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Quando mensurado a qualidade da carne, a maciez é a característica de maior importância para os 

consumidores, mesmo não havendo parâmetros específicos relacionando a percepção da maciez 

pelos consumidores em relação a carne de ovinos da raça Santa Inês. Sabendo disso, o objetivo do 

trabalho foi submeter os consumidores a avaliação de carne ovina com diferentes forças de 

cisalhamento. Foram utilizados oito cordeiros da raça Santa Inês com menos de seis meses de 

idade, que receberam a mesma dieta de terminação e foram abatidos com peso médio de 32,5 Kg 

(± 2,5kg). Foram utilizadas 16 amostras de Longissimus dorsi (LD), obtidas a partir de meia 

carcaça, que foram distribuídas aleatoriamente em um delineamento inteiramente casualisado 

(DIC) com quatro tratamentos, sendo eles diferentes processamentos pós-abate (PA) e quatro 

repetições. Para obtenção das amostras de carne endurecida (CE), os LD foram retirados logo após 

o abate (0h), embalados e mergulhados em água a 0° C por duas horas e em seguida congelados. 

Na desossa, que ocorreu 24h PA, o LD foi retirado e dividido em três tipos de processamentos. O 

de carne fresca (CF), onde se retirou o LD, embalou e congelou, e outros dois processamentos 

onde o LD foi embalado a vácuo e maturado a 1° C durante três e sete dias compondo a condição 

de carne maturada (CM) pós-morte, CM3 e CM7, respectivamente. As amostras foram submetidas 

a avaliação de 50 consumidores não treinados que foram questionados a respeito da aceitação de 

maciez, suculência e qualidade global utilizando uma escala hedônica de nove pontos. A CE teve 

uma força de cisalhamento média de 7,2 kgf, significativamente (P<0,05) mais alta que os três 

valores similares de 3,3, 3,1, 2,4 (SEM=0,44) observados para CF, CM3 e CM7, respectivamente. 

As amostras de CE receberam pontuação significativamente mais baixa (P<0,01) para todos os 

quesitos avaliados na análise sensorial, sendo textura 5,43, suculência 6,51 e qualidade global 5,92, 

os demais tratamentos tiveram notas acima de 7 para todas as características, mas não diferiram 

entre si (P<0,01). Os consumidores avaliaram negativamente a maciez da carne de cordeiro que 

tiveram uma alta força de cisalhamento quando comparadas com carnes que apresentaram força 

de cisalhamento com valores mais baixos caracterizando-se como macias que também vieram 

acompanhadas de melhores valores nas avaliações de suculência e qualidade global. Com isso, 

concluiu-se que valores altos na força de cisalhamento, causam uma avaliação negativa por parte 

dos consumidores.  
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