 0,00 

*na = não aplicável 

 

 
Tabela 5 -  Percentagem de não conformidades às Boas Práticas de Fabricação observadas 

para os itens necessários do bloco situação e condições da edificação. 
Item avaliado Segmento varejista 

*A S M MP FL HM 

Acesso ao estabelecimento 11,5 5,0 25,0 69,2 100,0 0,0 

Material do piso 57,7 40,0 41,7 84,6 100,0 0,0 

Acabamento dos forros e tetos 50,0 60,0 66,7 76,9 na** 0,0 

Acabamento de paredes e divisórias 34,6 40,0 41,7 84,6 na 0,0 

Superfície de portas e janelas 100,0 80,0 91,7 100,0 na 0,0 

Proteção contra insetos nas portas e janelas 92,3 70,0 75,0 100,0 na 0,0 

Existência de desinsetização e desratização 38,5 20,0 58,3 84,6 na 0,0 

Iluminação adequada 61,5 60,0 66,7 46,2 16,67 0,0 

Ventilação adequada 26,9 20,0 58,3 46,2 16,67 0,0 

Instalações sanitárias separadas por sexo e em condições 
satisfatórias de higiene  

38,5 30,0 83,3 69,2 100,0 0,0 

Conservação do piso e janelas das instalações sanitárias 73,1 45,0 75,0 84,6 100,0 0,0 

Higiene das instalações sanitárias 96,2 70,0 91,7 100,0 100,0 0,0 

Existência de lavatórios na área de manipulação 15,4 15,0 16,7 61,5 100,0 0,00 

Higiene dos lavatórios da área de manipulação 80,8 75,0 83,3 76,9 100,0 0,0 

Formas de acondicionamento do lixo 73,1 50,0 66,7 84,6 100,0 0,0 

Descarte de outros resíduos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

**na = não aplicável.  *A – açougue. M – mercadinhos. S - supermercados. MP - mercado público. FL – feira livre.  HM – 
hipermercado. 

 

 Os sanitários constituem um dos ambientes que denotam a higiene do estabelecimento, 

por isso é importante que estes estejam em bom estado de conservação, que estejam providos 

de papel higiênico, sabonete líquido e papel toalha. Não devem ter comunicação direta com a 
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área de alimentos e a pia, vaso sanitário e sistema de descarga devem estar em bom estado de 

conservação. 

 Segundo Valejo et al. (2003), a inspeção de 52 estabelecimentos alimentícios na 

Cidade de Presidente Prudente/SP, apontou a falta de sabonete líquido e papel toalha em 47% 

das vistorias, valor este bem inferior ao encontrado nesta pesquisa, o que demonstra o 

desleixo excessivo com este aspecto por parte de alguns segmentos varejistas avaliados. 

Porém, 100,0% dos hipermercados avaliados manifestaram adequação a este item da 

inspeção; o qual foi descumprido por mais de 90,0% dos açougues, mercadinhos e feiras 

livres. 

 Ainda, com relação ao apresentado na Tabela 5, observa-se que o item lavatórios na 

área de manipulação foi o que teve maior percentual de adequação, sendo os mercadinhos os 

que apresentaram o maior percentual de não atendimento a esse item (60,0%). Segundo 

Valente (2004) a ausência de lavatórios na área de manipulação, poderá levar o manipulador a 

fazer a assepsia das mãos em pias ou tanques disponíveis para lavagem e higienização de 

utensílios e equipamentos e esta prática implica em grande risco de contaminação das mãos 

dos manipuladores e consequentemente dos alimentos, por produtos tóxicos ou irritantes, 

outro aspecto a considerar é que as técnicas de assepsia e de lavagem de equipamentos são 

diferentes.  

 Observa-se na Tabela 5, que o item referente a portas e janelas com superfície lisa, de 

fácil limpeza, em bom estado de conservação, ajustadas aos batentes, sem falhas de 

revestimentos e limpas obteve 100 % de não atendimento por parte dos mercadinhos e 

açougues.  

 Valente (2004) constatou que as piores notas obtidas pelos supermercados foram em 

relação às condições e situação da edificação e pressupõe que estas sejam decorrentes do 

funcionamento em instalações adaptadas e à falta de manutenção das instalações. 

Na Tabela 6 são apresentados os percentuais de não conformidades às BPF para os itens 

recomendáveis do bloco situação e condições da edificação. As feiras livres apresentaram o 

pior desempenho em relação à localização do estabelecimento, pois é recomendado que o ele 

esteja situado em área livre de focos de insalubridade, ausência de lixo, objetos em desuso, 

animais, insetos e roedores na área externa e vizinhança. Em situação muito próxima àquela 

observada nas feiras livres, encontram-se os mercados públicos, com 77,0% de inadequação. 

Os açougues, mercadinhos e supermercados exibem um perfil em que há menos de 50,0% de 
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não conformidades em relação à localização, já os hipermercados destacam-se em relação a 

uma localização adequada. 

Apesar de ser um item recomendável, é preconizado pela legislação (BRASIL, 1993) 

que o descumprimento de um item dessa natureza numa primeira inspeção, sendo esta de 

caráter oficial, acarretará a transformação dele em item necessário, porém, este nunca será 

tratado como imprescindível. 

 

Tabela 6 - Percentagens de não conformidades às BPF observadas para os itens 
recomendáveis do  bloco situação e condições da edificação. 
Segmento varejista Percentagem de não conformidade 

 
Açougue 46,0 
Supermercado 37,0 
Mercadinho 42,0 
Mercados públicos 77,0 
Feiras livres 100,0 
Hipermercados 0,00 

 

 

4.3 NÃO CONFORMIDADES ÀS BPF REFERENTES AOS EQUIPAMENTOS E 
UTENSÍLIOS. 

 

Os percentuais de não conformidades para os itens do bloco equipamentos e utensílios 

classificados em imprescindíveis, estão indicados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Percentagem de não conformidades para os itens imprescindíveis do bloco 
equipamentos e utensílios. 

Item avaliado 
Condições de higiene 

A* S M MP FL HM 

Equipamentos 84,6 80,0 75,0 92,3 100,0 0,0 

Utensílios 92,3 60,0 83,3 100,0 100,0 0,0 

Móveis (mesas, bancadas e vitrines) 84,6 70,0 91,7 76,9 100,0 0,0 

Equipamentos para proteção e conservação dos alimentos 15,4 10,0 83,3 84,6 100,0 0,0 

*A – açougues, S- supermercados M – mercadinhos, MP – mercados públicos, FL- feiras livres, HM – 
hipermercados. 
 
 Observa-se na Tabela 7, que os hipermercados obtiveram o melhor desempenho em 

relação às condições de higiene de equipamentos e utensílios, estando em total conformidade 

com as Boas Práticas de Fabricação. Em contraste, as feiras livres mostraram-se como um dos 
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segmentos varejistas que menos preza pela higiene, pois se observa um índice elevado de não 

conformidades em 100% das avaliadas. 

Os mercados públicos avaliados exibiram índices de não conformidades com relação à 

limpeza dos equipamentos superior a 75,0%, o que reflete a estrutura precária desse segmento 

varejista. 

 Equipamentos e utensílios com higienização deficiente têm sido incriminados, 

isoladamente ou associados com outros fatores, em surtos de doenças de origem alimentar ou 

em alterações de alimentos processados (SOTO et al., 2006).  Bryan (1981) constatou que em 

cerca de dois mil surtos de doenças de origem alimentar ocorrido no período entre 1961 e 

1982, 100 surtos (5%) foram provocados exclusivamente pela higienização inadequada de 

equipamentos e utensílios. 

Na Tabela 8, encontram-se as percentagens de não conformidades para os itens 

necessários do bloco equipamentos e utensílios e se observa que as feiras livres e os boxes de 

mercados públicos apresentaram um alto grau de não conformidades, porém os hipermercados 

prezam pela higiene e limpeza dos equipamentos e utensílios. 

 

Tabela 8 - Percentagem de não conformidades para os itens necessários do bloco 
equipamentos e utensílios. 

Item avaliado 

Condições de higiene 
 

A* S M MP FL HM 

Estado de conservação dos equipamentos 19,2 15,0 25,0 61,5 100,0 0,0 
Estado de conservação dos utensílios 11,5 0,0 25,0 0,0 0,00 0,0 
Estado de conservação dos móveis (mesas, vitrines, balcões, etc) 42,3 25,0 75,0 61,5 100,0 0,0 
Equipamentos para proteção e conservação dos alimentos 30,8 35,0 75,0 84,6 100,0 0,0 
Limpeza e desinfecção adequadas dos equipamentos industriais 26,9 25,0 58,3 69,2 na** 0,0 
*A – açougues, S- supermercados M – mercadinhos, MP – mercados públicos, FL- feiras livres, HM – 
hipermercados, ** na – não aplicável 
 

Ainda com relação ao bloco equipamentos e utensílios, os resultados demonstraram 

que 100% dos mercadinhos, açougues e mercados públicos não dispõem de procedimentos e 

rotinas escritas de acordo com as BPF e disponíveis aos usuários para limpeza e desinfecção 

de utensílios, equipamentos e instalações.  

Observa-se da Tabela 9, que à exceção dos hipermercados, os demais segmentos 

varejistas apresentaram o desempenho mais indesejável com relação às BPF em relação aos 

itens constantes no bloco pessoal da área de produção, manipulação e venda, uma vez que 

açougues, mercadinhos, supermercados, mercados públicos e feiras livres, apresentaram em 
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todas as situações um índice de não conformidades superior a 60,0% para vestuário adequado 

e asseio pessoal. 

 

Tabela 9 - Percentagem de não conformidades para os itens necessários do bloco pessoal da 
área de produção, manipulação e venda. 

Item avaliado Condições de higiene 
 

Açougues Supermercados Mercadinhos Mercados 
públicos 

Feiras 
livres 

Hipermercados 

Vestuário adequado 96,15 65,00 100,0 100,0 100,0 0,00 
Asseio pessoal 84,62 60,00 91,67 100,0 100,0 0,00 
Hábitos higiênicos 26,92 15,00 58,33 76,92 100,0 0,00 
Existência de programas 
de saúde admissionais e 
periódicos 

42,31 40,00 75,00 92,31 100,0 0,00 

 

Com relação aos hábitos higiênicos, o percentual de inadequação é elevado para os 

manipuladores das feiras livres (100,0% de não conformidades) e dos mercados públicos           

(76,9 % de não conformidades).  

A ausência de afecções cutâneas é um item de natureza imprescindível e nesse estudo 

não foi detectado nenhum caso de manipulador que apresentasse não conformidade a esse 

item. 

Silva Jr. et al. (2001) relataram que os manipuladores de alimentos representam um 

dos principais veículos de contaminação, visto que a sua participação, segundo dados da 

Organização Mundial da Saúde, chega a atingir até 26% das causas de contaminação. 

Com relação à existência de procedimentos e rotinas escritos e afixados em locais 

apropriados para lavagem correta das mãos, verificou-se que entre os segmentos varejistas 

avaliados apresentaram conformidade, os hipermercados e 10,0% dos supermercados. Porém, 

100,0% dos mercadinhos, mercados públicos, feiras livres e açougues apresentam não 

conformidade com relação a esse item. 

A Tabela 10 refere-se às porcentagens de não conformidades para os itens 

imprescindíveis do bloco matérias-primas e produtos finais.  
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Tabela 10 - Percentagem de não conformidades para os itens imprescindíveis do bloco 
matérias-primas e produtos finais. 

Item avaliado Condições de higiene 
 

Açougues Supermercados Mercadinhos Mercados 
públicos 

Feiras 
livres 

Hipermercados 

Procedência controlada 3,8 0,00 16,7 53,8 50,0 0,0 
Características subjetivas 
normais 

23,1 0,00 0,00 53,8 50,0 0,0 

Recepção e conservação 
adequadas 

15,4 0,00 25,0 69,2 100,0 0,0 

Empacotamento e 
Identificações adequados 

na* na na na na na 

*na = não aplicável 

 

Conforme o apresentado na Tabela 10, os hipermercados e supermercados foram os 

segmentos varejistas que melhor atenderam aos itens do bloco matérias-primas e produtos 

finais; apresentando não conformidades. Porém, em mais de 50,0 % das feiras livres e 

mercados públicos, o item procedência apresentou não conformidade. Em relação à 

conservação e recepção da carne de sol, a totalidade das feiras livres apresentou o índice de 

100% de não conformidade.  

O último item do questionário referia-se à existência de controles de qualidade 

estabelecidos para matérias-primas segundo estudos de APPCC, sendo observado que 

nenhum estabelecimento apresenta conformidade com este item. 

 

   

4.4 AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DA CARNE DE SOL COMERCIALIZADA NA 
CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.  

  

 São apresentados na Tabela 11, os resultados das análises microbiológicas de 12 

amostras de carne de sol comercializada na cidade de João Pessoa/PB, juntamente com a 

classificação higiênico-sanitária do estabelecimento responsável pela comercialização.  

Nenhuma amostra foi positiva para Staphylococcus coagulase positiva, porém foram 

detectadas contagens de Staphylococcus spp., variando entre  6,4 x 102 a 2,0 x 106 UFC.g-1 

(Tabela 11). A presença destas bactérias pode ser atribuída à manipulação inadequada durante 

o processamento da carne de sol e/ou à recontaminação durante o seu armazenamento e 

distribuição. 
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Mennucci (2009) ao avaliar amostras de carne de sol comercializadas em “Casas do 

Norte” na Cidade de Diadema/SP encontrou contagens de Staphylococcus spp. , variando de 

103 a 10 5 UFC/g, valores semelhantes aos encontrados na presente pesquisa. 

Em estudos sobre avaliação microbiológica das mãos de manipuladores de uma 

cozinha de restaurante universitário, as contagens de S. aureus variaram desde 5,0x10¹ a 

níveis de 7,0x105 UFC/mão (ALMEIDA et al., 1995). 

Cunha Neto et al., (2002) avaliou a presença de Staphylococcus enterotoxigênicos em 

alimentos in natura e processados no estado de Pernambuco, observou-se ali que  as amostras, 

em que houve grande manipulação, apresentaram resultados superiores a 103 UFC.g-1.  
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Tabela 11 - Microbiologia da carne de sol comercializada na cidade de João Pessoa/PB 
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Açougue A Bom 9,3 x 107 4,3 x 107 1,8 x 105 9,0 x 102 6,4 x 102 

Açougue B Regular 1,1 x 109 3,6 x 107 1,1 x 107 2,5 x 102 8,3 x 104 

Supermercado 
C Bom 7,4 x 105 7,4 x 104 7,0 x 105 3,0 x 105 5,6 x 105 

Supermercado 
D 

Regular 1,5 x 107 7,4 x 106 2,3 x 107 3,0 x 104 1,7 x 103 

Mercadinho E Bom 4,6 x 107 1,5 x 107 1,8 x 107 4,0 x 103 
 

7,2 x 102 

Mercadinho F Regular 1,1 x 108 3,0 x 105 7,5 x 107 6,0 x 102 2,0 x 106 

Mercado 
Público G 

Regular 2,3 x 106 9,2 x 105 2,2 x 107 1,3 x 104 5,1 x 105 

Mercado 
Público H 

Ruim 2,3x 107 3,6 x 106 5,0 x 106 7,0 x 105 6,4 x 103 

Feira livre I Regular 9,3 x 107 4,3 x 107 1,8 x 105 9,0 x 102 6,4 x 102 

Feira livre J Ruim 9,2 x 106 3,6 x 106 2,8 x 106 1,0 x 106 7,7 x 104 

Hipermercado 
K 

Muito bom 4,6 x 102 3,0 x 101 8,0 x 105 
< 1,0 x 10 

est 
1,4 x 104 

Hipermercado 
L 

Muito bom 2,1 x 105 2,1 x 104 4,0 x 107 2,8 x 104 1,3 x 105 

 
       *NMP – Número Mais Provável; **UFC – Unidade Formadora de Colônia. 

  

 

 Bresolin et al.(2005) detectaram a presença de Staphylococcus aureus nas mãos  de 

34,4%  e em 37,41  %  dos manipuladores do gênero feminino e masculino por eles avaliados; 
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nesse mesmo estudo, observou-se que a bactéria não foi erradicada após o procedimento de 

lavagem adotado pelo manipulador ( 46,7%), e em 19,21% dos casos, a bactéria apareceu na 

mão do manipulador após a lavagem, indicando que houve recontaminação. 

  Martins et al.(2009) assinalam que é de extrema relevância a necessidade de 

conscientização dos manipuladores sobre as práticas corretas de higienização das mãos, desde 

que é elevado o percentual de cepas desse microrganismo com resistência múltipla (a até 8 

antibióticos).  

A real freqüência da intoxicação estafilocócica é desconhecida, mas em Saúde 

Coletiva, o S. aureus é considerado como um dos mais freqüentes causadores de surtos de 

toxinfecção alimentar. Esse dado ocorre devido ao papel desempenhado pelos manipuladores 

durante as diferentes etapas de processamento dos alimentos, somado aos riscos de 

contaminação de matérias-primas, desde sua origem e às temperaturas inadequadas de 

conservação pós-cocção (GERMANO e GERMANO, 2003). 

As   contagens de bactérias aeróbias mesófilas variaram de 1,8 x 105 a 7,5 x 107 

UFC.g-1 (Tabela 10) o que é sugestivo de falhas no processamento, na manipulação, no 

armazenamento e comercialização da carne de sol ou falhas nos processos de limpeza e 

higienização de equipamentos, utensílios e superfícies sobre as quais a carne de sol tenha sido 

manipulada, embora essas bactérias não sejam um índice de sanificação tão eficiente quanto 

àquelas do grupo coliforme. 

Segundo Franco e Landgraf (2000) contagens elevadas de bactérias aeróbias mesófilas 

em alimentos perecíveis podem indicar que houve condições inadequadas de temperatura 

durante o tempo de armazenamento, possibilitando a multiplicação de bactérias patogênicas 

ou deteriorantes.  

ALMEIDA et al. (1995) observaram contagens de microrganismos mesófilos aeróbios 

na ordem de 1,3 x 107 UFC/mão de manipulador de uma cozinha de restaurante universitário, 

resultado semelhante ao encontrado no presente estudo para a contaminação da carne de sol, o 

que é sugestivo de uma contaminação por manipulação. 

Os coliformes termotolerantes  variaram de 3,0 x 101 a 4,3 x 107 NMP. g-1 de amostra. 

O limite estabelecido pela RDC nº 12 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 

2001) é de 1x103 NMP.g-1 de coliformes a 45ºC, padrão para charque e similares; portanto 

apenas uma amostra estaria dentro do limite previsto pela legislação. 
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Medidas de controle e prevenção são necessárias para se evitar a contaminação do 

alimento por coliformes totais e termotolerantes. Sendo fundamentais: a higiene desde o 

abate; conservação das matérias-primas abaixo de 7ºC, os cuidados na manipulação de 

alimentos de origem animal, estejam eles, crus ou processados; as medidas adotadas para 

evitar a contaminação cruzada; higiene das instalações, superfícies e equipamentos; o 

resfriamento rápido dos alimentos processados e a adoção das BPF e do sistema de APPCC 

(GERMANO e GERMANO, 2003). 

Com relação aos bolores e leveduras foram observadas, no presente estudo, contagens 

variando     entre 2,5 x 102 e 1,0 x 106 UFC.g-1, sendo que uma amostra apresentou um 

número estimado desses microrganismos menor que 10, significando um nível de 

contaminação abaixo do detectado pelo método utilizado. 

Segundo Dillon (1997 apud Barros et al., 2007) a enumeração de  bolores têm sido 

utilizada como indicador da qualidade sanitária em plantas de processamento de alimentos, 

uma vez que os fungos podem crescer rapidamente em restos alimentares, os quais aderem às 

superfícies, representando assim uma possível fonte de contaminação; além disso, vários 

fungos, devido à produção de micotoxinas, podem ser nocivos à saúde do humano e dos 

animais.  

Quando os resultados da análise microbiológica são confrontados com a classificação 

para o estabelecimento segundo as Boas Práticas de Fabricação, observa-se que a amostra 

proveniente do estabelecimento cuja classificação correspondeu a muito bom, apresentou um 

nível de contaminação por coliformes totais e termotolerantes, inferior às demais amostras; 

fato também observado em relação à contaminação por bolores e leveduras. No entanto, a 

contaminação por mesófilos e Staphylococcus ssp para a amostra procedente desse 

estabelecimento não seguiu esta tendência, estes resultados são  sugestivos  de uma 

contaminação anterior à aquisição do produto pelo comércio varejista em questão. 

A contaminação por coliformes totais e termotolerantes refletiu o padrão higiênico 

sanitário dos estabelecimentos para os mercadinhos, supermercados, açougues e 

hipermercados; no entanto, este comportamento não foi observado para as feiras livres e 

mercados públicos, nos quais a avaliação microbiológica não refletiu a classificação, talvez 

por serem os pontos de classificação muito próximos, ou seja, regular e ruim, a diferenciação 

microbiológica não seja nítida. 
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Em relação à contaminação por microrganismos mesófilos, foi observada correlação 

entre o padrão higiênico-sanitário para os açougues, supermercados, feiras livres e 

hipermercados, porém, tanto os mercados públicos quanto os mercadinhos, não seguem este 

comportamento.  
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5 CONCLUSÕES 

 

• As BPF são negligenciadas pelos estabelecimentos avaliados, exceto os 

hipermercados, fato evidenciado pelo alto percentual de não conformidades nos itens 

relacionados à limpeza dos equipamentos, utensílios e pisos.  

• Em aproximadamente, 92% dos estabelecimentos avaliados neste estudo a carne de sol 

estava sendo comercializada com elevado número de microrganismos indicadores; o 

que é sugestivo de que a manipulação pode ser um ponto adicional de contaminação e 

que há necessidade em otimizar os procedimentos de higienização nesses setores do 

comércio para aumentar a segurança dos produtos comercializados.  

• O perfil higiênico-sanitário dos estabelecimentos comerciais de carne de sol pode ser 

avaliado pelo índice de microrganismos do grupo coliformes. 
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CARVALHO FARIAS, S. M. de O. Qualidade físico-química da carne de sol comercializada 
na cidade de João Pessoa/PB. João Pessoa. CT/PPGCTA/UFPB, 2010.  142f.       Dissertação 
(Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos). 

 
RESUMO 

A carne de sol é um produto obtido pela salga leve de cortes cárneos bovinos, com produção 
predominantemente artesanal o que resulta em produto final com qualidade físico-química 
variada. Nesse contexto, a qualidade físico-química da carne de sol comercializada na cidade 
de João Pessoa/PB foi avaliada no presente trabalho. Foram coletadas 51 amostras de carne de 
sol procedentes do comércio varejista; as quais foram avaliadas quanto ao teor de umidade, 
pH, atividade de água, proteínas, lipídios, cloretos, cinzas, cor e capacidade de retenção de 
água. Essas amostras avaliadas apresentaram teores de umidade (g/100g) entre 61,12 e 74,45, 
com média em 71,17±2,96; pH entre 5,4 e 6,81, com média em 5,93±0,26; atividade de água 
entre 0,860 e 0,970, com média em 0,95±0,03;  teor de proteínas( g/100g) entre 19,85 e 27,35 
, com média em 22,86±1,50; teor de lipídios(g/100g) entre 0,22 e 2,50, com média em  
0,67±0,41; capacidade de retenção de água(%) entre  49,29 e 90,27 com média em 
77,59±5,59; teor de cinzas(g/100g) entre 1,88 e 12,72, com média em 4,83±2,07, teor de 
cloretos(g/100g) entre 0,43 e 5,93, com média em 2,03±0,98. As médias para os parâmetros 
L*, a* e b*, respectivamente, revelaram que da superfície para o interior da carne de sol há, 
em intensidades diferentes, aumento de luminosidade, aumento da intensidade da cor 
vermelha e aumento na intensidade da cor amarela. Na análise por grupamento hierárquico 
verificou-se que existem quatro classes para a qualidade físico-química da carne de sol, sendo 
que o fator determinante a sua origem, sendo, ali, verificada a presença de carne de sol 
“industrializada”, procedente de outras regiões do país. A ampla variação no teor de cloretos 
encontrada no presente estudo aponta para uma definição de padrões quanto: à forma de salga 
(se úmida, seca ou com injeção automática de salmoura); tempo e temperatura de salga e 
secagem; forma de conservação após a elaboração (à temperatura ambiente ou sob frio e este 
se à temperatura de congelamento ou refrigeração); já que todos estes procedimentos irão 
afetar a velocidade de penetração do sal, com implicação nos demais parâmetros físico-
químicos de qualidade da carne de sol processada. 
 

 

Palavras-chave: Carne de sol. Físico-química. Comércio. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

CARVALHO FARIAS, S. M. de O. Physico-chemical quality of the sun meat  in the city of 
João Pessoa / PB. João Pessoa. CT/PPGCTA/UFPB, 2010. 142f. Dissertation (Master Degree 
in Food Science and Technology). 

 
ABSTRACT 

The corned beef is a product obtained by salting light cuts cattle predominantly artisanal 
production which results in a final product with a varied physical chemistry quality. In this 
context, the physical and chemical quality of the corned beef sold in the city of João Pessoa / 
PB was evaluated in this study. We collected 51 samples of dried meat coming from the retail 
trade, which were evaluated for moisture content, pH, water activity, protein, fat, chlorides, 
ash, color and water holding capacity. The Samples of dried meat were evaluated moisture 
content (g/100g) between 61.12 and 74.45, mean 71.17 ± 2.96, pH between 5.4 and 6.81, with 
an average of 5 , 93 ± 0.26, water activity between 0.860 and 0.970, mean 0.95 ± 0.03; protein 
content (g/100g) between 19.85 and 27.35, mean 22.86 ± 1.50; lipid content (g/100g) between 
0.22 and 2.50, mean 0.67 ± 0.41, water holding capacity (%) between 49.29 and 90.27 with an 
average 77.59 ± 5.59 in; ash content (g/100g) between 1.88 and 12.72, mean 4.83 ± 2.07, 
chloride concentration (g/100g) between 0.43 and 5.93, mean 2.03 ± 0.98. The averages for 
the parameters L * a * b *, respectively, revealed that the surface into the flesh of sun there, at 
different intensities, increased light, increased intensity of red color and increased intensity of 
yellow color. In hierarchical cluster analysis showed that there are four classes for the 
physical and chemical quality of meat from the sun, the determining factor being their origin, 
being verified the presence of dried meat "industrialized" coming from other regions of the 
country. The wide variation in chloride content found in this study points to a definition of 
standards as: how to salt (if wet, dry or with automatic injection of brine) temperature and 
time of salting and drying, so after the establishment of conservation (at room temperature or 
cold and this is the temperature of freezing or refrigeration) because  all these procedures will 
affect the speed of penetration of salt, with involvement in other physical and chemical 
parameters of meat sun processed quality  
 
 
Key word: Sun meat. Physical Chemistry. Commerce.  
                                            

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

 O processamento industrial de alimentos pretende promover o prolongamento de sua 

vida útil, tornando-os mais atraentes; entretanto, induz mudanças e interações entre os 

constituintes do alimento. Durante o processamento, ele é exposto a diversos fatores que 

podem interferir na sua estrutura e composição nutricional, sendo que temperatura, luz, 

oxigênio, umidade e pH do meio são os fatores que mais contribuem para essa alteração 

(CORREIA et al., 2008). Dentre os produtos cárneos processados, a carne de sol é 

considerada como aquele tipicamente nordestino, com ampla aceitação por suas 

características sensoriais peculiares.  É utilizada em diversas preparações culinárias regionais 

e possui uma característica de identificação com a cultura nordestina. 

 Segundo Sabadine et al., (2001), as mudanças de atividade de água e cor dos produtos 

salgados durante o processo de salga são influenciadas pela temperatura, devido à cinética de 

perda de umidade e ganho de sal, a dispêndio de uma salga seca ou úmida, sendo 

recomendado que a atividade de água seja utilizada como parâmetro de definição destes 

produtos. 

 A carne de sol é considerada um alimento de grande teor calórico-protéico muito 

apreciado pelas suas características sensoriais pela maioria dos consumidores (NÓBREGA e 

SCHNEIDER, 1983). No entanto, a inexistência de padronizações do processamento e do 

produto ainda é uma realidade atual. Em extensa pesquisa realizada por Carvalho Jr. (2002), a 

carne de sol é elaborada, na quase totalidade, em pequenos estabelecimentos que se dedicam 

especificamente a essas atividades e em praticamente todos os açougues nordestinos. Seu 

consumo, todavia não desapareceu com a modernidade, ao contrário, a refrigeração nos 

últimos tempos, tem sido usada pelos consumidores para aumentar a sua conservação. Esse 

fato ressalta a importância que o produto representa para a população nordestina brasileira.  

Após comparar alguns parâmetros físico-químicos da carne de sol (umidade, atividade 

de água, teor de cloreto de sódio) disponíveis na literatura, Lira e Shimokomaki (1998) 

alertaram para a necessidade de uma definição de padrões de identidade deste produto e 

aconselham que em seu processamento sejam aplicados os princípios do APPCC. 

Para se fabricar a carne de sol, submete-se a carne bovina a um leve processo de salga 

e desidratação, obtendo-se um produto com características muito semelhantes à carne fresca 

que dura de 72-96 horas em temperatura ambiente. O sal utilizado na produção de carne de sol
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é mais fino do que o usado na produção do charque. A carne de sol é feita a partir de cortes de 

toda a carcaça bovina, tendo umidade de 64-70% e teor de sal 5-6% (NORMAN e CORTE, 

1985).  De acordo com Lira (1998), os teores de umidade variam entre 66,33 e 70,10%, sal 

entre 4,69 e 8,45% e atividade de água entre 0,92 e 0,97. 

A carne de sol, quando elaborada de carnes do traseiro, apresenta textura, gosto e 

aroma agradáveis e preparo culinário rápido, o que satisfaz as premissas de um produto de 

conveniência na conquista de novos mercados. Para que o consumo de carne de sol seja 

ampliado, é necessário que se tenha esta sanidade assegurada, características sensoriais 

agradáveis, vida útil estendida e curto tempo de preparo (CARVALHO Jr., 2002).

 Portanto, acredita-se que estudos referentes à avaliação da qualidade físico-química da 

carne de sol, possam contribuir para a definição de um Padrão de Identidade e Qualidade para 

que se preservem as características sensoriais peculiares, como também, contribuir para a 

segurança do consumidor. Neste contexto, objetivou-se avaliar a qualidade físico-química da 

carne de sol comercializada na cidade de João Pessoa/PB. 
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2 OBJETIVO 

 

 

Avaliar a qualidade físico-química da carne de sol comercializada na cidade de João 

Pessoa/PB. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

  

 O estudo da qualidade físico-química da carne de sol comercializada na cidade de João 

Pessoa utilizou amostras comercializadas em diferentes estabelecimentos – supermercados, 

açougues, feiras livres, etc.  

 Para estimar o número de açougues, supermercados, mercadinhos e hipermercados que 

potencialmente comercializassem carne de sol na cidade de João Pessoa/PB, procedeu-se 

consultas on-line a cadastro destes estabelecimentos, o que possibilitou elaborar uma lista de 

seus endereços. Para estimar o número de mercados públicos e feiras livres, utilizou-se a 

informação da Secretaria de Infra-estrutura do Município. Assim, o universo amostral 

constituiu-se de oito feiras livres, 14 mercados públicos, 50 açougues, 60 supermercados, 40 

mercadinhos e dez hipermercados, o que totaliza 182 estabelecimentos. Optou-se por uma 

amostragem de 30% do número de estabelecimentos. Foram coletadas 51 amostras para 

avaliação da qualidade físico-química que tiveram a seguinte origem: 15 foram coletadas em 

açougues, 13 em supermercados, seis em mercadinhos, 10 em mercados públicos, cinco em 

feiras livres e duas em hipermercados; a coleta das amostras ocorreu entre os meses de 

setembro a dezembro de 2009.  

 Objetivando-se padronizar os resultados foram coletadas apenas amostras de carne de 

sol, processadas a partir de coxão mole bovino - semimembranosus + adductor femoris + 

gracilis- (Figura 4).   

 

 

 Figura 4 - Peças de carne de sol de coxão mole (semimembranosus +  adductor femoris + 
gracilis) produzidas em um estabelecimento varejista da cidade de João Pessoa/ 
PB.   Fonte: acervo do autor 

 
 Após a coleta, as amostras, com massa média de 450g, foram codificadas, 

armazenadas e mantidas na embalagem original, em recipiente contendo gelo em cubos e 

conduzidas ao Laboratório de Análise Química de Alimentos do Centro de Tecnologia da 

Universidade Federal da Paraíba (LAQA/CT/UFPB). 
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3.1 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS PARA AS DETERMINAÇÕES FÍSICO-
QUÍMICAS  

 

 Ao serem recepcionadas no laboratório, as amostras foram inspecionadas 

qualitativamente e fotografadas. A inspeção qualitativa teve por objetivo detectar a presença 

de material estranho (vidros, areia, metais, pêlos de animais), presença de limo, cor subjetiva, 

frescor e demais características subjetivas. Após a inspeção qualitativa realizou-se a 

amostragem a fim de que se tivesse uma amostra representativa para as análises físico-

químicas, segundo fluxograma apresentado na Figura 5. 

 Porções de vários pontos da peça de carne de sol foram retiradas, de forma a serem 

obtidos uma amostra final de 200g (Figura 5), a alíquota restante foi acondicionada em bolsa 

plástica codificada e armazenada sob congelamento, em freezer por dois meses até a 

realização das determinações de cor e CRA. A alíquota destinada à avaliação da qualidade 

físico-química foi submetida à toalete, mediante retirada de grandes vasos, aponevroses e 

gordura superficial, segundo preconizado em Brasil (1985). Após a toalete, a alíquota foi 

subdividida em duas porções; sendo uma para a avaliação do pH, umidade e atividade de 

água, as quais foram determinadas no mesmo dia sem congelamento da alíquota; a outra 

porção dela foi acondicionada em bolsa plástica codificada e com lacre, tendo-se o cuidado de 

espalhar bem todo o conteúdo de forma a obter uma finíssima camada; essa alíquota foi 

mantida em freezer, dali foram retiradas e deixadas para descongelamento em refrigeração por 

um período de 12 horas, até o momento das determinações de proteína, lipídios, cinzas e 

cloretos.  

 As determinações de proteínas, para as amostras nas quais não houve repetição da 

análise, foram realizadas no prazo de uma semana após a coleta; as determinações de lipídios 

foram realizadas no prazo máximo de dois meses após a coleta e as determinações de cinzas e 

cloretos foram realizadas no prazo máximo de três meses após a coleta. 
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Figura 5 -   Preparação de amostra de carne de sol para avaliação físico-química. 
                  * CRA – Capacidade de Retenção de Água 
                   adaptado de BRASIL (1985). 

 
 

 A Capacidade de Retenção de Água (CRA) foi determinada de acordo com o método 

modificado por MOURA (2000), ou seja, sobre um papel de filtro Whatman n° 1, 

previamente seco, por um período de 24 horas, em estufa a 105 °C e dessecado em dessecador 

contendo sílica gel, pesou-se, em balança analítica, cerca de 1,0000g da amostra. O papel de 

filtro contendo a amostra foi transferido para uma placa de acrílico, onde foi recoberta com 

um segundo papel de filtro.  Esse conjunto foi submetido a uma pressão de 10,0 kgf.cm-2 por 

um período de cinco minutos. Decorrido este tempo, destacou-se uma das folhas de papel de 

filtro, o qual foi levado ao prato da balança; tarou-se então a balança e se procedeu a pesagem 

da amostra prensada, anotando-se a massa. A CRA foi então calculada segundo a Equação 6 a 

seguir. 

CRA = 100,00 – Água livre ( g/ 100 g)                                                                                   Equação (6) 

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

                                        g da amostra  

Em que: g de Água livre = mi - mf , mi = massa inicial de carne 

de sol, mf = massa final de carne de sol 
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A cor objetiva foi determinada através de colorímetro portátil (Minolta, modelo 

CM508d, Ramsey, New Jercey, U. S. A), utilizando – se o iluminante C com ângulo de 

abertura de 2°, no sistema CIE L*a*b*, o qual indica diferenças de cor correspondente a 

sensibilidade humana. Foram tomadas seis medidas para cada amostra, nas quais, três foram 

tomadas externamente e três após incisão na amostra (medidas internas). 

 

 

3.2. DETERMINAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

 Todas as determinações físico-químicas da carne de sol foram realizadas em triplicata, 

conforme detalhes apresentados na Tabela 12. As determinações de pH, atividade  de água, 

cloretos, umidade, proteínas e cinzas, seguiram os métodos citados em Brasil (1985). A 

determinação de lipídios foi realizada segundo o método preconizado por Bligh e Dyer 

(1959). 

O pH foi determinado, utilizando-se um pHmetro digital (DIGIMED, modelo pH 

300M, São Paulo, Brasil), provido de um eletrodo de vidro (ANALYSER, modelo 2ª13-HG, 

São Paulo). A atividade de água foi realizada, utilizando-se um aparelho AQUALAB CX2 

(Decagon Devices, Washington, USA). 

Os dados obtidos para os parâmetros físico-químicos foram submetidos a tratamento 

estatístico, usando-se o software action para determinação da estatística descritiva e análise de 

conglomerados. 
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 Tabela 12 - Análises e métodos utilizados para avaliação da qualidade físico-química de 
carne de sol. 

 Análise Método 

 

Umidade (g/100g) Perda de água e substâncias voláteis a uma temperatura constante (105°C) até 
peso      constante (BRASIL, 1985). 

  

pH Dissolução de 50,0 g da amostra em 20,0 mL de água destilada e leitura em 
potenciômetro previamente calibrado em pH 7,0 e 4,O (BRASIL, 1985). 

  

Cinzas (g/100g) Incineração em mufla regulada a 550°, resfriamento em dessecador e pesagem 
(BRASIL, 1985). 

  

Atividade de água Leitura direta em equipamento para determinação de atividade de água Aqualab 
modelo CX-2. 

  

Lipídios (g/100g) Extração segundo Bligh e Dyer (1959). 

  

Proteínas (g/100g) Digestão sulfúrica, em presença de mistura catalítica, seguida de destilação em 
destilador de proteínas, coleta do destilado em solução de ácido bórico e posterior 
titulação com solução padrão de ácido clorídrico. Método de Kjeldahl (BRASIL, 
1985).  

  

Cloretos (g/100g) Titulação dos íons cloretos (presentes nas cinzas dissolvidas em ácido nítrico e 
alcalinizadas com hidróxido de sódio) com solução padrão de nitrato de prata em 
presença de cromato de potássio a 5% - Método de Mohr (BRASIL, 1985). 

  

Cor Foi utilizado um colorímetro Minolta CR-200, o qual determina a cor da carne 
através das coordenadas L*, a* e b*, relacionadas à luminosidade, teor de 
vermelho e teor de amarelo, respectivamente (DABES, 2001). 

  

Capacidade de 

retenção de água 

 Foi determinada de acordo com o método ligeiramente modificado, proposto por 
MOURA (2000). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 PARÂMETROS DE QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA 

  

 Os parâmetros de qualidade físico-química da carne de sol obtidos no presente estudo 

encontram-se na Tabela 13. Os valores da atividade de água da carne de sol apresentaram 

ampla variação (0,86 a 0,97), o que provavelmente resultou do processo de sua elaboração 

com variações na quantidade de sal utilizada, tempo de salga, tempo de secagem, etc. Norman 

e Corte (1985) definiram para a carne de sol uma atividade de água de 0,94, observando-se 

que a média 0,95±0,03 obtida pelas 51 amostras analisadas estava próxima do valor 

recomendado. 

 
    Tabela 13 - Parâmetros de qualidade físico-química da carne de sol comercializada na 

cidade de João Pessoa/PB. 
Parâmetro Mínimo Média±DP Máximo 

 

CV% 

Umidade (g/100g) 61,12 71,17±2,96 74,45 4,16 

pH 5,40 5,93±0,26 6,81 4,47 

Atividade de Água 0,860 0,95±0,03 0,970 2,74 

Proteínas (g/ 100g) 19,85 22,86±1,50 27,35 6,55 

Lipídios (g/ 100g) 0,22 0,67±0,41 2,50 61,13 

Capacidade de retenção de água ( %) 49,39 77,59±5,59 90,87 7,20 

Cinzas     (g / 100g) 1,88 4,83±2,07 12,72 42,96 

Cloretos (g/ 100 g) 1,39 2,03±0,98 5,93 48,27 

L* interno 14,8 19,79±2,01 24,9 10,46 

a* interno 0,7 4,47±2,13 11,0 47,68 

b* interno 19,9 21,57±0,93 23,9 4,31 

L* externo 16,2 18,85±2,10 27,0 11,12 

a* externo 2,5 10,38±2,61 15,4 25,17 

b* externo 19,8 21,91±1,08 24,9 4,95 

 

 Torres et al., 1987 verificaram que o valor de 0,75 de atividade de água caracteriza 

ponto de equilíbrio entre a difusão de cloreto de sódio ao interior da carne, com estabilização 

do teor de umidade do produto.  

 Observa-se na Tabela 13, que o pH das amostras de carne de sol oscilou entre 5,40 e 

6,81, com média em 5,93±0,26. Em situações anormais, o pH final de carnes vermelhas pode 
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ser igual ou mais elevado do que 6,2, o que confere a ela as características DFD (escura, firme 

e ressecada na superfície), e em conseqüência, essas carnes têm vida de prateleira curta. 

Porém, quando cozidas, por apresentarem alta capacidade de retenção de água, são descritas 

como suculentas (ZEOLLA et al., 2007). Também em situações anormais, o pH da carne pode 

apresentar rápido declínio (pH≤5,8; 1h postmortem) que, associado à elevada temperatura de 

carcaça (36°C), causa desnaturação protéica, baixa capacidade de retenção de água, coloração 

pálida e baixa aptidão para a transformação (ODA et al., 2004); sendo estas  carnes 

denominadas  PSE (pálidas, moles e exsudativas), com baixa capacidade de retenção de água 

e durante a cocção há perda elevada de umidade resultando em carne mais seca, dura e menos 

saborosa. Porém, Miller (2001) menciona que em ruminantes este tipo de carne é 

praticamente inexistente. 

 Torres et al. (1988) ao estudarem o efeito do sal sobre o pH, verificaram que o valor 

inicial de pH na carne não salgada no pré-rigor (6,78) foi em torno de uma unidade de pH 

mais elevada aos das amostras salgadas no pré-rigor, cujos valores 6,65, 6,63 e 6,62 

corresponderam às concentrações de cloreto de sódio de 0,5, 2,0 e 4,0 %.  Portanto, a despeito 

da influência do cloreto de sódio no pH dos produtos salgados, os valores de pH encontrados 

nesse estudo, são sugestivos da falta de padronização da matéria-prima utilizada no preparo 

da carne de sol, refletindo em deficiências na qualidade aparente e nutricional delas, já que o 

pH da matéria-prima reflete as condições de abate e tratamentos do músculo post mortem do 

animal em relação à instalação do rigor mortis. 

 Dentre os parâmetros de composição centesimal, observa-se grande variação para os 

percentuais de lipídios, cujo valor mínimo foi de 0,22 g/100 g e o  máximo  de 2,50g/ 100g. 

As características físico-químicas da carne, tais como brilho, coloração, maciez, suculência e 

aroma, são parâmetros importantes para o consumidor no momento da compra e 

determinantes da aceitação global do corte e do tipo de carne. Sabe-se também que nos 

alimentos, os lipídios afetam as propriedades de textura, suculência, sabor, aroma e cor, sendo 

um dos responsáveis pela aceitação da carne pelo consumidor (ALBUQUERQUE et al., 

2009).  O teor de lipídio reflete também a sensação de suculência, uma vez que estimula a 

salivação e, durante o cozimento, a gordura intermuscular atua como uma barreira contra a 

perda do suco muscular durante o cozimento, aumentando, portanto, a retenção de água pela 

carne e a sua suculência (ROÇA, 2000). Portanto, desconsiderando alterações bioquímicas, tal 

como a oxidação lipídica, a carne de sol elaborada a partir de coxão mole bovino e com estes 

teores de lipídio, pode se apresentar pouco suculenta e desagradável ao paladar humano. 
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 Em estudos com carne de sol, Nóbrega (1982) encontrou um teor de lipídios   de 

5,43g/ 100g em carne de sol originária do estado do Rio Grande do Norte; sendo esse valor 

mais de duas vezes superior ao determinado no presente estudo. Porém, essas diferenças 

podem ser justificadas pelo tipo de corte cárneo utilizado na elaboração de ambas, pois há 

variação no teor de lipídios entre os cortes cárneos e esse depende de vários fatores tais como 

idade, raça, sexo e alimentação. 

 Em termos de capacidade de retenção de água, observa-se um valor mínimo de 

49,39%, um valor máximo de 90,87% e um valor médio de 77,59±5,59. Esta ampla variação 

reflete a qualidade aparente das amostras de carne de sol, avaliadas no presente estudo, pois 

segundo Lawrie (2005), a capacidade de retenção de água (CRA) é um atributo importante 

por afetar a aparência da carne antes e durante o cozimento, e também da suculência durante a 

mastigação. Além da qualidade aparente, a capacidade de retenção de água também afeta a 

qualidade nutricional, pois a menor capacidade de retenção de água da carne implica em 

perdas do valor nutritivo através do exsudado liberado, resultando em carne mais seca e com 

menor maciez (DABÉZ, 2001), porém, como citado anteriormente, para efeitos de cozimento 

isto não se constitui em defeito, pois a capacidade de retenção de água, segundo Silva 

Sobrinho et al. (2005), pode ser correlacionada com a habilidade de retenção de água durante 

a aplicação de força ou tratamentos externos, como o cozimento. Esta propriedade física da 

carne afeta a maciez final do produto e pode ser influenciada pelos teores de gordura. 

 A capacidade de retenção, também, está relacionada com a cor da carne, pois a 

quantidade de luz absorvida ou refletida depende da estrutura da superfície, que varia com o 

ponto isoelétrico das proteínas miofibrilares e a presença de água dentro das células 

(Pearson,1994). 

 Observa-se que o teor de cloretos refletiu a análise de cinzas, com grande variação 

entre os dados, nos quais se observa um valor mínimo de 0,43g/100g, um valor máximo de 

5,93g/100g e um valor médio de 2,03±0,98g/100g. Segundo Norman e Corte (1985), o teor de 

cloretos na carne de sol situa-se entre 5g/100g e 6g/100g. Porém, Souza (2005), ao avaliar um 

produto obtido por meio de salga a 3,7% de cloreto de sódio, encontrou percentuais de 

cloretos de 3,03 g/100g no produto final. Nóbrega (1982) encontrou um teor de cloretos de 

4,90g/100g em carne de sol procedente do estado do Rio Grande do Norte, enquanto Carvalho 

Jr. (2002), encontrou valores de 4,59; 6,65 e 17,12g/100g para cloretos em carne de sol 

coletada em restaurantes e casas varejistas na cidade de São Paulo. 
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 Quando avaliados conjuntamente, os valores de pH (valor médio de 5,93±0,26), a 

atividade de água (valor médio de 0,95±0,03) e o teor de cloretos (valor médio de 2,03±0,98), 

são sugestivos de  que a carne de sol avaliada no presente estudo seja um meio propício para o 

desenvolvimento de microrganismos patogênicos ao humano e com reduzida vida de 

prateleira. Segundo Pinto et al. (1998), a bactéria Escherichia coli pode ser resistente a 

determinadas concentrações de cloreto de sódio em alimentos (até 5%).  

Com relação ao teor de cinzas, observou-se um valor mínimo de 1,88 g/ 100g e um 

valor máximo de 12,72g/ 100g, com média em 4,83±2,0g / 100g e, como anteriormente 

citado, essa ampla variação é compatível com a variação para o teor de cloretos determinado 

nesse estudo. A média para o teor de cinzas aproxima-se do teor de cinzas de 4,14±0,03g/ 

100g encontrado por Ambiel (2004) ao avaliar amostras de carne de sol submetidas ao 

processo de salga a 3,6% de cloreto de sódio.  

O teor de umidade das amostras avaliadas esteve em torno de 61,12 g/100g a 

74,45g/100g para os valores mínimos e máximos e apresentou uma média de 71,17±2,96g/ 

100g. Em estudos de Lira (1988), a umidade para carne de sol esteve entre 66,33g/100g e 

70,10g/100g, observando-se concordância entre os resultados apresentados na presente 

pesquisa. Paralelamente, quando comparados com os valores encontrados por Costa e Silva 

(2001) que foram entre 55,70 e 72,50 g/100g para o valor mínimo e máximo, 

respectivamente, observa-se uma amplitude menor para os valores de umidade encontrados no 

presente estudo. 

 Ainda, com relação à Tabela 13, observa-se uma amplitude de 7,5 g/ 100g para o teor 

de proteínas, com média em 22,86±1,50g/100 g. O teor de proteínas determinado por Nóbrega 

(1982) em carne de sol produzida no estado do Rio Grande do Norte (RN) foi de 21,76 g/ 

100g. 

 Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (BRASIL, 2006), o teor de 

proteínas no coxão mole bovino cru é de 21,2 g / 100 g, portanto, há uma elevação no teor de 

proteínas na carne de sol em relação à carne fresca. Porém, como no preparo da carne de sol 

sempre é realizada uma dessalga prévia e segundo Correia e Biscontini (2003), a dessalga em 

água na proporção de 1:5 p/v, por 12 a 14 horas, à temperatura ambiente e sem agitação ou 

troca de água, tanto para o charque quanto para o Jerked Beef, ocorrem perdas de 13 e 29% no 

teor de proteínas, respectivamente. Portanto, o teor de proteínas na carne de sol, deve ser 

avaliado com precaução. 
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 Com relação à cor, observa-se nos dados apresentados na da Tabela 13, que os valores 

médios de L*, que indicam a luminosidade e varia de 100 (branco) a 0 (preto), foram de  

19,79±2,01e 18,85±2,10 internos e externos, respectivamente. Segundo Pinheiro et al. (2009) 

a cor da carne é influenciada pela luminosidade e intensidade do vermelho, enquanto a 

intensidade do amarelo é mais significativa na cor da gordura. Para Miltenburg et al. (1992), 

quanto maiores os valores de L*, mais pálida é a carne, e quanto maiores os valores de a* e b* 

mais vermelha e amarela, respectivamente. 

 Comparando-se as médias para o parâmetro L*, interno e externo, respectivamente, 

observa-se que da superfície para o interior das amostras avaliadas houve um aumento de 

luminosidade, indicando que a superfície das amostras tende para o preto e é mais opaca. 

Segundo Sabadani et al., (2001) para esta alteração da cor, a expressão utilizada na indústria é 

de “queima”, em que a superfície das peças de carne torna-se visualmente acinzentada.  

 Segundo Lawrie (2005) a concentração de mioglobina no músculo do animal é 

dependente principalmente da raça, do sexo, da idade, da localização anatômica do músculo e 

do plano de nutrição. Além desses fatores, como a fadiga, o medo, o manejo pré-abate e as 

condições ambientais no abate, também influenciam na coloração do músculo.   

 Para Bobbio e Bobbio (1994), a mioglobina não é o único pigmento, nem o mais 

importante do ponto de vista biológico, mas é o único em quantidades suficientes para 

conferir cor vermelha à carne. Em produtos salgados a mioglobina encontra-se ligada ao Fe3+, 

e na forma de metamioglobina, o que confere à carne uma coloração “castanha”. 

 Youssef (2000) demonstrou que o valor de L* para o charque é de 39,97 quando 

elaborado a partir de matéria-prima cujo valor para L* é de 42,44. Neste mesmo estudo a 

autora verificou que após o cozimento a 75ºC de temperatura interna, houve aumento nos 

valores de L* para 48,94 para o charque e de e 52,94 para a matéria-prima, devido às 

modificações bioquímicas que ocorreram na mioglobina com a modificação da valência do 

ferro ferroso (Fe2+), que se oxida para ferro férrico (Fe3+), com formação de metamioglobina 

de coloração “castanha”. 

 Ainda em relação à cor, os valores medianos para o parâmetro a* (intensidade de 

vermelho), apresentaram um declínio elevado (6,4 unidades) da superfície para o interior da 

peça, havendo, portanto diminuição da intensidade de vermelho. E, observando-se o valor de 

b*, verifica-se que ele, pouco variou, tanto em amplitude, que foi de 4,0 e 5,1 unidades para 

as medidas internas e externas, respectivamente, quanto para as medições internas e externas, 

cuja diferença foi de 0,1; 0,54 e 0,5 para os valores mínimos, médios e máximos. 
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 Youssef (2000) verificou que o valor de a* (intensidade de vermelho) declinou de 

22,38 (carne in natura) para 3,54 (charque), ou seja, uma variação de 18,84 unidades. No 

entanto, o valor de b* (intensidade de amarelo), deslocou-se 8,11 unidades em relação à carne 

in natura. 

  Segundo Sabadini et al. (2001), durante o processo de salga, seja esta seca ou úmida, 

há variações na luminosidade e nas intensidades de coloração vermelha e amarela. Porém, 

para a coloração vermelha, não há diferença se salga úmida ou seca, havendo sempre um 

decréscimo na sua intensidade. Com relação à luminosidade, há um aumento quando se tem 

uma salga úmida e um decréscimo quando se trata de salga seca. 

 Silva Sobrinho et al.(2004) observaram que os diferentes teores de sal não 

influenciaram na luminosidade da carne ovina, entretanto os teores de vermelho e amarelo 

foram influenciados. 

 Segundo Venturine (2003), os valores de L*, a* e b* para a alcatra correspondem a 

35,02±3,98; 22,03±4,52 e 14,20±2,70; desconsiderando os desvios para esses valores, 

inerentes ao estudo realizado e assumindo, devido às proximidades anatômicas, os mesmos 

valores para o coxão mole bovino, quando se compara esses valores com os valores médios 

obtidos para a carne de sol avaliada, observa-se que houve diminuição da luminosidade 

interna e externa de 15,23 e 16,17 unidades, respectivamente; houve também diminuição da 

intensidade da cor vermelha interna e externa de 17,56 e 11,65 unidades respectivamente e, 

que houve um aumento da intensidade da cor amarela em 7,37 e 7,72 unidades 

respectivamente.   

 A variação na intensidade da cor vermelha em relação à carne in natura e os produtos 

salgados avaliados nos dois estudos, ou seja, Youssef (2000) e esse estudo são bem 

aproximados, quando a intensidade de vermelho é avaliada internamente, ou seja, declínios de 

18,84 unidades e 17,56; respectivamente.  Porém, o declínio na intensidade da cor vermelha 

avaliada externamente foi mais intenso para a carne de sol. 

 As variações dos parâmetros L* e b* para os dois estudos são bem diferentes, uma vez 

que Youssef (2000) encontrou declínios de L* de 2,44 e para a intensidade de amarelo, houve 

declínio de 8,11 unidades. Estas diferenças podem ser justificadas pelas diferenças 

tecnológicas existentes para a elaboração do charque e da carne de sol, o que acarreta a 

existência de uma maior umidade na carne de sol. Segundo Gomide e Ramos (2007), a 

natureza da superfície da amostra influencia a quantidade da luz refletida, pois, devido à 
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estrutura não homogênea da superfície da carne, tais como: a concentração de pigmentos, a 

quantidade de gordura intramuscular e a umidade, haverá uma maior dispersão da luz.  

 

 

4.2 ANÁLISE DE AGRUPAMENTO 

   

 A análise de cluster foi utilizada para explorar a similaridade entre as amostras, 

definindo-as em grupos, considerando simultaneamente todas as variáveis. Portanto, pode-se 

constatar no dendrograma apresentado na Figura 6, a existência de quatro agrupamentos. O 

primeiro agrupamento reúne três amostras, cuja procedência foi identificada e corresponde ao 

mesmo fornecedor (Tabela 14). Os demais agrupamentos são compostos por fornecedores 

variados, nos quais, para o segundo agrupamento, que reuniu 29 estabelecimentos, há 

predominância para carne de sol processada no próprio estabelecimento (41,4%), tendo as 

outras procedências participação menor; o terceiro grupamento reuniu 12 estabelecimentos, 

sendo identificado que uma parcela da carne de sol era originária de outros estados e regiões, 

a exemplo do Maranhão e de Goiás, estando também presentes carnes de sol processadas no 

próprio estabelecimento. O quarto grupo reuniu seis estabelecimentos, sendo observado que 

25% da carne de sol desse grupo são processados no próprio estabelecimento, sendo os 75% 

restantes correspondentes a fornecedores de outras regiões (50% do Sudeste e 25% do 

Nordeste). 

As classes resultantes dos grupamentos estabelecidos pela análise de clusters, assim 

como a origem da carne de sol, encontram-se na Tabela 15. 

Os parâmetros de qualidade físico-química da carne de sol por grupamento hierárquico 

estão expressos na Tabela 16. Com relação à dispersão dos parâmetros físico-químicos o 

agrupamento de número um apresentou os menores coeficientes de variação, carne de sol com 

teores mais baixos de umidade e atividade de água e com teores de cloretos e cinzas elevados. 
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Tabela 14 - Grupamentos hierárquicos e origem da carne de sol comercializada na cidade de 
João Pessoa/PB 

Grupamento Número de 
estabelecimentos 

Fornecedores Origem da carne de sol  ( %) 

1 3 1 Recife – PE                               100 
 
 

2 

 
 

29 

 
 

9 

João Pessoa (PB) 41,1 (processam) 
Rio de Janeiro 13,8 
Recife (PE) 10,3 
Goiás 3,4 
João Pessoa (PB) 13,8 (adquirem de terceiros) 
Origem não identificada 17,6 

 
 

3 

 
 

12 

 
 

5 

Rio de Janeiro 41,7 
Goiás 8,3 
Recife - PE 8,3 
Maranhão 8,3 
João Pessoa (PB) 16,6 
Origem não identificada 16,8 

4 6 3 Rio de Janeiro 50,0 
João Pessoa (processa) 25,0 
Recife(PE) 25,0 

 

 

Tabela 15 - Qualidade físico-química da carne de sol por grupamento hierárquico. 
Parâmetro Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

      

Umidade 
(g/ 100g) 

média±DP 62,04 ±0,76 72,72 ±1,04 70,37 ±1,45 69,55 ±2,68 

CV% 0,013 1,43 2,06 3,85 

pH média±DP 6,05 ±0,17 5,91 ±0,25 5,94 ±0,28 5,96 ±0,35 

CV% 0,03 4,29 4,80 5,97 

Atividade de 
água 

média±DP 0,877 ±0,020 0,964 ±0,01 0,940 ±0,03 0,957 ±0,01 

CV% 0,02 0,66 3,04 0,91 

Proteínas  
(g / 100g) 

média±DP 26,04 ±1,45 22,41 ±1,07 22,67 ±1,29 23,88 ±1,62 

CV% 0,05 4,76 5,71 6,79 

Lipídios  
(g / 100g) 

média±DP 0,81 ±0,32 0,52 ±0,23 0,68 ±0,36 1,33 ±0,61 

CV% 0,39 44,87 53,70 45,47 

CRA (g / 100g) média±DP 84,77 ±6,09 75,54 ±5,75 79,25 ±1,96 80,92 ±4,59 

CV% 0,07 7,61 2,47 5,67 

Cloretos  
(g / 100g) 
 

média±DP 4,56 ±1,44 1,55 ±0,49 2,65 ±0,64 1,89 ±0,51 

 CV% 0,31 31,82 24,19 27,27 

Cinzas  
(g / 100g) 

média±DP 11,44 ±1,75 3,86 ±0,81 5,81 ±1,17 4,42 ±0,73 

 CV% 0,15 21,05 20,13 16,61 
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Figura 6 -  Dendrograma de análise de cluster entre variáveis, agrupando por segmento 
varejista, os parâmetros de qualidade físico-química da carne de sol 
comercializada na cidade de João Pessoa/PB. 
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5 CONCLUSÕES 

• Os parâmetros intrínsecos (pH, atividade de água e umidade) da carne de sol avaliada 

são fatores interferentes para o desenvolvimento de microrganismos patogênicos ao 

humano. 

• A ampla variação no teor de cloretos encontrada no presente estudo aponta para uma 

definição de padrões quanto: à forma de salga (se úmida, seca ou com injeção 

automática de salmoura); tempo e temperatura de salga e secagem; forma de 

conservação após a elaboração (à temperatura ambiente ou sob frio e este se à 

temperatura de congelamento ou refrigeração), uma vez que todos estes procedimentos 

irão afetar a velocidade de penetração do sal, com implicação nos demais parâmetros 

de qualidade da carne de sol processada. 
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CARVALHO FARIAS, S.M. de O. Perfil do consumidor de carne de sol da cidade de João 
Pessoa/PB. João Pessoa. CT/PPGCTA/UFPB, 2010. 142f. Dissertação (Mestrado em Ciência 
e Tecnologia de Alimentos).   
 

RESUMO 
A carne de sol é um produto semi-desidratado obtido pela salga leve e discreta secagem de 
cortes cárneos de bovinos, sendo muito apreciada no Nordeste brasileiro, e com perspectiva 
de ampliação de consumo em outras regiões do país; porém, a ela prescinde de um Padrão de 
Identidade e Qualidade; dessa forma, o estudo do perfil do consumidor de carne de sol poderá 
auxiliar na amplificação e fortalecimento da comercialização desse produto, pelo atendimento 
das demandas e expectativas do consumidor. A avaliação do perfil do consumidor de carne de 
sol da cidade de João Pessoa/PB, foi efetuada em duas fases, a primeira, de caráter qualitativo, 
visou à elaboração e aplicação de questionários e a segunda, de natureza quantitativa / 
descritiva, destinou-se a mensurar os dados coletados. O estudo do perfil do consumidor de 
carne de sol foi realizado com base na caracterização da amostra, hábitos de consumo, 
elementos utilizados para decisão da compra, grau de satisfação dos consumidores e 
cruzamento de dados (renda e freqüência de consumo, e também da renda e local de compra 
da carne de sol). Foi usada a amostragem não probabilística do tipo conveniência, obtida junto 
a potenciais consumidores. O número de entrevistas não foi previamente estabelecido, sendo 
que a composição e o tamanho da amostra obedeceram ao "princípio da saturação". Sendo 
entrevistados 326 consumidores potenciais de carne de sol. A maioria dos entrevistados era do 
sexo feminino (66,3%). A faixa etária com maior participação correspondeu aos com idade 
acima de 50 anos (32,8%) e com ensino médio incompleto (37,4%). Verificou-se que a maior 
freqüência para o número de moradores foi referente às residências com três pessoas (26,4%) 
e a renda observada foi para aqueles que declararam ganhar entre dois e cinco salários 
mínimos (38,0%). Quanto à freqüência de consumo da carne de sol, o maior percentual 
verificado (48,5%) correspondeu àqueles que declararam consumir esse produto uma vez na 
semana, sendo que um percentual expressivo, 70,6%, afirmou consumir a carne de sol no 
almoço. Para 63,8% dos entrevistados, a cor é o atributo que leva a decisão sobre a compra ou 
não de uma determinada peça de carne de sol. A expressiva escolha da cor como parâmetro de 
qualidade, assim como o consumo expressivo no almoço e a forma de preparo, demonstra que 
hábitos culturais ainda determinam o comportamento do consumidor de carne de sol. 
 
 
Palavras-chave: Carne de sol. Consumidor. Hábitos de consumo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CARVALHO FARIAS, S. M. de O. Consumer profile of Sun meat from João Pessoa / PB. 
João Pessoa. CT/PPGCTA/UFPB, 2010. 142f. Dissertation (Master Degree in Food Science 
and Technology). 

 
ABSTRACT 

The corned beef is a semi-dehydrated obtained by light and mild drying of meaty cuts from 
cattle that is highly appreciated in Brazilian Northeast, and with prospects of expansion of 
consumption in other regions of the country, however, it lacks a Standard of Identity and 
Quality; this way, the study of the consumer profile of corned beef can assist in expanding 
and strengthening the marketing of this product at meeting the demands and expectations of 
consumidor. A assessment of the consumer profile of sun meat in  João Pessoa / PB, was 
conducted in two phases, the first phase, qualitative, aimed at the elaboration and 
implementation of questionnaires and the second phase, quantitative / descriptive, aimed at 
measuring the collected data. The study of the consumer profile of corned beef was based on 
the sample characteristics, consumption habits, information used for the purchase decision, 
degree of consumer satisfaction and cross-checking data (income and frequency of 
consumption and income and place of purchase of corned beef). Was used non-probability 
sampling like convenience, obtained from the potential consumers. The number of interviews 
was not predetermined, and the composition and size of the sample followed the "principle of 
saturation." Being interviewed 326 potential consumers of sun meat. Most respondents were 
female (66.3%). The age group with the highest participation corresponded to those with age 
above 50 years (32.8%) and with incomplete secondary education (37.4%). It was found that 
the highest frequency for the number of residents was related to households with three people 
(26.4%) and income was observed for those who reported earning between two and five 
minimum wages (38.0%). Regarding the frequency of consumption of corned beef, the 
highest percentage observed (48.5%) corresponded to those who reported consuming this 
product once per week, with a significant percentage, 70.6% claimed to consume the flesh of 
the sun lunch. For 63.8% of respondents, the color is the attribute that leads him to decide on 
buying or not a particular piece of corned beef. The expressive choice of color as a parameter 
of quality as well as expressive consumption at lunch and how to prepare, shows that cultural 
practices still determine the consumer behavior of corned beef. 
 
 
Keywords: Sun meat. Consumer. Consumer habits. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A carne de sol é um produto semi-desidratado obtido pela salga leve e discreta 

secagem de cortes cárneos de bovinos, sendo muito apreciada no Nordeste brasileiro. Aliada à 

necessidade de preservar o excedente de produção, o povo nordestino contava com condições 

climáticas favoráveis (baixa umidade e temperaturas elevadas) e disponibilidade de sal. 

 A salga da carne, normalmente bovina, era realizada em distintas localidades e este 

fato originou as várias denominações para este produto, cuja sinonímia é vasta e, segundo 

Nóbrega (1982), os termos: “carne do sertão”; “carne de vento”; “carne seca”; “carne 

serenada” e “carne de viagem”, fazem alusão a um mesmo produto. 

 Segundo Felício (2002), os nomes variados da carne de sol podem ter sido originados 

das diversas maneiras de se fazer a secagem (um tipo de “enxugamento” da carne): ao vento; 

ao sereno; ao luar do sertão; à sombra em instalações cobertas ou até mesmo ao sol quando 

uma secagem mais intensa para prolongar a vida útil do produto é desejada.  

 Embora não disponha de um Padrão de Identidade e Qualidade, para Carvalho 

Jr.(2002), a carne de sol tem potencial para ser fabricada em escala industrial e ser 

suficientemente atrativa para aqueles consumidores que buscam diversidade de opções de 

alimentos de preparo rápido.  

 Segundo Figueiredo e Csillag (2010), até meados do século passado, período 

correspondente ao pós-guerra, eram as empresas que ditavam o padrão de qualidade de seus 

produtos, por não haver competição entre o mercado de consumidores. Porém, a atualidade é 

de um ambiente de negócios mais complexo e que ultrapassa o ambiente de empresas e 

fornecedores. 

 Para Toledo, Batalha e Amaral (2000), a gestão da qualidade é entendida como a 

abordagem adotada e o conjunto de práticas utilizadas para se obter, de forma eficiente e 

eficaz, a qualidade pretendida para o produto. 

 Segundo Martins e Costa Neto (1998), podem ser identificadas quatro fases de 

evolução do conceito de qualidade: primeira fase (adequação ao padrão), na qual o foco era a 

qualidade de conformação obtida basicamente por meio de inspeção; a segunda fase 

(adequação ao uso), em que o foco era a qualidade do projeto que assegurasse a satisfação das 

necessidades de fato dos clientes e não aquilo que os projetistas pensavam ser; a terceira fase 

(adequação ao custo), no qual o foco era a qualidade da conformidade de acordo com as reais 
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necessidades do cliente; a quarta fase (fase de adequação latente), em que o foco é a 

concepção de produtos ou serviços que venham atender àquelas necessidades dos clientes, às 

quais ele ainda não tenha consciência plena.  

 Parker (2000) afirmou que em um ambiente competitivo e volátil, como o que se 

caracteriza nos dias de hoje, é imprescindível que as organizações tenham o foco orientado 

para o consumidor, ou seja, conhecer os consumidores de maneira suficientemente profunda 

para possibilitar antecipar às suas necessidades e desejos, superando as suas expectativas. O 

conhecimento do consumidor é, portanto, condição básica para que as organizações possam 

satisfazê-lo, com vistas a manter a sua fidelidade.  

 Para Engel, Blackwell e Miniard (1995) o consumidor percorre alguns estágios em seu 

processo de decisão de compra e embora haja variações neste processo, tem-se em comum o 

reconhecimento das necessidades, busca de informações, avaliação de alternativas, decisão de 

compra e comportamento pós-compra. E segundo este modelo, todo o processo de decisão de 

compra de um indivíduo é influenciado por fatores sociais, pessoais e psicológicos que o 

afetam de forma particular, bem como por esforços de marketing, os quais a ele são 

apresentados e que podem ou não serem percebidos. Entre os fatores psicológicos que afetam 

o processo de decisão de compra, encontram-se as atitudes. 

Espinoza (2003) identificou muitos modelos de atitudes utilizados em marketing, 

grande parte deles advindos da psicologia, dentre estes, é destacado o modelo de três 

componentes, proposto por Schiffman e Kanuk; o qual apresenta as atitudes como 

constituídas de três dimensões principais: o componente cognitivo, o componente afetivo, e o 

componente conativo. O primeiro consiste na elaboração (pensamentos) e o conseqüente 

conhecimento adquirido através de uma combinação da experiência com as informações 

disponíveis. O componente cognitivo considera as crenças dos consumidores sobre o produto. 

O componente afetivo refere-se às emoções ou sentimentos do consumidor quanto a um 

produto ou marca, gerados a partir da experiência afetiva da situação. O componente conativo 

está relacionado com a probabilidade ou tendência do indivíduo em comportar-se de uma 

maneira específica. 

Porém, segundo Espinoza (2003), Mowen e Minor (1998) discordam do modelo de 

três componentes e afirmam que enquanto as crenças são os conhecimentos cognitivos sobre 

um objeto, as atitudes são os sentimentos ou respostas afetivas que nós temos em relação aos 

objetos. 
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 Para estudar o comportamento do consumidor e avaliar a atitude com relação a um 

determinado produto, técnicas de pesquisa qualitativa e quantitativa são utilizadas de forma a: 

1) segmentar o mercado identificando os consumidores potenciais do produto e caracterizando 

suas demandas e expectativas; 2) descobrir fatores que motivem um grupo de indivíduos a 

agir de uma forma específica, selecionando marcas ou produtos específicos no momento da 

compra; 3) explorar crenças e opiniões dos consumidores acerca do produto (COHEN, 1990 

apud BEHRENS e SILVA, 2004). 

 Segundo Mattar (1999), a forma tradicional para coleta de dados primários é por meio 

da comunicação direta com o detentor dos dados, sendo o dado obtido pela declaração do 

próprio respondente, caracterizando o uso de entrevistas e questionários. 

 Nesse sentido, objetivou-se analisar o perfil do consumidor da carne de sol, o que 

poderá auxiliar na amplificação e fortalecimento da comercialização desse produto, pelo 

atendimento das demandas e expectativas do consumidor.  
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2 OBJETIVO 
 

 

 Avaliar o perfil do consumidor de carne de sol da cidade de João Pessoa/PB. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

            O desenvolvimento dessa pesquisa ocorreu em duas fases; a primeira, de caráter 

qualitativo, visou à elaboração e aplicação de questionários e a segunda, de natureza 

quantitativa / descritiva, destinou-se a mensurar os dados coletados.  

 

3.1 FASE EXPLORATÓRIA /QUALITATIVA 

  

 Nessa fase da pesquisa foi realizado um levantamento bibliográfico e entrevistas com 

profissionais da área de comercialização de carne de sol. Foram entrevistados funcionários 

responsáveis pela manipulação e venda da carne de sol em mercadinhos, mercados públicos, 

feiras livres, supermercados, hipermercados e açougues, além desses profissionais, em 

algumas situações, foram também entrevistados os responsáveis (proprietários ou gerentes) 

por esses estabelecimentos. 

  A amostragem dos estabelecimentos para a entrevista com os profissionais ocorreu de 

forma aleatória, tendo em vista que preliminarmente foi elaborada, por meio de consultas on-

line a endereços de estabelecimentos varejistas (açougues, mercadinhos, supermercados e 

hipermercados), uma planilha de identificação destes estabelecimentos. As feiras livres e 

mercados públicos foram identificados mediante consulta ao site da Secretaria de 

Infraestrutura da cidade de João Pessoa/PB. 

 Para auxiliar na coleta de informações, as entrevistas com esses profissionais foram 

demarcadas por uso de um roteiro base com perguntas fechadas e abertas. Os atributos 

levantados por esses profissionais foram transformados em questões e utilizados na 

elaboração do instrumento de coleta de dados a ser utilizado na fase quantitativa / descritiva. 

 

 

3.2 FASE QUANTITATIVA/ DESCRITIVA 

 

 Essa fase da pesquisa envolveu a definição da população e amostra, o pré-teste e 

posterior adequação do instrumento de coleta de dados, a coleta de dados e o processamento 

dos dados. 
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3.2.1 População e amostra 

 

 A população foi composta por potenciais compradores de carne de sol. Sendo efetuado 

um ponto de corte quando o elemento abordado dizia-se não consumidor de carne de sol. 

 Foi usada a amostragem não probabilística do tipo conveniência, obtida junto a 

potenciais consumidores de carne de sol. Segundo James e Sooner (2001), esse é o tipo de 

amostra por conveniência que mais se aproxima de uma amostra real. A composição e o 

tamanho da amostra obedeceram ao princípio da “saturação” (BERTAUX, 1980 apud 

CASOTTTI, 2002). 

 Conforme explicou Casotti (2002), neste sistema de amostragem a repetição das 

informações fornecidas pelos entrevistados funciona como evidência de que a amostra é 

representativa da população. Dessa forma, o pesquisador pode interromper a amostragem tão 

logo tenha a percepção de que as informações coletadas estão se repetindo com freqüência.  

 Antes da aplicação dos questionários, os mesmos foram testados em uma amostra de 

28 indivíduos sendo sete respondentes distribuídos nas quatro zonas urbanas da cidade de 

João Pessoa/PB, local onde seria realizada a coleta de dados. 

 Com o observado no pré-teste, foi possível corrigir erros potenciais referentes ao 

conteúdo da pergunta, a sequência, o formato, o layout, dificuldades e instruções. 

 

 

3.2.2 Instrumento de coleta de dados 

 

 O instrumento de coleta de dados é o documento elaborado para apresentar as 

perguntas aos respondentes e realizar o registro das respostas. Os questionários foram 

estruturados em 16 questões, com base nos itens a seguir especificados. 

1. Caracterização da amostra – identificada através das variáveis socioeconômicas 

demográficas. 

2. Hábitos de consumo – identificada a partir da freqüência, ocasião de consumo, da 

característica apreciada no momento do consumo e do modo de preparo da carne de sol. 

3. Elementos utilizados na decisão da compra – identificados a partir de parâmetros de 

qualidade da carne de sol. 

4. Grau de satisfação dos consumidores  
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3.2.3 Coleta de dados 

 

 Os questionários foram aplicados nos meses de março a maio de 2010, em 

estabelecimentos previamente selecionados; tendo sido considerado o fluxo de pessoas e o dia 

e horário em que esse fluxo seria mais intenso. 

 A equipe responsável pela aplicação dos questionários foi constituída por seis 

acadêmicos do curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal da Paraíba e duas 

estudantes de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de 

Alimentos da referida instituição. 

 Os consumidores foram entrevistados no interior dos estabelecimentos previamente 

selecionados. A abordagem foi realizada seguindo-se uma amostragem por conveniência, 

sendo que a primeira pergunta, ser ou não consumidor de carne de sol, foi utilizada como 

corte transversal, ou seja, para as respostas negativas, a entrevista era interrompida. 

 Após a aplicação dos questionários, procedeu-se a conferência e numeração dos 

mesmos sendo, posteriormente, os dados tabulados em planilha eletrônica do EXCEL e 

processados através do programa estatístico “Statistical Package for Social Sciences” (SPSS), 

para realização dos cálculos estatísticos necessários para a análise.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 São apresentados a seguir os resultados obtidos para as seis dimensões propostas para 

o estudo do perfil do consumidor de carne de sol da cidade de João Pessoa/PB. 

 

  

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 
 

 A amostra de consumidores de carne de sol da cidade de João Pessoa/PB, foi 

caracterizada por meio das variáveis socioeconômicas (gênero, idade, escolaridade) e 

demográficas (número de pessoas na residência e renda), cujos resultados estão apresentados 

na Tabela 16.                                

      

                                                               

4.1.1 Variável demográfica “Gênero” 

  

 Foram entrevistados 326 consumidores (Figura 7), sendo a maioria constituída por 

pessoas do gênero feminino (66,3%). 

 

 

Figura 7.  Gênero dos entrevistados em pesquisa sobre perfil do consumidor de carne de sol 
da cidade de João Pessoa/PB. 
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4.1.2 Variável demográfica “Idade” 

 

 A faixa etária com maior participação, representando 32,8% dos entrevistados, 

declarou ter idade acima de 50 anos; em seguida, com uma representatividade de 29,1%, 

observam-se os entrevistados com faixa etária entre 40 e 49 anos; os participantes com faixa 

etária entre 16 e 19 anos tiveram a menor participação (1,5%) e aqueles com idade entre 20 e 

29 anos e 30 e 39, representaram, respectivamente, 18,4 e 18,1% dos entrevistados (Figura 8). 

 

 

Figura 8.  Idade dos entrevistados em pesquisa sobre perfil do consumidor de carne de sol da                                                             
cidade de João Pessoa/PB. 

 

 

4.1.3 Variável demográfica “Escolaridade” 

 

 Quanto ao nível de escolaridade (Figura 9), no maior percentual dos entrevistados 

havia o ensino médio incompleto (37,4%), enquanto os entrevistados com superior completo 

representaram 20,6%, seguidos daqueles com superior incompleto (10,4%). Os entrevistados 

com fundamental completo e que não concluíram este nível de ensino tiveram o mesmo 

percentual (8,6%). O percentual de não alfabetizados foi de 0,6%, houve também os que se 

negaram a responder este item do questionário (0,3%) e os que afirmaram não saber qual o 

grau de escolaridade que possuíam (0,3%). 
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Figura 9.  Nível de escolaridade dos entrevistados em pesquisa sobre o perfil do consumidor 
de carne de sol da cidade de João Pessoa/PB. 

 

 

4.1.4 Variável demográfica “Número de pessoas na residência” 

  

 Com relação ao número de pessoas na residência (Figura 10), o maior percentual 

(26,4%) com três pessoas. As residências com quatro pessoas representaram 22,1% da 

amostra, seguidas daquelas com cinco pessoas (18,1%) e com duas pessoas (15,6%). As 

residências com oito pessoas representaram 0,9% e aquelas com nove e dez pessoas 

representaram a mesma percentagem (0,6%). As residências com uma pessoa representaram 

4,0%. 

 

 

  Figura10.  Número de pessoas na residência do entrevistado em pesquisa sobre perfil do 
consumidor de carne de sol da cidade de João Pessoa/PB. 
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4.1.5 Variável “socioeconômica renda” 

 

 Com relação à renda (Figura 11), o maior percentual foi daqueles com renda entre dois 

e cinco salários mínimos (38,0%). Os que ganham entre cinco e dez salários mínimos 

corresponderam a 21,2% da amostra, seguidos daqueles que afirmaram ter renda de até dois 

salários mínimos (17,2%). Os que ganham mais de vinte salários mínimos representaram 

4,6% da amostra. Informaram não saber qual a renda média da família 4,9% dos 

entrevistados. Afirmaram não ter renda familiar 0,3% dos entrevistados e 2,1% não quiseram 

responder este item do questionário. 

 
Figura11.  Renda dos entrevistados em pesquisa sobre perfil do consumidor de carne de sol                                 

da cidade de João Pessoa/PB. 
 

 

4.1.6 Hábitos de consumo 
 

          Para avaliar os “Hábitos de consumo” da carne de sol foram utilizadas as variáveis: 

freqüência de consumo; ocasião na qual se consome; características apreciadas na ocasião do 

consumo; modo de preparo; local onde costumeiramente se compra; motivo para escolher 

determinado local para a compra e estar consciente da origem do produto. 
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Tabela 16 - Perfil socioeconômico e demográfico dos consumidores de carne de sol na cidade 
de João Pessoa/PB. 

Característica Descrição Frequencia ( % ) 
 

Idade (anos) 16 a 19 anos 1,5 
20 a 29 18,4 
30 a 39 18,1 
40 a 49 29,1 
Mais de 50 32,8 

Grau de escolaridade Não estudou 0,6 
Fundamental incompleto 8,6 
Fundamental completo 8,6 
Médio completo 8,3 
Médio incompleto 37,4 
Superior incompleto 10,4 
Superior completo 20,6 
Pós-Gradução incompleta 1,2 
Pós-Gradução completa 3,7 
Não quer responder 0,3 
Não sabe 0,3 

Número de pessoas na 
residência 

1 4,0 
2 15,6 
3 26,4 
4 22,1 
5 18,1 
6 9,5 
7 2,1 
8 0,9 
9 0,6 
10 0,6 

Renda 
 
(salários mínimos) * 

Até dois 17,2 
De dois a cinco 38,0 
De cinco a dez 21,2 
De dez a quinze 8,9 
De quinze a vinte 2,8 
Mais de vinte 4,6 
Sem rendimento 0,3 
Não sabe 4,9 
Não quer responder 2,1 

              * salário mínimo na época da pesquisa: R$465,00 
 

 

4.2  FREQUÊNCIA DE CONSUMO E OCASIÃO EM QUE CONSOME A CARNE DE 
SOL 

 

 Os resultados obtidos para a freqüência de consumo da carne de sol estão definidos na 

Tabela 17. 

 Examinando os dados da Tabela 17, pode-se observar que 48,5% dos entrevistados 

afirmaram consumi-la uma vez por semana; o segundo grupo, mais representativo, com 
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relação à freqüência de consumo (22,1%), afirmou consumir o produto duas vezes por 

semana. 

 Um percentual expressivo dos entrevistados (70,6%) afirmou consumir a carne de sol 

no almoço e 24,8% dos entrevistados afirmou consumir carne de sol no jantar. O alto 

percentual de consumo no almoço é sugestivo de que fatores culturais ainda determinam os 

hábitos alimentares da amostra com as características sócio-demográficas do presente estudo; 

fato que contraria as tendências da alimentação contemporânea, que segundo Barbosa (2007), 

tende à individualização das refeições, à gastro-anomia e à homogenização do gosto 

alimentar.   

 

     Tabela 17 - Frequência de consumo e ocasião de consumo da carne de sol.  

Característica Descrição Frequencia ( % ) 
 

Frequencia de consumo de carne de sol Uma vez no mês 6,1 
Duas vezes no mês 6,4 
Uma vez na semana 48,5 
Duas vezes na semana 22,1 
Três vezes na semana 8,3 
Mais de três vezes na semana 8,6 

Ocasião em que consome a carne de sol Café da manhã 2,8 
Almoço 70,6 

Jantar 24,8 
Na forma de aperitivo 1,8 

 

 

4.2.1 Características apreciadas na ocasião do consumo e modo de preparo da carne de 
sol 

 

 Os dados coletados para as características apreciadas na ocasião de consumo constam 

na Tabela 18. 

 Constatou-se que a característica mais apreciada no momento do consumo da carne de 

sol é o sabor, tendo sido a característica destacada por 76,1% dos entrevistados. A maciez foi 

citada por 18,7% dos entrevistados e 0,9% citaram ser a suculência a característica mais 

importante. 

 Para 80,7% dos entrevistados, a fritura em gordura é a forma adotada para a 

preparação da carne de sol. Preparar a carne mediante o uso de Grill ou “chapa” é 

procedimento adotado por 4,0 e 9,2% dos entrevistados. Ainda, com relação à forma de 

preparo, 5,2% dos entrevistados afirmaram prepará-la “guisada”, e uma pequena parcela dos 
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entrevistados (0,9%) afirmou preparar a carne de outra maneira, tal como utilizar como 

ingrediente para feijoada. 

 São apresentados a seguir os resultados obtidos para as seis dimensões propostas para 

o estudo do perfil do consumidor de carne de sol da cidade de João Pessoa/PB, ou seja: 

caracterização da amostra; hábitos de consumo; elementos utilizados para decisão da compra; 

grau de satisfação dos consumidores; cruzamento de dados (renda e freqüência de consumo e 

renda e local de compra da carne de sol). 

  

Tabela 18 - Características apreciadas na ocasião do consumo e modo de preparo da carne de 
sol. 

Característica Descrição Frequencia ( % ) 
   
Características apreciadas na carne de sol na ocasião de 
consumo 

Sabor 76,1 

 Aroma 4,3 
 Maciez 18,7 
 Suculência 0,9 
   
Modo de preparo da carne de sol para consumo Frita na gordura 80,7 
 Grelhada em Grill 4,0 
 Grelhada em chapa 9,2 
 Guisada 5,2 
 Outro 0,9 

 

 

 

4.2.2 Fatores considerados no momento da compra da carne de sol 

 

 Os resultados obtidos para os fatores considerados no momento da compra da carne de 

sol estão definidos na Tabela 19. 

 Verificou-se uma percentagem expressiva de entrevistados (63,8%) que afirmou ser a 

cor o atributo de maior apelo no momento da compra da carne de sol. O preço, como 

parâmetro de decisão de compra, foi mencionado por 9,5% dos entrevistados e apenas 0,6% 

desses consideram a presença de refrigeração para decidir a compra da carne de sol. 

 Ainda, com relação às exigências do consumidor relacionadas aos parâmetros da carne 

de sol que justifiquem a decisão de compra, 13,2% afirmaram optar por uma carne magra e 

3,1% observaram ser a presença da embalagem o parâmetro considerado para decidir a 

compra. 
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      Tabela 19 - Fatores considerados no momento da compra da carne de sol 

Característica Descrição Frequencia 
(%) 

 

   
Parâmetros utilizados para decisão da compra da carne 
de sol 

Cor 63,8 
Preço 9,5 
Espessura da manta 4,6 
Embalagem 3,1 
Carne refrigerada 2,1 
Carne sem 
refrigeração 

0,6 

Carne magra 13,2 
Outro 3,1 

   
Local onde costumeiramente compra a carne de sol Supermercado 51,5 

Açougue 19,6 
Feira livre 14,1 
Mercado Público 9,2 
Mercadinho 1,2 
Hipermercado 0,9 
Outro 3,4 

   
Motivo por escolher determinado local para a compra 
da carne de sol 

Preço 14,1 
Praticidade 29,1 
Higiene do local 42,0 
Atendimento cortês 3,7 
Outro 11,1 

            

 

 Com relação ao local onde costumeiramente se dá a compra da carne de sol, observa-

se que há preferência pelos supermercados, uma vez que 51,5% dos entrevistados afirmaram 

comprar carne de sol nesse segmento da cadeia varejista. Os açougues e feiras livres foram 

mencionados por 19,6% e 14,1% dos entrevistados, respectivamente; o percentual de 

consumidores que compra a carne de sol em mercados públicos foi de 9,2%. Os 

hipermercados é o segmento varejista, no qual menos se compra carne de sol, sendo 

mencionados por apenas 0,9% dos entrevistados e superado inclusive pelos mercadinhos cujo 

percentual para a compra foi de 1,2%. Além dos segmentos varejistas citados, 3,4% dos 

entrevistados afirmaram comprar a carne de sol de outros segmentos tais como as “casas do 

sertão”, que são estabelecimentos especializados em alimentos típicos da “terra”. 

  Para 42,0% dos entrevistados, a higiene do local é o fator determinante na escolha do 

segmento varejista para a compra. Ainda, no quesito escolha do segmento varejista, a 

praticidade foi justificativa por 29,1% dos entrevistados e o preço foi o terceiro argumento 
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citado, correspondendo a um percentual de 14,1%. De acordo com os dados da Tabela 16, o 

atendimento cortês é o aspecto menos considerado, pois foi citado por apenas 3,7% dos 

entrevistados. Um percentual de 11,1% dos entrevistados mencionou considerar outros 

aspectos para decidir em que local comprar a carne de sol. 

 

 

4.2.3 Conhecimento do consumidor quanto à origem da carne de sol  

 

    Dos 326 entrevistados a maioria (89%) afirmou não conhecer a origem da carne e 

11,0% afirmaram conhecer.  

 
 Figura 12 - Conhecimento do consumidor quanto à origem da carne de sol. 
                       

 

4.2.4 Nível de satisfação em relação à carne de sol 

 

 Constam na Figura 13 os percentuais relativos ao nível de satisfação do consumidor 

em relação à carne de sol por ele adquirida. 

 

 Figura 13. Nível de satisfação do consumidor com relação à carne de sol. 
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 Verifica-se que entre os consumidores pesquisados há um alto percentual de 

satisfação, pois, quando somados, os que se declararam totalmente satisfeitos e satisfeitos, 

este percentual é de 89,0%, enquanto a minoria (1%) declara-se insatisfeita com a carne de sol 

por ela adquirida. 

 

 

4.3  CRUZAMENTO DE DADOS COM A RENDA 

 

4.3.1 Cruzamento de dados da renda e freqüência de consumo 

  

 Ao ser realizado o cruzamento dos dados da renda com a freqüência de consumo, 

observa-se (Tabela 20) que 57,0% daqueles que afirmaram ter um rendimento de até dois 

salários mínimos mensais consomem carne de sol uma vez por semana; para os que têm 

rendimento entre dois e cinco salários mínimos, a maior frequência de consumo observada foi 

de 48,4%, também relativa à frequencia de consumo de uma vez na semana. Para aqueles cujo 

rendimento está entre 10 e 15 salários mínimos, a maior freqüência de consumo observada, 

44,8%, corresponde a duas vezes por semana. Ainda, com relação à freqüência de consumo e 

renda familiar, 60,0% dos que têm um rendimento acima de vinte salários mínimos, 

consomem carne de sol uma vez na semana.  

 

Tabela 20 - Cruzamento de dados entre a renda e a freqüência de consumo de carne de sol 

Renda* Frequência de consumo 

1 2 3 4 5 6 
Até 2 salários mínimos 17,9 1,8 57,1 10,7 7,1 5,4 
       
Entre 2 e 5 salários mínimos 6,5 11,3 48,4 17,7 5,6 10,5 
       
Entre 5 e 10 salários mínimos 1,4 2,9 43,5 30,4 8,7 13,0 
       
Entre 10 e 15 salários mínimos 0,0 3,4 34,5 44,8 13,8 3,4 
       
Entre 15 e 20 salários mínimos 0,0 22,2 55,6 11,1 0,0 11,1 
       
Mais de 20 salários mínimos 0,0 0,0 60,0 20,0 13,3 6,7 
       
Sem rendimento 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
       
Não sabe 6,3 6,3 43,8 25,0 18,8 0,0 
       
Não quer responder 0,0 0,0 57,1 28,6 14,3 0,0 
       
Total 6,1 6,4 48,5 22,1 8,3 8,6 

     **1 – uma vez no mês; 2 – duas vezes no mês; 3 – uma vez na semana; 4 – três vezes na semana 
        5-  mais de três vezes na semana. 
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4.3.2 Cruzamento de dados entre a renda do entrevistado e local                                    
onde compra a carne de sol 

 

  O cruzamento de dados entre a renda do entrevistado e o local onde é comprada a 

carne de sol é apresentado na Tabela 21; observa-se que o supermercado é o local de compra 

da carne de sol, com percentuais acima de 44,8%, para todos os níveis de renda pesquisados, 

inclusive para aqueles que declararam não possuir renda. 

 A faixa da população, em maior proporção, que declarou escolher o açougue para a 

compra da carne de sol, corresponde àquela com renda entre 10 e 15 salários mínimos, com 

um percentual de 21,1% dos entrevistados. 

 Ainda, com relação ao apresentado na Tabela 19, o maior percentual dos que 

declararam comprar a carne de sol em feiras livres, corresponde àqueles que declararam não 

saber qual a renda percebida. Em todas as faixas de rendimento pesquisadas, o percentual 

referente àqueles que declararam comprar a carne de sol em mercado público ficou sempre 

abaixo de 20,0%, com limite superior em 18,8%, para aqueles que declararam não ter renda, e 

0,0% para aqueles que declararam ter renda entre 15 e 20 salários mínimos e também para 

aqueles que declararam não saber qual renda percebem.  

 

    Tabela 21- Cruzamento de dados entre a renda e local de compra da carne de sol 

Renda* Local onde compra a carne de sol  

1 2 3 4 5 6 7 

Até 2 salários mínimos 48,2 23,2 10,7 16,1 1,8 0,0 0,0 
        
Entre 2 e 5 salários mínimos 52,4 19,4 15,3 8,1 0,8 0,8 3,2 
        
Entre 5 e 10 salários mínimos 56,5 18,8 15,9 4,3 0,0 2,9 1,4 
        
Entre 10 e 15 salários mínimos 44,8 24,1 13,8 10,3 0,0 0,0 6,9 
        
Entre 15 e 20 salários mínimos 66,7 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 
        
Mais de 20 salários mínimos 53,3 6,7 6,7 13,3 0,0 0,0 20,0 
        
Sem rendimento 56,3 12,5 12,5 18,8 0,0 0,0 0,0 
        
Não sabe 14,3 14,3 42,9 0,0 28,6 0,0 0,0 
        
Não quer responder 51,5 19,6 14,1 9,2 1,2 0,9 3,4 
        

    1- Supermercado; 2- Açougue; 3 – Feira livre; 4 – Mercado público; 5- mercadinho; 6 – Hipermercado; 7 – outro local 

 

 A faixa de renda, com maior percentual (2,9%), daqueles que declararam comprar a 

carne de sol em hipermercados encontra-se entre cinco e dez salários mínimos 
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5 CONCLUSÕES 

 

• A carne de sol foi avaliada de forma positiva pelo consumidor, entretanto, as carnes de sol 

disponíveis no mercado não têm características muito definidas, o que pode contribuir 

para que o consumidor não tenha critérios muito definidos para a sua avaliação. 

 

• Ficou comprovado, pela pesquisa, que a maioria dos consumidores prefere comprar a 

carne de sol em supermercados (51,5%). Isto indica que as pessoas estão buscando 

estabelecimentos grandes que possuam variedades de produtos, para que possam fazer 

todas as suas compras em um único lugar economizando tempo. Além disso, a escolha do 

local de compra por critérios higiênicos foi mencionada por um percentual expressivo de 

entrevistados (42,0%), o que corrobora com a escolha do supermercado para a compra da 

carne de sol, pois esse apresenta, no cenário atual, melhores condições de higiene que as 

feiras livres e mercados públicos. 

 

•  A expressiva escolha da cor como parâmetro de qualidade assim como o consumo 

expressivo no almoço e a forma de preparo, demonstra que hábitos culturais ainda 

determinam o comportamento do consumidor de carne de sol. 

 

• A renda não é fator determinante para o consumo da carne de sol, pois ficou demonstrado 

que a maior freqüência de consumo (uma vez na semana) apresenta consumidores em 

todas as faixas de salário pesquisadas. 
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PERCEPÇÃO SENSORIAL DA CARNE DE SOL UTLIZANDO A 

TÉCNICA DE FOCUS GROUPS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

CARVALHO FARIAS, S. M. de O. Percepção sensorial da carne de sol utilizando a técnica 
de Focus Groups. João Pessoa. CT/PPGCTA/UFPB, 2010. 142f. Dissertação (Mestrado em 
Ciência e Tecnologia de Alimentos). 

RESUMO 
O Focus Group é uma técnica qualitativa de discussão interativa, na qual o moderador foca a 
atenção do grupo em um conjunto de tópicos pré-determinados para discutir opiniões e pontos 
de vista, e uma de suas utilidades é possibilitar descobrir novos atributos de um produto. O 
Focus Group foi utilizado na avaliação sensorial da carne de sol. Os participantes das sessões 
de Focus Group foram recrutados considerando, dentre outros, o hábito de consumir carne de 
sol. Foram utilizadas quatro amostras de carne de sol, coletadas em mercado público, 
mercadinho, supermercado e hipermercado. Além da qualidade sensorial, foi determinada 
também a qualidade físico-química das amostras. Para a avaliação sensorial as amostras foram 
dessalgadas em água potável, enxugadas em papel absorvente, grelhadas em forno elétrico e 
mantidas em banho-maria até o momento da prova sensorial. Cada sessão de Focus Group 
teve duração de sessenta minutos e foi composta cada uma por sete participantes e ainda um 
moderador e dois auxiliares. As sessões foram conduzidas pelo moderador, munido de um 
roteiro previamente elaborado, o qual continha nove questões. Entre os resultados do Focus 
Group observou-se que o sabor é predominante na opção de consumo da carne de sol, porém, 
aspectos tais como facilidade de preparo, fator cultural e preço em relação à carne in natura, 
justificam a opção de consumo. Dentre as quatro amostras in natura, a amostra de 
supermercado foi a mais bem aceita no aspecto aparência, porém, foi rejeitada quando 
avaliada após ser grelhada. A rejeição das amostras de carne de sol in natura e a aceitação 
após serem grelhadas sugerem que o teor de umidade e a capacidade de retenção de água são 
parâmetros físico-químicos que influenciam os atributos sensoriais desse produto.  
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CARVALHO FARIAS, S. M. de O. Sensory perception of Sun meat using the technique of 
Focus Groups. João Pessoa. CT/PPGCTA/UFPB, 2010. 142f. Dissertation (Master Degree in 
Food Science and Technology). 
  

ABSTRACT 
The Focus Group is a qualitative technique for interactive discussion where the moderator of 
the group focuses attention on a set of predetermined topics to discuss opinions and views 
points, and one of its utilities is the ability to discover new attributes of a product. The Focus 
Group was used in the sensory evaluation of dried meat. Participants of the Focus Group 
sessions were recruited considering, among others, the habit of eating corned beef. We used 
four samples of dried meat collected in the public market, grocery, supermarket and 
hypermarket. Besides the sensory quality was also determined physico-chemical quality of the 
samples. For the sensory evaluation samples were desalted drinking water, wiped with paper 
towels, grilled in an electric furnace and kept in water bath until the moment of trial judges. 
Each Focus Group session lasted sixty minutes and each one was composed by seven 
participants plus a moderator and two assistants. The sessions were led by a moderator fitted 
with a predefined script which contained nine questions. Among the results of Focus Group 
noted that the flavor is prevalent in consumer choice of corned beef, however, aspects such as 
ease of preparation, the cultural factor and price in relation to fresh beef, justify the choice of 
consumption. Among the four fresh samples, the sample of supermarkets was more accepted 
in the appearance aspect, however, was rejected when evaluated after being grilled. The 
rejection of the samples of fresh corned beef and acceptance after being grilled suggest that 
the moisture content and water holding capacity are physical and chemical parameters that 
influence the sensory attributes of this product. 
 
 
Keywords: Consumer. Sensory Analysis. Focus Group. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A qualidade de um produto pode ser definida como um conjunto de atributos que 

satisfaçam o consumidor, ou até mesmo que superem suas expectativas iniciais. Portanto, o 

conceito de qualidade é complexo, pois varia conforme a região geográfica, classe sócio-

econômica, cultura do consumidor e com o estágio de desenvolvimento tecnológico do setor. 

Esse conceito pode variar de acordo com o mercado a que o produto se destina (BLISKA, 

2000). 

No caso particular do setor de produção de alimentos, existem esforços para atender os 

anseios dos consumidores em relação a seus produtos, sendo uma das ferramentas utilizadas 

na análise sensorial (DELLA LÚCIA, MININ e CARNEIRO, 2006) 

Pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) a análise sensorial é definida 

como a disciplina científica usada para evocar, medir, analisar e interpretar reações das 

características dos alimentos e dos materiais da forma que são percebidas pelos sentidos da 

visão, do olfato, do gosto, do tato e da audição (BRASIL, 1993). 

Segundo KRUEGER (1988), grupo de foco é uma técnica de entrevista que permite a 

obtenção de informações sobre comportamento, atitudes e opiniões de um grupo de pessoas 

sobre determinado assunto. É uma entrevista cuidadosamente planejada e conduzida por um 

hábil moderador, que deve garantir que todos expressem suas opiniões, sem que o grupo  seja  

dominado  por  apenas  um  único  indivíduo  ou  por alguns participantes mais extrovertidos. 

Normalmente, participam entre seis e nove pessoas por sessão.  Esta técnica oferece dados 

reais, pois permite que os indivíduos usem suas próprias palavras e percepções. 

Segundo Mattar (1993) existem vantagens e desvantagens no uso da técnica do Focus 

Group; assim, as principais vantagens em relação a outros métodos de pesquisa são: 

sinergismo, sendo o resultado obtido, com a participação simultânea de todos os 

entrevistados, mais rico do que se todos fossem entrevistados individualmente; interação entre 

os elementos que enriquece os resultados; estimulação, espontaneidade e naturalidade nas 

colocações; flexibilidade para o moderador dirigir a discussão para um novo tópico 

interessante que tenha surgido e que não havia sido previsto; profundidade; amplo leque de 

dados possíveis de se obter e rapidez na coleta de dados. E a principal desvantagem, além de 

outras, é a impossibilidade de utilização dos dados obtidos de forma conclusiva.  
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A carne de sol é um produto salgado, obtido pela salga leve e desidratação ao vento de 

cortes cárneos, principalmente de bovinos; trata-se de um produto muito apreciado e popular 

no Nordeste do Brasil, porém sem uma regulamentação técnica, ou seja, ela não possui um 

memorial descritivo que estabeleça os procedimentos para sua elaboração, como também 

padrões de identidade e qualidade que a identifiquem. 

Tendo em vista tais considerações, este estudo aborda a avaliação da qualidade 

sensorial da carne de sol comercializada em supermercados, mercados públicos, mercadinhos 

e hipermercados da cidade de João Pessoa/PB. 
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2 OBJETIVO 

 

Avaliar a qualidade físico-química e sensorial de quatro amostras de carne de sol 

disponíveis em supermercados, mercados públicos, mercadinhos e hipermercados da cidade 

de João Pessoa/PB.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 COLETA DAS AMOSTRAS 

 

Fizeram parte do estudo quatro amostras de carne de sol, comercializadas em 

supermercados, mercados públicos, mercadinhos e hipermercados da cidade de João Pessoa, 

PB.  As amostras procedentes de mercado público e mercadinho são comercializadas sem 

embalagem; porém as amostras procedentes do supermercado e do hipermercado amostrados 

são comercializadas em bandejas de isopor e recobertas com filme plástico.  

As amostras foram coletadas 24 horas antes da realização das sessões de Focus Group; 

foram adquiridos cerca de 2,0kg de cada amostra em estabelecimentos dos seguintes 

segmentos varejistas: supermercado; mercado público; mercadinho e hipermercado. O 

estabelecimento em que a amostra foi coletada foi determinado aleatoriamente, porém, a 

diversificação do segmento ocorreu em conseqüência dos estudos prévios realizados para 

avaliação higiênico-sanitária e da qualidade físico-química da carne de sol comercializada na 

cidade de João Pessoa/PB. 

Após a coleta, as amostras foram devidamente codificadas (Quadro 5), mantidas na 

embalagem original e acondicionadas em caixa isotérmica para o transporte ao Laboratório de 

Análise Sensorial de Alimentos  do Centro de Tecnologia da Universidade Federal da Paraíba, 

Campus I( (LAS/CT/UFPB/Campus I). 

 

 

 

 

 

 

                   Quadro 5- Codificação das amostras para realização do Focus Group. 
 

 

 

 

Segmento varejista codificação 

Mercado público 503 

Mercadinho 032 

Supermercado 409 

Hipermercado 667 
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3.2 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS PARA UTILIZAÇÃO NO FOCUS GROUP 

 

A preparação das amostras para análise seguiu recomendação de Nassu et al.(2009), 

com adaptação no tratamento prévio, ou seja, antes de serem grelhadas, as amostras foram 

dessalgadas; cortadas em bifes de 2,5cm de espessura, colocadas em béqueres de 2,0 litros, 

contendo 0,5 litros de água destilada à temperatura ambiente; sendo o tempo de dessalga de 

20 minutos. Após este tempo, os bifes foram retirados, colocados sobre papel absorvente para 

retirada do excesso de água e depositados sobre bandejas inox devidamente codificadas. As 

bandejas foram então levadas ao forno elétrico aquecido a 180ºC até que cada bife atingisse 

75°C no centro geométrico, em que foi utilizado um termômetro para monitorar a 

temperatura. 

 Após ser retirado do forno, cada bife foi cortado em cubos de       aproximadamente 

4,0 cm2; os cubos de carne já assada foram então embalados em papel alumínio, 

acondicionados em béqueres de 250 mL e mantidos em banho-maria regulado a 60 °C. 

 Cada amostra de carne in natura foi também cortada em tira de    aproximadamente 

2,0 x 10,0cm, embrulhada em papel alumínio e mantida sob refrigeração até o momento da 

análise. 

 

 

3.3 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

 Para a avaliação da qualidade físico-química das amostras foi determinado o teor de 

umidade, a atividade de água, o teor de cinzas, o pH e capacidade de retenção de água 

segundo metodologia descrita no Capítulo III dessa dissertação. 

 

 

3.4 AVALIAÇÃO SENSORIAL DA CARNE DE SOL 

 

3.4.1 Descrição das amostras 

 

 A descrição das amostras utilizadas nas sessões de Focus Group encontra-se no 

Quadro 6. 



127 

 

 

 

 

 

Produto Descrição 

Mercado Público Coloração da superfície apresentava-se vermelha pouca intensa sendo 
observada uma leve exsudação, sendo aparentemente macia e com pouca 
gordura externa. 

Mercadinho Coloração da superfície vermelha um pouco intensa, sem exsudado, 
textura aparente medianamente firme. 

Supermercado Coloração “marrom” intensa, de textura aparente firme, sem exsudado. 

Hipermercado Coloração “marrom” um pouco intensa na superfície, porém vermelho 
intenso na parte interna; textura aparente firme, sem exsudado. 

Quadro 6 - Descrição das amostras de carne de sol utilizadas nas sessões de Focus Groups. 

 

 

3.4.2 Sessões de Focus Group. 

  

 Três sessões de Focus Group foram conduzidas, com um total de 21 participantes; o 

hábito de consumir carne de sol foi um dos critérios para o recrutamento dos participantes. 

Foi também considerado a responsabilidade de comprar e preparar a carne de sol. As sessões 

foram realizadas no Laboratório de Análise Sensorial da Universidade Federal da Paraíba, 

bloco de análise e processamento de alimentos, Centro de Tecnologia. Cada sessão durou 

entre 60 e 90 minutos.  

 As sessões de Focus Group foram conduzidas por um moderador treinado, um 

observador e um auxiliar, pois, conforme Morgan (1988), um moderador deve procurar cobrir 

a máxima variedade de tópicos relevantes sobre o assunto, além de promover uma discussão 

produtiva. Para conseguir tal intento ele precisa limitar suas intervenções e permitir que a 

discussão flua, manifestando-se apenas para introduzir novas questões e facilitar a interação 

entre o grupo. Igualmente, é necessário estar atento para não deixar que o grupo comece a 

falar sobre um assunto importante muito tarde para ser explorado e evitar que as interpelações 

findem antes da hora. Para driblar estes dois últimos problemas, é tarefa do moderador 

colocar algumas perguntas ou tópicos em debate.  

Assim, todas as sessões do Focus Group seguiram roteiro previamente elaborado 

(Quadro 7). 

 Para que o participante conseguisse tecer seus comentários sobre o aspecto da carne 

sem processamento térmico (indagações de um a quatro), tiras de carne de cada amostra, 
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previamente cortadas, codificadas com números aleatórios de três dígitos e acondicionadas 

em bandeja inox, foram apresentadas. 

 

1. Por que a carne de sol faz parte da sua dieta? 

2. O que lhe atrai nestas amostras de carne de sol? 

3. O que você achou da aparência de cada uma destas amostras? 

4. O que você achou do aroma de cada uma delas? 

5. O que você achou do sabor? 

6. Quanto ao sabor, qual delas você prefere? Por quê? 

7.  O que você achou da textura? 

8. Quanto à textura, qual delas você prefere? Por quê? 

9. Qual dessas amostras você prefere? Por quê? 

Quadro 7- Roteiro para a condução das sessões de Focus Group. 
 
 As indagações cinco e nove diziam respeito à opinião do participante quanto à carne 

processada termicamente, desta forma, foi então servido, a cada participante, as quatro 

amostras, devidamente codificadas com números de três dígitos. Foi também servido biscoito 

do tipo água e sal, para remoção de sabor residual e água potável fria para lavagem do palato, 

sendo instruído, previamente, a cada participante que procedesse dessa forma entre a 

avaliação de cada amostra. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 RESULTADOS DAS SESSÕES DE FOCUS GROUP. 

 

 Em resposta à primeira indagação, ou seja, por que a carne de sol faz parte da dieta de 

cada um dos participantes, o atributo sabor foi citado em todas as sessões, sendo que na 

sessão de nº 1, houve unanimidade em ser o sabor o fator principal desta escolha. O atributo 

praticidade, ou seja, facilidade de preparado foi citada em todas as sessões, porém por um 

menor número de participantes. Outro aspecto bem lembrado pelos participantes, porém após 

certo tempo de discussão, é que o fator cultural também influencia na escolha; ressalte-se 

aqui, que apenas um participante não possui naturalidade nordestina. Kotler e Amstrong 

(1999), referenciados por Miguel (2009), afirmam que o processo de compra não depende 

somente da opinião do consumidor, podendo ser afetado por outros fatores, como por 

exemplo, classe social, influências e cultura. 

 Os participantes da primeira sessão mencionaram ser compensatório o consumo da 

carne de sol, pois a despeito do preço mais elevado em relação ao mesmo corte cárneo fresco, 

a carne de sol é mais saborosa. 

 Quanto ao aspecto de atrair o consumidor (questão dois), foram citados os atributos 

cor, quantidade de gordura, odor, textura e suculência; sendo que, para todos os participantes, 

de todas as sessões, a cor foi o primeiro atributo a ser lembrado. Ressalte-se que foi sempre 

lembrado que seria uma cor característica da carne de sol, ou seja, uma cor “marrom-escura”. 

 Para descrever a aparência, em todas as sessões, o atributo cor foi lembrado, sendo que 

em termos de preferência as opiniões predominaram positivas para a carne de sol com 

coloração marrom-escura; a coloração avermelhada citada por alguns participantes como 

adequada, foi criticada, na qual se justificou ser carne fresca e não carne de sol. 

 Quando solicitados que ordenassem, de forma crescente, a preferência pelas quatro 

amostras apresentadas, houve consenso entre o grupo de participantes das sessões dois e três; 

os participantes da sessão um fizeram duas ordenações que também foi diferenciada daquela 

proposta pelos participantes das sessões dois e três (Tabela 22). 
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Tabela 22 - Ordenação das amostras de carne de sol segundo a preferência dos participantes 
nas sessões de Focus Group. 

sessão 1ª ordenação 2ª ordenação 

1 MP<H<M<S H<MP<M<S 

2 M<MP<H<S  Não houve 

3 M<MP<H<S Não houve 

              

 A questão quatro fazia referência ao aroma percebido de cada amostra após serem 

grelhadas e, neste aspecto, as opiniões foram bem divergentes entre os grupos, porém o uso de 

descritores diferenciados sugere que havia diferença perceptível para este atributo entre as 

amostras, pois, estas foram caracterizadas com o uso de adjetivos que remetem às 

características peculiares da carne de sol, às características de carne estragada, às 

características as quais lembram a carne fresca e também adjetivos os quais descaracterizam o 

produto. Então, foi mencionado que nenhum aroma foi detectado na amostra originária de 

supermercado, segundo os participantes da sessão um. 

 Nas amostras preparadas, ou seja, grelhadas em forno elétrico, pretendeu-se avaliar o 

sabor (questão cinco), a textura (questão sete) e a preferência quanto ao sabor (questão seis) e 

quanto à textura (questão oito), como referido no Quadro 10. 

 A Tabela 23 apresenta as opiniões dos participantes de cada sessão com relação a 

alguns atributos sensoriais. 

 Com relação à preferência, os participantes das sessões um e três, afirmaram que a 

amostra do hipermercado reunia o melhor conjunto de atributos e justificaram a escolha em 

termos de sabor e textura. Já os participantes da sessão dois, não foram unânimes neste 

quesito, desta forma, para alguns do grupo, a amostra procedente do mercadinho seria a 

escolhida e, para outros, a amostra escolhida seria aquela procedente do supermercado. 

 

 

4.2  QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA DAS AMOSTRAS UTILIZADAS NA AVALIAÇÃO 
SENSORIAL. 

 

 A Tabela 22 refere-se aos parâmetros de qualidade físico-química das amostras de 

carne de sol utilizadas no Focus Group. Em termos de qualidade físico-química, foi verificada 

uma ampla variação para o teor de lipídios, capacidade de retenção de água e umidade; em 
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que a amostra proveniente dos supermercados apresentou umidade mais baixa em relação às 

outras amostras, porém com uma capacidade de retenção de água intermediária. 

 

Tabela 23 - Atributos sensoriais da carne de sol segundo os participantes das sessões de Focus 
Group. 

Amostra Reação do grupo Sessão 

Supermercado Sensação negativa quanto ao teor de sal (“muito salgada”). 1 

Sensação positiva quanto ao teor de sal (“sal no ponto”), limpeza do corte 

satisfatória (“ausência de nervos e gordura”) 

2 

Indiferente 3 

Mercado 

público 

Sensação negativa quanto à aparência (“escura e seca”). 

Sensação negativa quanto ao teor de sal (“pouco sal”) 

1 

Indiferente 2 

Sabor incipiente (“sabor distante”) 3 

Hipermercado Impressão negativa quanto à aparência (“não é carne de sol”). 

Sensação global positiva (“muito saborosa”), macia, pouco fibrosa. 

1 

Indiferente 2 

Sensação global positiva (“saborosa”, “teor de sal médio”) 3 

Mercadinho Sensação positiva quanto à textura e negativa quando julgada somente a 

aparência 

1 

Macia, suculenta e de textura agradável. 2 

Textura agradável 3 

     

  

 

  Tabela 24 - Parâmetros físico-químicos das amostras de carne de sol avaliadas nas sessões 
de Focus Group. 

Parâmetro Amostra 

MP M S H 

Umidade (g/100g) 73,67 70,08 69,39 68,24 

Atividade de água 0,965 0,953 0,923 0,950 

Proteína (g/ 100g) 23,46 23,75 22,18 23,71 

Lipídios (g/100g) 0,91 0,41 2,86 0,44 

Cinzas (g/100g) 5,77 5,45 6,93 4,95 

CRA 81,04 74,94 68,31 76,12 
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5 CONCLUSÕES 

 

• Sabor e praticidade são os atributos mais lembrados para definir a compra da carne de 

sol; 

• Segundo a opinião dos participantes, a carne de sol é mais saborosa que a carne fresca; 

• A amostra procedente do mercadinho correspondeu a um melhor conceito após ser 
grelhada, embora tenha sido preterida na segunda e terceira sessão quando avaliada 
ainda in natura. 

• A amostra de supermercado embora tenha sido preferida quando in natura foi 
rejeitada quando grelhada. 

• A aparência por si só não é suficiente para julgar a qualidade da carne de sol. 

• A rejeição das amostras de carne de sol in natura e a aceitação após serem grelhadas 
sugerem que o teor de umidade e a capacidade de retenção de água são parâmetros 
físico-químicos que influenciam os atributos sensoriais desse produto.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 O alto percentual de não conformidades relativo à adoção de Boas Práticas de 

Fabricação detectado no comércio varejista da carne de sol, exceto para os hipermercados, 

demanda esforços no sentido de que sejam implantados programas de qualidade, pautados nas 

normas legais, e monitorados por um profissional na área de alimentos ou responsável pelo 

estabelecimento, desde que possua formação específica na área. 

 Em ciências dos alimentos, as características que individualizam um produto irão 

determinar a qualidade e aceitabilidade dele pelo consumidor, o qual estima a qualidade de 

forma consciente ou não, porém, é necessário que esse conceito seja ampliando além do 

consumidor, ou seja, ao longo de toda a cadeia produtiva.  

 No caso específico da carne de sol avaliada no presente estudo e considerando-se os 

resultados da qualidade físico-química, é sugestivo afirmar que as deficiências em sua cadeia 

produtiva são gritantes e desta forma eleva-se o risco de insatisfação do consumidor, embora 

tenha sido verificado ser de um por cento o nível de insatisfação do consumidor em relação à 

sua qualidade. 

 Portanto, a necessidade de diretrizes para a elaboração de Padrões de Identidade e 

Qualidade (P.I.Q) para a carne de sol se faz presente, em função da atual situação de 

comercialização do produto, uma vez que se observa uma grande variabilidade no que 

concerne às características sensoriais: cor, sabor, aroma e textura, que são atributos mais 

facilmente detectáveis pelo consumidor, além da qualidade sanitária, menos notória ao 

público e que, em alguns estabelecimentos comerciais, deixa muito a desejar. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   ANEXOS 
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LISTA DE VERIFICAÇÃO 
 

BLOCO 1 : SITUAÇÃO E CONDIÇÕES DA EDIFICAÇÃO   

Class. 
 ITENS AVALIADOS 

atendimento 
sim não n.a 

1. Situação e condições da edificação           
R 1.1 Localização: Área livre de focos de insalubridade, ausência de lixo, objetos em 

desuso, animais, insetos e roedores na área externa e vizinhança. 
   

N 1.2 Acesso direto e independente, não comum a outros usos (habitação).     
 1.3     Pisos    

N 1.3.1  Material liso, resistente, impermeável, de fácil limpeza e em bom estado de 
conservação (livre de defeitos, rachaduras, trincas e buracos).   

   

I 1.3.2 Em perfeitas condições de limpeza    
 1.4      Forros e tetos    

N 1.4.1  Acabamento liso, impermeável, lavável, em cor (ou tonalidade) clara e em 
bom estado de conservação (livre de trincas, rachaduras, umidade, bolor, 
descascamentos).   

   

I 1.4.2 Em perfeitas condições de limpeza    
 1.5 Paredes e divisórias    

N 1.5.1 Acabamento liso, impermeável, lavável, em cores (ou tonalidades) claras e em 
bom estado de conservação (livre de falhas, rachaduras, umidade, bolor, 
descascamentos).   

   

I 1.5.2  Em perfeitas condições de limpeza    
N 1.6 Portas e janelas com superfície lisa, fácil limpeza, em bom estado de 

conservação (ajustadas aos batentes, sem falhas de revestimento e limpas).  
   

 1.7  Existência de proteção contra insetos e roedores : Todas as aberturas teladas 
(telas milimétricas), portas externas ou de isolamento com fechamento automático e 
proteção inferior , bem como sifão e proteção para os ralos.   

   

N 1.7.1 Existência de desinsetização e desratização periódica por empresa 
credenciada. Há comprovantes deste serviço.  

   

N 1.8 Iluminação adequada (segundo a NR-24/MT) à atividade desenvolvida, sem 
ofuscamento, reflexos fortes, sombras e contrastes excessivos. Luminárias limpas, 
protegidas e em bom estado de conservação.  

   

N 1.9 Ventilação capaz de garantir o conforto térmico e o ambiente livre de fungos, 
bolores, gases, fumaça e condensação de vapores.  

   

 1.10  Instalações sanitárias e vestiários:           
N 1.10.1  Separados por sexo, com vasos sanitários com tampa, mictórios e lavatórios 

íntegros e em número conforme legislação vigente, servidos de água corrente e 
conectados à rede de esgotos (ou fossa aprovada).   

   

N 1.10.2  Pisos, paredes, forros, portas e janelas adequadas e em bom estado de 
conservação. Iluminação e ventilação adequadas. Ausência de comunicação direta 
com área de trabalho e de refeições.  

   

N 1.10.3  Em perfeitas condições de higiene e organização. Dotados de produtos 
destinados à higienização das mãos: Sabão líquido e toalhas descartáveis (ou outro 
sistema higiênico e seguro para secagem).   

   

 1.11  Lavatórios na área de manipulação:           
N 1.11.1  Existência de lavatórios com água corrente, em posição estratégica em 

relação ao fluxo de produção e serviço.  
   

N 1.11.2  Em perfeitas condições de higiene. Dotados de sabão líquido, escova para as 
mãos, desinfetantes, toalhas descartáveis ou outro sistema higiênico e seguro para 
secagem.  

   

   1.12   Abastecimento de água potável:            
I 1.12.1  Ligado à rede pública ou com potabilidade atestada através de laudos 

laboratoriais contendo no mínimo análises para coliformes totais e fecais. Existência 
de registros.  

   

CI:  
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Observações__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

BLOCO 2 : EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 

 

BLOCO 3: PESSOAL DA ÁREA DE PRODUÇÃO/ MANIPULAÇÃO/ VENDA 
 

  Class. ITENS AVALIADOS ATENDIMENTO 
SIM NÃO N.A 

 3 - Pessoal na área de produção /manipulação/venda    
 3.1- Vestuário Adequado    

N 3.1.1  Utilização de aventais fechados ou macacões de cor (ou tonalidade) clara, sapatos 
fechados, máscaras e gorros que contenham todo o cabelo, em bom estado de conservação e 
limpos. 

   

N 3.1.2 Asseio pessoal: Boa apresentação, asseio corporal, mãos limpas, unhas curtas, sem 
esmalte, sem adornos (anéis, pulseiras, brincos, etc.). Os manipuladores (homens) barbeados, 
com os cabelos e bigodes aparados. 

   

N 3.1.3 Hábitos higiênicos: Lavagem cuidadosa das mãos antes da manipulação de alimentos, 
após qualquer interrupção e, principalmente depois do uso de sanitários. Não espirrar sobre 
alimentos, não cuspir, não tossir, não fumar, não manipular dinheiro, não executar ato físico 
que possa contaminar o alimento. 

   

R 3.1.4  Procedimentos e rotinas escritos e disponíveis aos manipuladores para a correta lavagem 
das mãos e afixados em locais apropriados. 

   

I 3.1.5  Ausência de afecções cutâneas, feridas e supurações, ausência de sintomas de infecções 
respiratória, gastrointestinal e ocular. 

   

I 1.12.2 Existência de sistema de captação própria, protegido, revestido e localizado de acordo 
com a legislação, com potabilidade atestada através de laudos laboratoriais contendo no 
mínimo análises para coliformes totais e fecais.  

   

   1.14   Destino dos resíduos:           

N 1.14.1 Lixo no interior do estabelecimento em recipientes tampados, limpos e higienizados 
constantemente. Armazenados para coleta de forma a evitar riscos de contaminação do 
ambiente e dos produtos. 

   

N 1.14.2 Outros resíduos (sólidos, líquidos e gasosos) adequadamente armazenados e coletados 
ou tratados e lançados sem causar incômodo à vizinhança, ou danos ao meio ambiente.   

   

Class. ITENS AVALIADOS ATENDIMENTO 
SIM NÃO N.A 

 2.1 Equipamentos    

N  2.1.1  Equipamentos dotados de superfície lisa, de fácil limpeza e desinfecção e em bom 
estado de conservação e funcionamento. 

   

I 2.1.2   Em perfeitas condições de higiene.    
 2.2 Utensílios:    

N  2.2.1  Utensílios lisos, em material não contaminante, de tamanho e forma que permitam fácil 
limpeza. Em bom estado de conservação. 

   

I 2.2.2   Em perfeitas condições de higiene.    
 2.3  Móveis ( mesas, bancadas, vitrines, etc.)    
 2.3.1 Em número suficiente, de material apropriado, resistente, liso e impermeável, com 

superfícies íntegras e em bom estado de conservação. 
   

I 2.3.2  Em perfeitas condições de higiene.    
 2.4 Equipamentos para proteção e conservação dos alimentos    

N 2.4.1 Equipamentos com capacidade suficiente para atender a necessidade, dotados de 
termômetro, com elementos de superfícies lisas, impermeáveis, resistentes e em bom estado de 
conservação e funcionamento. 

   

I 2.4.2  Em perfeitas condições de higiene.    
 2.5 Limpeza e desinfecção    

N 2.5.1  Limpeza e desinfecção adequadas dos equipamentos industriais com utilização de 
detergentes e desinfetantes registrados no Ministério da Saúde. 

   

R 2.5.2  Procedimentos e rotinas escritas de acordo com as Boas Práticas de Fabricação e 
disponíveis aos usuários para: Limpeza e desinfecção de utensílios, equipamentos e instalações. 
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N 3.1.6 Verificar se há programa de exames de saúde periódicos e admissionais.    
 

Observações__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

BLOCO 4 : MATÉRIAS PRIMAS/ PRODUTOS FINAIS 
 

Class. ITENS AVALIADOS ATENDIMENTO 
SIM NÃO N.A 

 4    Matérias primas/produtos finais    
I 4.1 Procedência controlada: Matérias primas e/ou produtos finais provenientes de fornecedores 

autorizados, embalagens, rótulos e dizeres de rotulagem registrados no órgão competente. 
   

I 4.2   Características de apresentação normais: alimentos e matérias prima com cor, odor, 
consistência e aspectos sem alteração. 

   

I 4.3 Recepção e conservação adequadas: Condições de tempo e temperatura de conservação das 
matérias-primas e/ou produtos finais que garantam a qualidade dos mesmos. 

   

I 4.4  Empacotamento e identificação adequadas: Embalagens íntegras e identificação clara do 
nome do produto, marca, fabricante e seu endereço, conteúdo (volume ou peso líquido), 
número de registro, cuidados de conservação e informação de uso ou preparo, dentre outras. 

   

N 4.5  Existência de controles de qualidade estabelecidos para matérias prima segundo estudos de 
APPCC e seus registros. 

   

 

Observações_________________________________________________________________________________________ 

______________________, _______de ____________de ______. 
 
 
 

 
 

Assinatura do aplicador 
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Lista geral dos estabelecimentos inspecionados e respectivas Pontuações Ponderadas e classificação. 
Nº Estabelecimento Pontuação 

Ponderada 
Classificação Nº Estabelecimento Pontuação 

Ponderada 
Classificação 

1 AL165 54,13 Regular 40 SL168 71,28 Regular 
2 AL166 81,32 Bom 41 SL628 59,42 Regular 
3 AL167 63,02 Regular 42 SN413 81,75 Bom 
4 AL243 64,88 Regular 43 SN414 76,72 Bom 
5 AN410 72,64 Bom 44 SO256 69,26 Regular 
6 AN412 87,07 Bom 45 SO370 89,06 Muito bom 
7 AN723 69,99 Regular 46 SO372 65,29 Regular 
8 AN724 56,19 Regular 47 SO373 65,87 Regular 
9 AN851 47,63 Regular 48 SO825 59,42 Regular 

10 AN952 57,44 Regular 49 SS1441 67,98 Regular 
11 AN953 80,66 Bom 50 SS15 55,82 Regular 
12 AO1140 49,67 Regular 51 SS1716 52,3 Regular 
13 AO1160 53,46 Regular 52 SS221 70,79 Regular 
14 AO1161 20,47 Ruim 53 SS730 61,57 Regular 
15 AO250 4,97 Ruim 54 SS764 60,25 Regular 
16 AO258 62,52 Regular 55 SS832 64,66 Regular 
17 AO371 49,67 Regular 56 SS836 64,71 Regular 
18 AS1717 69,87 Regular 57 SS838 64,59 Regular 
19 AS1718 46,53 Regular 58 MPL242 65,58 Regular 
20 AS1762 63,56 Regular 59 MPN12 5,09 Ruim 
21 AS1763 64,59 Regular 60 MPN16 5,09 Ruim 
22 AS220 64,66 Regular 61 MPN17 5,09 Ruim 
23 AS2374 49,55 Regular 62 MPN18 5,09 Ruim 
24 AS2655 64,26 Regular 63 MPN19 5,09 Ruim 
25 AS731 75,2 Regular 64 MPN411 22,48 Ruim 
26 AS839 67,32 Regular 65 MPN854 7,99 Ruim 
27 MC148 28,69 Ruim 66 MPO257 65,77 Regular 
28 MC149 43,03 Regular 67 MPO359 23,61 Ruim 
29 MN522 43,03 Regular 68 MPO827 69,17 Regular 
30 MO826 43,03 Regular 69 MPS13 55,03 Regular 
31 MS14 14,34 Ruim 70 MPS1734 53,05 Regular 
32 MS1540 43,03 Regular 71 BFLL678 56,21 Regular 
33 MS1715 14,34 Ruim 72 BFLN879 7,54 Ruim 
34 MS1735 43,03 Regular 73 BFLN880 6,01 Ruim 
35 MS219 43,03 Regular 74 BFLO844 57,21 Regular 
36 MS2675 43,03 Regular 75 BFLO845 57,21 Regular 
37 MS833 43,03 Bom 76 BFLS881 6,01 Ruim 
38 MS837 43,03 Regular 77 HN11 88,77 Muito bom 
39 SL129 67,42 Regular 78 HN146 90,16 Muito bom 
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Questionário estruturado utilizado na pesquisa com consumidores de carne de sol  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

ESTAMOS REALIZANDO UMA PESQUISA PARA SABER SUA OPINIÃO SOBRE O 
CONSUMO DE CARNE DE  SOL. SUAS INFORMAÇÕES VÃO NOS AJUDAR A 

ATENDER SUAS NECESSIDADES. 

PARTE I – Informações sobre o consumo da carne de sol. 

1. Você consome carne de sol?         sim             não        
 

2. Com qual freqüência você consome carne de sol?  
 

   1 vez   no mês              2 vezes no     mês             1 vez  por semana                 2 vezes por semana          

    3 vezes por semana                mais de 3 vezes por  semana 

3. Quando você consome carne de sol?  

 

    café da manhã         almoço             jantar           aperitivo  

 

     outra: __________ 

 

4. Que característica você mais aprecia na carne de sol nestas ocasiões?  
 

          Sabor         aroma           maciez       suculência      outra: __________ 

 

5. Na compra da carne de sol, quais os parâmetros que você utiliza para decidir a compra? 
 

          cor          preço 
     espessura   da manta 

         embalagem 

 

                carne refrigerada    

 

               carne sem  refrigeração                carne magra 

 
6. De que forma você costuma preparar a carne de sol? 

  frita na gordura 

          

grelhada:       em grill guisada 

   

     outra: _______ 

 na chapa 
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7. Qual o local que você costuma comprar carne de sol?  
          supermercados       açougues                feiras-livres          mercado público    

  
          mercadinhos       hipermercados        outro: ______________ 

 

 
8. O que o faz comprar neste local? 

  preço 
          

praticidade               higiene  do local       atendimento cortês        outra: ________ 

9. Você sabe a origem da carne de sol que você compra? 
   
 
 

10. Você está satisfeito com a carne de sol que você compra? 
totalmente 
satisfeito 

          

satisfeito      indiferente         insatisfeito          totalmente    
insatisfeito 
 

 
 
PARTE II - Caracterização socioeconômica e demográfica 
11.  Gênero: 

 
  
12. Sua idade está entre: 

  16 e 19 anos 
          

20 e 29 anos           30 e 39 anos     40 e 49 anos         Acima de 50 anos 

 

13. Qual o seu grau de escolaridade: 
 
 

não estudou 
 

fundamental incompleto 

fundamental completo 
 

médio incompleto 

médio completo 
 

superior incompleto 

superior completo superior completo 
 

      pós-graduação incompleta 
 

pós-graduação completa 

      não quer responder 
 

         não sabe 
 

 
 
 
14. Qual o número total de pessoas na sua residência (some todos os adultos e crianças que 

vivem na casa inclusive você):__________ pessoa(s) 
15. Qual a sua renda domiciliar mensal?   
 

       sim 
          

                          não       

  masculino 
         

feminino    

Observação: 
FUNDAMENTAL 1: 1ª a 4ª série. 
FUNDAMENTAL 2: 5ª a 8ª série 
MÉDIO: 1º ao 3º colegial 
SUPERIOR: faculdade/ universidade 
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até 2 SM ( até R$ 930,000) 
 

de 2 a 5 SM( entre  R$ 
930,00 e 2.325,00) 

 
de 5 a 10 SM ( entre R$ 2.325,00 e 
4.650,00) 

de 10 a 15 SM ( entre R$ 
4.650,00 e 6.975,00) 

de 15 a 20 SM ( entre R$ 6.975,00 e 
9.300,00) 
 

mais de 20 SM ( mais de  R$ 
9.300,00) 

sem rendimento 
 

não sabe 
 

não quer responder 
 

 
16. Qual o bairro que você reside? _____________________________________ 

 
 
 
 

Obrigado (a) pela sua colaboração! 
Entrevistador (a):_____________________________ 
 
 
Data da entrevista: ____/____/___ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Observação: 
SM = Salário(s) Mínimo(s) 
1 SM = R$ 465,00 (na data da entrevista) 
 


