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RESUMO 

A conscientização dos consumidores está cada vez maior em relação a ingestão de sódio e sua estreita 

relação ao desenvolvimento de hipertensão. As indústrias estão preocupadas para o desenvolvimento de 

alimentos que satisfaçam as necessidades deste perfil de consumidores atual. Desse modo, o objetivo 

desse trabalho foi determinar o ideal de salga de apresuntado e posteriormente avaliar sua aceitação 

sensorial. As formulações de apresuntado foram preparadas considerando os níveis de sal ideais em 

apresuntado. Setenta provadores avaliaram as formulações de apresuntado preparados com 1,68%, 

2,18%, 2,68%, 3,18% e 3,68% de cloreto de sódio de acordo com uma escala linear não estruturada. A 

amostra de apresuntado com sal ideal foi avaliada por teste de aceitação. Obteve-se que o ideal de salga 

para apresuntado foi de 1,973%. Na análise sensorial, o produto obteve nota 7,45 para sabor, 

correspondendo entre “gostei muito e gostei moderadamente” e nota 7,66 para aspecto global, 

correspondendo entre “gostei muito e gostei moderadamente”. A concentração de cloreto de sódio 

considerada ideal no apresuntado é de 1,973%. A análise do ideal contribuiu para a redução de sódio do 

apresuntado sem o uso de quaisquer substitutos de cloreto de sódio. 
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 INTRODUÇÃO 

O consumidor está se tornando mais consciente da relação entre alimentação e doenças, o que 

tem impulsionado as pesquisas no intuito de reduzir a quantidade de gordura, açúcar e sal em alimentos 

bem como no desenvolvimento de alimentos funcionais e seus efeitos no organismo (FREIRE et al., 

2015). 

Uma pesquisa do Ministério de Saúde (BRASIL, 2011) observou que os brasileiros consomem, 

em média, 12 g de cloreto de sódio por dia (4800 mg de sódio por dia). O limite considerado seguro pela 

Organização Mundial de Saúde (WHO, 2007) é de aproximadamente 5g de cloreto de sódio, 

correspondendo a 2000 mg de sódio por dia. 

Apesar da gravidade do problema e frequentes anúncios com foco na conscientização pública, a 

redução do teor de sódio em alimentos processados é um desafio devido a limitações de características 

sensoriais, propriedades funcionais e segurança microbiológica dos produtos (FREIRE et al., 2015). 
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Assim, a introdução de produtos com baixo teor de sódio deve ser cuidadosamente estudado para que o 

desempenho e o sabor dos produtos com a redução de sódio sejam semelhantes aos alimentos 

convencionais  (SOUZA et al., 2013). 

O sal (NaCl) é um ingrediente obrigatório na fabricação de produtos cárneos, pois contribui na 

emulsão e na retenção de água. Além disso, prolonga a vida útil do produto, devido à capacidade de 

reduzir a atividade da água e, ao mesmo tempo, contribui para o sabor (RUUSUNEN; PUOLANNE, 

2005). 

Desse modo, o objetivo desse trabalho foi determinar o ideal de salga de apresuntado e 

posteriormente avaliar sua aceitação sensorial. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Ingredientes 

A carne de porco desossada e sem pele foi obtida em comércio local (Lavras, MG, Brasil) e levada 

para o laboratório de carnes e derivados da Universidade Federal de Lavras (Lavras, MG, Brasil) para 

ser processada. Os aditivos foram gentilmente doados por New Max Industrial Ltda. (Americana, SP, 

Brasil). Cloreto de sódio, 99% (Vetec® - Duque de Caxias, RJ, Brasil). 

Ideal de Salga 

As formulações de apresuntado foram preparadas considerando os níveis de sal ideais em 

presunto. Assim, em primeiro lugar, a concentração ideal de cloreto de sódio foi determinada com base 

em teste sensorial utilizando a escala ideal (Just-about-right-scale) (Vickers 1998).  

Setenta provadores avaliaram as formulações de apresuntado preparados com 1,68%, 2,18%, 

2,68%, 3,18% e 3,68% de cloreto de sódio de acordo com uma escala linear não estruturada ancorada 

com "extremamente menos salgado que o ideal" à esquerda, "ideal" no centro, e " extremamente mais 

salgado que o ideal " na direita foi usado para otimizar salinidade no apresuntado. 

Aceitação Sensorial 

A amostra de apresuntado com sal ideal foi avaliada por teste de aceitação. Assim, setenta 

consumidores de apresuntado (24 homens e 46 mulheres, com idade entre 20-50 anos), receberam 

aproximadamente 20 g da amostra em copo de plástico codificado com números de 3 dígitos nas 

temperaturas de refrigeração (5oC).  Os provadores avaliaram a amostra em termos de sabor salgado e 

impressão global, utilizando uma escala hedônica de 9 pontos, variando de "9 - gostei extremamente" a 

"1 - desgostei extremamente" de acordo com a metodologia descrita por Sidel e Stone (1993). 
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O teste foi realizado em cabines individuais, em cabines com iluminação adequada e com a ausência de 

interferências, como ruídos e odores (Bowles; Demiate, 2006). 

Processamento do apresuntado 

A formulação utilizada para o processamento do apresuntado foi: 54% de paleta e pernil suíno 

desossados e 38% de água, sendo os 8% restante distribuído em ingredientes de cura comerciais: 0,04% 

de nitrito / nitrato; 0,6596% de ascorbato e polifosfato; 1,7% SUPRO 500E (isolado de proteína de soja); 

1,7% de amido de mandioca; 0,715% de maltodextrina; 0,084% de glutamato monossódico; 0,1% 

CEAMGEL M-920 (carragena); 0,01% de corante carmim; e 0,5% Condimento Apresuntado Califórnia 

(aromatizante presunto e temperos). 

Os músculos foram aparados de toda a gordura visível e do tecido conjuntivo e, em seguida moída 

num moinho através de uma placa com orifícios de 14 mm de diâmetro. Depois de ser triturada, a carne 

suína foi conduzida para a máquina de mistura, misturada com água e os ingredientes exceto o amido, e 

a massa misturada durante 30 minutos. Os após 12 horas de armazenamento a 4° C, a massa foi 

adicionada de amido de mandioca e de novo misturada durante 30 minutos. Pesagem foi executado, e 

pressionando o pacote de mistura de vácuo (nylon-poliestireno), a mistura foi formada em moldes de aço 

inoxidável e executa cozinhar (60° C durante 60 minutos, 70° C durante 60 minutos e 80° C durante 25 

minutos). Depois arrefeceu-se num banho de gelo, os produtos foram retirados do seu molde, e 

armazenada sob refrigeração (4° C) durante 24 horas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ideal de salga 

Após o teste afetivo utilizando a escala do ideal, obteve-se os valores logarítmicos de 

concentrações para o cloreto de sódio foram representados graficamente em função das médias dos 

valores logarítmicos da escala do ideal. Os pontos foram usados para executar a regressão linear de 

cloreto de sódio, e a equação correspondente à linearização foi determinada (Figura 1). 

A equação linear foi usada para determinar a concentração ótima (Y = 3) de sal adicionado ao 

apresuntado, sendo esta igual a 1,973%. O modelo linear Y = 0.730X + 1,56 (Figura 1) descreveu a 

relação entre o teor de sal ideal e a percepção sensorial dos apresuntados (Tabela 1). A percentagem de 

variância explicada (R) para o modelo foi satisfatória (R2 = 93,5 %), revelando uma boa concordância 

entre os dados experimentais e modelados. 
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Figura 1: Análise de regressão dos resultados obtidos no teste do ideal. 

Segundo a USDA (2005), a concentração de sal em presunto cozido no Reino Unido 

é de 2,3-3% e em linhas com reduzido teor de sódio essa concentração cai para 1,7-2% no 

Reino Unido, enquanto nos Estados Unidos essa concentração cai apenas para 2,5%. Desse 

modo, o ideal de salga encontrado no presente trabalho se enquadra nos teores de redução de 

sódio obtidos nos produtos do Reino Unido e Estados Unidos.  

Aceitação Sensorial 

Sob os atributos avaliados, o sabor e a impressão global, obtiveram notas médias entre 

gostei muito e gostei moderadamente. Sob os atributos avaliados, o aspecto global foi o que 

mais se destacou apresentando média das notas de 7,66 (Tabela 1), correspondendo a “gostei 

muito”. Vale destacar que esta é uma referência que reflete a somatória de todos os atributos 

e é considerado fundamental na qualidade e aceitação dos produtos. Quanto ao sabor obteve-

se nota 7, 45 correspondendo a “gostei moderadamente”. Desse modo o apresuntado com 

teor de 1,973% de cloreto de sódio obteve ótima aceitação sensorial, possibilitando sua 

comercialização com tal teor de cloreto de sódio. 

Tabela 1 - Escala Sensorial de 0 à 9 e 0 s para os Atributos sensoriais de apresuntado. 

 Médias 

Sabor 7,45 

Impressão Global 7,66 
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CONCLUSÕES 

A concentração de cloreto de sódio considerada ideal no apresuntado é de 1,973%. O apresuntado 

com a concentração ideal de cloreto de sódio obteve boa aceitação sensorial na avaliação dos atributos 

sabor e impressão global, obtendo médias variando entre gostei muito e gostei moderadamente. A análise 

do ideal contribuiu para a redução de sódio do apresuntado sem o uso de quaisquer substitutos de cloreto 

de sódio. 

AGRADECIMENTOS 

A UFLA pelo apoio no presente trabalho. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BRASIL. Extrato de compromisso n° 4/2011. Brasília, 2011. Disponível em: 

<http://pesquisa.in.gov.br/impresa/servlet/INPDFViewer?jornal=3&pagina=81&dat=08/04/2011&capt

chafield=firistAccess>. Acesso em: 15 jun. 2016. 

BOWLES, S.; DEMIATE, I. M.  Physicochemical characterization of the soymilk byproduct okara. 

Ciencia e Tecnologia, v. 26, p. 652-659, 2006. 

FREIRE, T. V. M.; FREIE, D. O.; SOUZA, V. R., GONÇALVEZ, C. S.; CARNEIRO, J. D. S.; NUNES, 

C. A.; PINHEIRO, A. C. M. Salting potency and time-intensity profile of microparticulated sodium 

chloride in shoestring potatoes. Journal of Sensory Studies, v.30, n. 1, p. 1-9, 2015. 

RUUSUNEN, M.; PUOLANNE, E. Reducing sodium intake from meat products.Meat Science, Barking, 

v. 70, n. 3, p. 531-541, Jul. 2005. 

SOUZA, V. R.; FREIRE, T. V. M.; GONÇALVEZ, C. S.; J. D. S.; PINHEIRO, A. C. M.; NUNE, C. A. 

Salt equivalence and temporal dominance of sensations of different sodium chloride substitutes in butter. 

Journal of Dairy Research, v. 80, n. 3, p. 319-325, 2013. 

SIDEL, J. L.; STONE, S. Sensory evaluation of food. “Academic press, Redwood City, CA”, 1993. 

USDA (2005). Food Nutrient Database Ver. Disponível em: 

<http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/Data/SR18/sr18.html> Acesso em: 15 jun. 2016. 

VICKERS, Z. Sensory specific satiety in lemonade using a just ring scale for sweetness. Journal of 

Sensory Study, v. 3, n. 1, p 1-8, 1988. 

 

 


