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RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho foi desenvolver uma linguiça mista, com adição de 
dois ingredientes coadjuvantes sendo eles, queijo e tomate. O produto elaborado foi 
submetido a análise de crescimento microbiano até atingir 107 UFC/g, que indica final 
de vida de prateleira. As análises físico-químicas foram realizadas na Universidade 
Federal de Santa Maria. Após, aplicou-se a análise sensorial utilizando-se o método 
de escala hedônica de 9 pontos para verificar a aceitabilidade do produto e intenção 
de compra, sendo 60 provadores não-treinados que englobaram alunos(as) e 
funcionários(as) da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Unidade de São 
Luiz Gonzaga). Os resultados da análise sensorial indicaram que mais de 75% dos 
provadores deram notas 9 e 8 em todos os atributos evidenciando sua aceitação e 
aprovação. Quanto aos resultados da análise microbiológica, verificou-se que a 
linguiça teve uma vida de prateleira de três dias sob refrigeração. Deste modo, os 
resultados obtidos no presente trabalho permitem concluir que o desenvolvimento de 
linguiça mista com adição de queijo e tomate pode constituir em uma alternativa 
diferenciada e viável para esta região com perspectivas interessantes para procura e 
consumo do produto.       

 

Palavras chaves: Linguiça. Queijo. Tomate. Análise sensorial. Aceitabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The objective of the present work was to develop a mixed sausage, with addition of 
two ingredients, including cheese and tomato. The elaborated product was submitted 
to microbial growth analysis until reaching 107 CFU/g, which indicates end of shelf life. 
The physicochemical analyzes were carried out at the Federal University of Santa 
Maria. Afterwards, the sensorial analysis was applied using the hedonic scale method 
of 9 points to verify the acceptability of the product and purchase intention, being 60 
untrained tasters that included students and employees of the State University of Rio 
Grande do Sul (São Luiz Gonzaga Unit). The results of the sensory analysis indicated 
that more than 75% of the testers gave grades 9 and 8 in all the attributes evidencing 
their acceptance and approval. Regarding the results of the microbiological analysis, 
it was verified that the sausage had a shelf-life of three days under refrigeration. In this 
way, the results obtained in the present work allow to conclude that the development 
of mixed sausage with addition of cheese and tomato can constitute in a differentiated 
and viable alternative for this region with interesting perspectives for demand and 
consumption of the product. 
 

Key words: Sausage. Cheese. Tomato. Sensory analysis. Acceptability. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

O documento em questão é um trabalho de conclusão de curso que na íntegra, 

visa a aprovação para atender ao requisito de conclusão do curso de graduação em 

Ciência e Tecnologia de Alimentos, ofertado pela Universidade Estadual do Rio 

Grande do Sul – Unidade São Luiz Gonzaga. O presente trabalho de conclusão de 

curso teve como objetivo desenvolver linguiça de queijo e tomate, oferecendo assim, 

um produto diferencial de alto valor agregado ao consumidor final. 

 Conforme o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA 

(BRASIL, 2000), linguiça é um produto industrializado, obtido de carnes de animais de 

açougue, proporcionalmente embutido em envoltório natural ou artificial, submetido 

ao processo tecnológico adequado. Para a produção de linguiça são empregadas 

matérias-primas, condimentos e aditivos que tem funções importantes na sua 

fabricação. 

 As linguiças variam, principalmente, em dois aspectos: carnes utilizadas e 

processo de preparação. A linguiça mista é elaborada a partir de mistura de carnes 

suínas e bovinas. O sabor é mais suave com adição de condimentos.  

 Diversos condimentos podem ser utilizados para incrementar o sabor e 

melhorar a aceitabilidade das linguiças, um exemplo disso é a adição de queijos. 

Segundo Perry (2004), os queijos baseiam-se em características decorrentes do tipo 

de leite utilizado, padrão da coagulação, da consistência do teor de gordura e o tempo 

de cura.  

 O tomate é uma das frutas mais utilizadas na culinária, porém ainda não testada 

na produção de linguiças, é rico em fontes de nutrientes que auxiliam na proteção do 

sistema imunológico. O licopeno, um carotenoide, é um nutriente antioxidante que 

auxilia no combate de radicais livres e no combate ao envelhecimento. 

Baseado nessas características julga-se, interessante avaliar a combinação 

desses dois ingredientes visando a elaboração de um produto diferenciado. O desafio 

de fazer um produto diferenciado consiste na possibilidade de oferecer um produto 

qualificado ao mesmo tempo em que se aprimora o conhecimento e sua 

funcionalidade nutricional mostrando não causar nenhum risco a saúde do consumidor 

no uso do queijo e do tomate in natura. 

 Considerando o consumidor final como avaliador desse produto, pressupõe-se 

que ele dará preferência para o produto de mais baixo custo e diferenciado, 
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valorizando a possibilidade de experimentar e comprar um produto que se destaca 

pela qualidade. 

 Levando em conta os tipos de linguiça que estão disponíveis no comércio e a 

tradição de consumo de linguiça na região das Missões, propõe-se uma inovação, 

pois se trata de um produto novo que trará curiosidade ao consumidor final para 

experimentar essa variação de sabor. 
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 2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Desenvolver linguiça mista com queijo e tomate, agregando valor ao produto e 

oferecendo um alimento diferenciado ao consumidor.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Desenvolver a formulação de linguiça com tomate e queijo, buscando atender 

a demanda regional de um produto diferenciado e saboroso; 

2. Conhecer a composição nutricional da linguiça elaborada, através de análises 

físico-químicas; 

3. Avaliar a vida de prateleira dos produtos elaborados, através de análises 

microbiológicas; 

4. Realizar avaliação sensorial da linguiça elaborada com os potenciais 

consumidores; 

5. Verificar a aceitação por parte dos consumidores da linguiça, com base na 

avaliação sensorial. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 COMPOSIÇÃO DA CARNE 

 

A carne pode ser considerada como um alimento nobre para o homem, pois 

serve para a produção de energia, para a produção de novos tecidos orgânicos e para 

a regulação dos processos fisiológicos, respectivamente, a partir das gorduras, 

proteínas e vitaminas constituintes dos cortes cárneos. O grande mérito nutricional da 

carne é a quantidade e a qualidade dos aminoácidos constituintes dos músculos, dos 

ácidos graxos essenciais e das vitaminas do complexo B presentes, tendo também 

importância o teor de ferro (EMBRAPA, 2010).   

 Não é fácil estabelecer a composição química da carne, já que existem muitas 

diferenças devido a fatores como espécie animal estudada, raça, sexo, tipo de 

alimentação e, em muitos casos, e ainda mais importante, o corte de carne ou músculo 

analisado. Desse modo, Ordóñez (2005, p. 131), descreve os componentes principais 

e as substancias que compõem a carne: 

 

Os componentes majoritários de carne são água (65 a 80%), proteína (16 a 
22%), gordura (3 a 13%) e cinzas, embora também exista pequenas 
quantidades de outras substancias, como as nitrogenadas não-proteicas 
(aminoácidos livres, peptídeos, nucleotídeos, creatina), carboidratos, ácido 
láctico, minerais e vitaminas. A composição da carne depende da espécie, 
pode variar amplamente dependendo de diversos fatores, como idade, sexo, 
alimentação e zona anatômica estudada. 

 

A água da carcaça encontra-se principalmente no tecido muscular magro; o 

tecido adiposo contém pouca água. Portanto, quanto maior for a proporção de 

gordura, tanto menor será o conteúdo aquoso total da carcaça ou de uma peça de 

carne. Muitas propriedades físicas, como a cor, a textura e a firmeza da carne crua, 

assim como a suculência, a palatabilidade e a dureza quando cozinha, dependem em 

parte da capacidade de retenção de água da carne, intimamente relacionada com seu 

pH final (DELGADO, 2001). 

 

3.2 CARNE SUÍNA E BOVINA 
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 A carne suína é rica em nutrientes essenciais, sendo a proteína de origem 

animal mais consumida no mundo, contribuindo para obtenção de alimentação 

balanceada. 

Possui sabor e maciez característicos, além de ser fonte de vitaminas e 

minerais. Um ponto importantíssimo a ser enfatizado em relação à carne suína é que 

70% dela está situada abaixo da pele (toucinho). Apenas 20 a 22% estão entre os 

músculos, dando sabor e maciez. Este fato auxilia ainda mais na redução da ingestão 

de gordura na dieta habitual, pois, como a gordura é encontrada em uma camada bem 

definida, fica fácil removê-la antes de seu cozimento evitando assim a penetração e 

aderência desta gordura. Este é um ponto positivo da utilização da carne suína porque 

além de não apresentar níveis de gordura elevados é possível realizar a remoção da 

maior parte da gordura, reduzindo ainda mais o valor calórico e lipídico da carne 

(SARCINELLI; VENTURINI, 2007). 

A carne bovina é classificada como carne vermelha apresentando grande 

importância nutricional, pois fornece os principais nutrientes necessários para dietas 

(proteína, lipídeos) (BRASIL, 2017). Para obter carne bovina de qualidade é 

necessário observar cuidados que vão desde o nascimento do animal até o preparo 

do produto final. A questão do bem-estar do animal durante seu ciclo até o abate, 

evitar sede e desnutrição, controlar pragas e doenças. O consumidor final busca carne 

com boa aceitabilidade e aparência. A produção de carne deve ter como princípio 

produzir com a máxima qualidade, a fim de preservar os benefícios que o alimento 

pode proporcionar ao consumidor.  

 

3.3 PROTEINAS 

 

De acordo com Ordóñez (2005), a maioria das substâncias nitrogenadas da 

carne é constituída pelas proteínas que são os componentes mais abundantes, 

superados unicamente pela água e, em alguns casos, pela gordura. As proteínas da 

carne são, essencialmente, muito similares em todos os animais de abate, podendo 

de classificadas, segundo sua solubilidade, em três grandes grupos: proteínas 

sarcoplásmicas, miofibrilares e insolúveis. O tecido muscular esquelético representa, 

aproximadamente, a metade da carcaça dos bovinos, ovinos ou suínos.  

As fibras musculares contêm miofibrilas que, por sua vez, apresentam 

miofilamento grossos e delgados. Ambos são constituídos por grande diversidade de 
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proteínas, sendo actina e a miosina as principais. A unidade estrutural do tecido 

muscular é o sarcômero, delimitado por duas linhas z; é a unidade básica na qual 

ocorrem os ciclos de contração e relaxamento. Existem, ainda, pequenas quantidades 

de outras substâncias, como as nitrogenadas não-proteicas (aminoácidos livres, 

peptídeos, nucleotídeos e creatina), carboidratos, ácido lático, vitaminas e minerais 

(ORDÓÑES, 2005). 

A fração de gordura é a mais variável, tanto do ponto de vista quantitativo como 

qualitativo, visto que seu conteúdo depende da espécie do animal, do sexo, da idade, 

da alimentação, da região anatômica, etc. O componente majoritário são os 

triglicerídeos, que se localizam fundamentalmente nos depósitos de gordura, na zona 

subcutânea e no tecido muscular. Os fosfolipídeos e outros lipídeos polares, embora 

sejam minoritários, exercem funções muito importantes, contribuindo para a estrutura 

e a funcionalidade das membranas celulares. As principais mudanças post-mortem 

que acontecem no músculo são a degradação do glicogênio e a do ATP, que levam a 

decréscimo do pH até valores finais em torno de 5,5. Do ponto de vista físico, ocorre, 

primeiro, a rigidez cadavérica, devido à formação de actomiosina e depois, a 

resolução do rigor mortis devido à atuação de enzimas endógenas (ORDÓÑES, 

2005). 

 

3.4 LINGUIÇA 

 

 Segundo a Instrução Normativa N°4 de 31 março de 2000, entende-se por 

linguiça o produto oriundo de carne mecanicamente separada de bovinos, suínos e 

aves (BRASIL, 2000).  

As linguiças têm dois aspectos principais a serem observados: carne utilizada 

e processo de preparação. Junto com os temperos, a carne usada define o sabor e 

tem várias opções: gado, porco, aves e mista. As puras levam partes de um só tipo 

de animal, enquanto as mistas carnes de animais diferentes. O processo de 

preparação diz respeito à forma como a linguiça chega ao consumidor: fresca, curada 

ou defumada. As frescas são as que vemos no churrasco são macias e precisam ser 

cozidas ou assadas antes de consumidas. Já as curadas são banhadas em uma 

mistura de sal, açúcar e salitre. O tipo defumado passa por cozimento por fumaça 

(defumação), deixando-o com sabor rico e marcante. 
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Conforme Bresan et al. (2008), os diferentes tipos de linguiças são resultados 

de pequenas modificações nos processos básicos, espécie e quantidade de carne, 

tamanho do corte ou diâmetro dos furos do disco de moagem, condimentos utilizados, 

tipo de envoltório, comprimento dos gomos, presença ou ausência de secagem, 

defumação, etc. Os detalhes de sabor, os quais garantem a boa aceitação no 

mercado, são resultados da adequação dos processos e do equilíbrio entre os 

condimentos utilizados. 

As linguiças do tipo frescal são alimentos grandemente expostos à 

contaminação e representam um excelente meio para a multiplicação de 

microrganismos. As prováveis fontes de contaminação compreendem as carnes, as 

tripas ou envoltórios, os temperos ou condimentos, bem como a água utilizada em 

todas as aplicações de limpeza e manutenção. Linguiças mistas do tipo frescal são 

produtos de origem animal que apresentam alta atividade de água e, por serem 

intensamente manipulados e não serem submetidos a tratamento térmico podem 

conter microrganismos patogênicos. Esses produtos, que têm grande aceitação de 

consumo, principalmente no sul do Brasil, têm sido relacionados com surtos de 

toxinfecções alimentares (MARTINS, 2007). 

Linguiças de boa qualidade são obtidas a partir da escolha adequada da 

matéria-prima, higiene pessoal do manipulador e limpeza dos equipamentos usados 

nesse processo. A carne a ser utilizada deve ser proveniente de animais saudáveis e 

abatidos em condições rigorosas de higiene. Os instrumentos e utensílios a serem 

utilizados, tais como facas, tabuleiros, bacias, funil para embutir e equipamentos como 

moedor devem ser previamente lavados com água e sabão, enxaguados e secos. O 

manipulador deve dar atenção especial para os cuidados de higiene pessoal, tais 

como o uso de cabelos amarrados, roupas limpas, mãos bem lavadas e livres de 

ferimentos e anéis e unhas curtas (BRESAN et al., 2008). 

 

3.4.1 Processo para fabricação de Linguiça  

 

O processo de fabricação de linguiça segue as etapas a seguir, conforme 

Martins (2007): 

a) Seleção da matéria prima: 

  A carne a ser utilizada no preparo de linguiça deve estar livre de aponeuroses 

(nervos), tecidos com hematomas (machucados), pequenos pedaços de ossos e 
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objetos estranhos. Como matéria-prima podem ser utilizadas carnes oriundas de 

suínos e bovinos assim como retalhos de carne gorda ou magra e toucinho. O tipo de 

carne a ser empregado varia de acordo com a formulação escolhida. 

 

b) Moagem: 

A matéria-prima (carne e toucinho) deve ser reduzida a pedaços que possam 

entrar sem dificuldades pelo local do moedor. Dessa matéria-prima, as carnes duras 

devem ser finamente moídas, enquanto as carnes mais macias e as gorduras devem 

ser moídas em discos de maior calibre. A temperatura da carne a ser moída deve ser 

de 0 a 4ºC, pois a moagem provoca um aquecimento indesejável da carne. 

 

c) Seleção de tempero ou condimentos: 

Existem vários fatores que influenciam no sabor de um produto como, a própria 

quantidade de sal, assim como outros temperos utilizados. 

 

d) Mistura: 

A carne picada e/ou moída, bem como os ingredientes do lote do produto, vão 

sendo adicionados em um equipamento misturador, onde permanecem por tempo 

suficiente para a completa mistura e incorporação de todos os ingredientes da 

formulação. 

 

e) Embutimento: 

A mistura pronta é transferida para a embutideira e embutida em tripas próprias 

aos tipos de linguiças formuladas (tripa bovina, suína ou de celulose), com calibres 

específicos. No caso de tripas naturais (bovinas ou suínas), ocorre uma preparação 

prévia, na qual as tripas são enxaguadas, para remoção de sal e hidratação; em 

seguida, elas são colocadas em tubos e a aplicação deve ser acordo com o calibre 

necessário para o embutimento do produto. 

 

f) Cura: 

Após o embutimento, as linguiças são encaminhadas para as câmaras de cura 

para produtos frescais, onde permanecem a uma temperatura em torno de 6ºC pelo 

tempo suficiente para o desenvolvimento das características desejadas de 4 a 12 

horas. 
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g) Embalagem: 

Uma vez terminado o processo de fabricação, as linguiças são embaladas a 

vácuo ou tem sua embalagem lacradas com lacres plásticos ou clips. 

Destacam-se aqui o empacotamento de alimentos com vida-de-prateleira curta 

e os produtos que exigem aspectos específicos de embalagem quanto à sua 

aparência e consistência. 

 

h) Congelamento: 

A utilização do frio na conservação da carne é o princípio mais usado. As carnes 

e seus derivados, de uma maneira geral, se adaptam muito bem ao congelamento, 

facilitando sua conservação por muito tempo. 

 

i) Armazenagem: 

Depois de congeladas as linguiças são acondicionadas em câmaras frias sob 

condições de temperatura controlada, onde ficam em estoque, aguardando sua 

expedição para o mercado. Abaixo, a Figura 1 apresenta o fluxograma de produção 

de linguiça. 

 

Figura 1 - Processo de produção da linguiça 

 

  Fonte: MARTINS (2007). 
 

3.5 LEGISLAÇÃO VIGENTE 
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Sabendo que a linguiça é um alimento e que o mesmo está suscetível a 

legislação, a mesma está oficializada seguindo regras estabelecidas pela Instrução 

Normativa Nº 4 de 2000 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) que institui medidas que normatizam a industrialização de produtos de origem 

animal. Nesta normativa, a definição de linguiça é a seguinte (BRASIL, 2000): 

 

Entende-se por linguiça o produto cárneo industrializado, obtido de carnes de 
animais de açougue, adicionados ou não de tecidos adiposos, ingredientes, 
embutido em envoltório natural ou artificial, e submetido ao processo 
tecnológico adequado. De acordo com a tecnologia de fabricação. Trata-se 
de um produto fresco, produto seco, curado e/ou maturado, produto cozido e 
outros. De acordo com a composição da matéria-prima e das técnicas de 
fabricação. 

 

Sua obtenção requer uma série de etapas de manipulação, o que eleva as 

possibilidades de contaminação por uma gama de espécies de microrganismos, 

patogênicos ou deterioradores, podendo comprometer a qualidade microbiológica do 

produto final, desde que ocorram falhas e não conformidades em seu processamento. 

Diversas podem ser as fontes de introdução destes agentes na cadeia alimentar, 

como condições inadequadas de abate e evisceração, nas quais as carcaças podem 

ser contaminadas por enterobactérias presentes no trato gastrintestinal. Desta forma, 

a qualidade do produto elaborado reflete de forma clara a qualidade da matéria prima 

empregada na produção e ingredientes (MARQUES et al., 2006 apud CAPELLETO 

2011). 

Linguiças de boa qualidade são obtidas a partir da escolha adequada da 

matéria-prima, higiene pessoal do manipulador e limpeza dos equipamentos usados 

nesse processo. A carne a ser utilizada deve ser proveniente de animais saudáveis e 

abatidos em condições rigorosas de higiene, seguindo um controle rígido de produção 

obedecendo a legislação e o controle de inspeção correspondente. 

Dentro da produção alimentícia, além da linguiça, existem outros ainda, que 

devem ser normatizados, seguindo uma legislação própria, para que, visando a 

comercialidade, bem como garantir a saúde do consumidor. Para isso, segundo a 

Instrução Normativa Nº 22/, que define linguiça como: 

 

Entende-se por linguiça mista, o produto cárneo industrializado, elaborado 
exclusivamente a partir de carnes suínas, adicionado de toucinho, 
ingredientes, moído em granulometria variável, embutida em envoltório 
natural, curado, que sofre um processo rápido de fermentação, defumado e 
tempo indicado pelo processo de fabricação, para sua durabilidade. 
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3.6 QUEIJOS 

 

A forma mais simples de definir o queijo, seja como o produto fresco ou 

maturado, obtido por separação do soro depois da coagulação do leite. Contudo, essa 

definição não permite deduzir os diversos ingredientes e operações que podem ser 

utilizados para obtenção da grande diversidade de queijos que podem ser fabricados 

a partir de um produto relativamente homogêneo como o leite. Desta forma, Ordóñes 

(2005, p. 86), oferece uma definição mais completa: 

 

O queijo é a coalhada que se forma com a coagulação do leite de alguns 
mamíferos pela adição de coalho ou enzimas coagulantes e/ou pelo ácido 
láctico produzido pela atividade de determinados micro-organismos 
presentes normalmente no leite ou adicionados a ele intencionalmente; 
dessora-se a coalhada por corte, aquecimento e/ou prensagem, dando-lhe 
forma em moldes e, em seguida, submetendo-a a maturação (da qual 
participam bactérias lácticas e, às vezes, também outros organismos) durante 
determinado tempo a temperaturas e umidades relativas definidas. 

 

Figura 2 - Processo geral de elaboração de queijo 

 
Fonte: Ordóñes (2005). 

 

Segundo Ordóñes (2005), a classificação baseia-se no conteúdo de umidade, 
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estabelecem múltiplos equilíbrios e entrecruzam-se numerosas rotas de degradação 

e síntese. A composição do queijo ao longo do processo maturativo sofre mudanças 

consideráveis. Durante a maturação, vão se acumulando, em graus diversos, os 

diferentes componentes como sabor e aroma (aminoácidos livres, cetonas, aldeídos, 

ácidos graxos livres, ésteres, etc.). Esses compostos, geralmente ausentes ou em 

baixa concentração na coalhada, surgem, sem diminuir a importância dos fenômenos 

de síntese, principalmente como consequência das transformações degradadoras 

ocorridas nos componentes majoritários do leite (lactose, proteínas e lipídeos), 

catalisadas por enzimas de procedências diversas: algumas chegam diretamente do 

leite, de cuja composição normal fazem parte, algumas são trazidas pelo coalho e 

outras são enzimas de origem microbiana. 

 

3.7 COMPOSIÇÃO DO TOMATE 

 

 O fruto do tomateiro possui em sua composição de 93% a 95% de água. Nos 

5% a 7% restantes, encontram-se compostos inorgânicos, ácidos orgânicos, 

açúcares, sólidos insolúveis em álcool e outros compostos. Embora as vitaminas 

estejam presentes em uma pequena proporção do total da matéria seca, essas 

substâncias são importantes do ponto de vista nutricional. A composição dos frutos 

de tomate para indústria vem sendo alterada por meio de melhoramento genético com 

o objetivo de selecionar cultivares com características desejáveis para o 

processamento. A composição dos frutos é uma característica da cultivar, mas 

também pode ser influenciada pelas condições edafoclimáticas da região produtora 

(EMBRAPA, 2006). 

Santos (2005), afirma que durante o processo de maturação dos frutos, 

ocorrem grandes transformações em suas características. Consequentemente, para 

uma comparação mais precisa das características químicas e bioquímicas entre as 

distintas cultivares, é necessária uma amostragem bastante cuidadosa visando 

comparar os frutos no mesmo estádio de maturação fisiológica.  

  

3.8 ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS 

 

 A análise sensorial é realizada em função das respostas transmitidas pelos 

indivíduos às várias sensações que se originam de reações fisiológicas e são 
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resultantes de certos estímulos, gerando a interpretação das propriedades intrínsecas 

aos produtos. Para isto é preciso que haja entre as partes, indivíduos e produtos, 

contato e interação. O estímulo é medido por processos físicos e químicos e as 

sensações por efeitos psicológicos. As sensações produzidas podem dimensionar a 

intensidade, extensão, duração, qualidade, gosto ou desgosto em relação ao produto 

avaliado. Nesta avaliação, os indivíduos, por meio dos próprios órgãos sensórios, 

numa percepção sensorial, utilizam os sentidos da visão, olfato, audição, tato e gosto 

(INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008). 

Os tipos de análise sensorial classificam-se em: discriminativos, descritivos e 

afetivos conforme Instituto Adolfo Lutz (2008):  

A) Testes discriminativos: 

Os testes sensoriais discriminativos ou de diferença são considerados métodos 

objetivos utilizados em análise sensorial de alimentos, bebidas e água, com os efeitos 

das opiniões dos indivíduos minimizados. Medem atributos específicos pela 

discriminação simples, indicando por comparações, se existem ou não diferenças 

estatísticas entre amostras. Exigem cuidados na padronização do preparo e 

apresentação das amostras e na formação da equipe sensorial. Todas as amostras 

devem ser codificadas com números aleatórios de três dígitos, casualizadas e 

apresentadas à equipe pré-selecionada e treinada. Os testes devem ser conduzidos 

em cabines individualizadas com controle das condições ambientais, tais como: 

iluminação, temperatura, ausência de sons ou ruídos e livre de odores estranhos. Os 

testes discriminativos ou de diferença mais empregados em análise sensorial são o 

triangular, duo-trio, ordenação, comparação pareada e comparação múltipla ou 

diferença do controle. 

 

B) Testes sensoriais descritivos: 

Métodos utilizados em análise sensorial de alimentos, bebidas e água. 

Descrevem os componentes ou parâmetros sensoriais e medem a intensidade em que 

são percebidos que se referem à aparência, odor e aroma, textura oral e manual, 

sensações táteis e superficiais, sabor e gosto. Geralmente, a equipe sensorial define 

previamente os termos relativos às propriedades mais relevantes do produto e sua 

sequência de avaliação. Na análise descritiva o provador também avalia, através de 

uma escala, o grau de intensidade com que cada atributo está presente. Os julgadores 

devem ser treinados a usar a escala de forma consistente em relação à equipe e às 
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amostras, durante todo período de avaliação. Exige-se cuidado na padronização do 

preparo e apresentação de amostras e na formação da equipe sensorial. As amostras 

devem ser codificadas com números de três dígitos aleatórios, casualizadas e 

apresentadas à equipe treinada e selecionada. As técnicas descritivas mais utilizadas 

são o perfil de sabor, perfil de textura, a análise descritiva quantitativa e o de tempo 

intensidade. As técnicas descritivas de espectro e de perfil livre também têm sido 

utilizadas. 

 

C) Testes afetivos: 

Método utilizado em análise sensorial de alimentos, bebidas e água. O julgador 

expressa seu estado emocional ou reação afetiva ao escolher um produto pelo outro. 

É a forma usual de se medir a opinião de um grande número de consumidores com 

respeito a suas preferências, gostos e opiniões. As escalas mais empregadas são: de 

intensidade, a hedônica, do ideal e de atitude ou de intenção. Os julgadores não 

precisam ser treinados bastando ser consumidores frequentes do produto em 

avaliação. Os testes afetivos em função do local de aplicação podem ser de 

laboratório, localização central e uso doméstico. Basicamente, os testes afetivos 

podem ser classificados em duas categorias: de preferência escolha e de aceitação 

categoria. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 FORMULAÇÃO 

 

O trabalho de produção de linguiça mista suína e bovina foi realizado no 

açougue de embutidos do Supermercado Modelo localizado no município de 

Bossoroca, RS. A carne foi adquirida de frigoríficos regulares (inspecionados) foi 

encaminhada para câmara fria, onde posteriormente iniciou os processos para 

fabricação da linguiça mista. 

As carnes utilizadas no processo no açougue precisam estar com característica 

favorável para a produção, linguiça mista elaborada com pernil e traseiro bovino.  

As carnes suína e bovina foram cortadas em cubos de tamanho adequado para 

passar no moedor afim de um melhor processamento da matéria prima e tirando os 

tecidos mortos, os cubos das carnes foram passados juntos no moedor, o toucinho foi 

picado manualmente em cubos, a massa foi deixada em descanso por 15 min. 

Após o descanso foram adicionados os condimentos e os ingredientes 

coadjuvantes equivalentes, sendo eles: carne suína, carne bovina, noz moscada, 

orégano, açúcar, Chimichurri, pimenta preta, sal de cozinha e água. Os ingredientes 

coadjuvantes e que caracterizam a inovação neste trabalho foram o tomate e o queijo, 

na proporção de 10% e 17%, respectivamente, do peso total da massa a ser embutida. 

A massa cárnea foi homogeneizada e embutida em tripas naturais com auxílio de um 

funil acoplado no equipamento da embutidora. Após esse processo, a linguiça foi 

armazenada sob refrigeração. 

 A Figura 3 representa as etapas básicas que foram utilizadas no 

processamento da linguiça mista. 
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Figura 3 - Fluxograma de elaboração de linguiça mista 

 

Fonte: O Autor (2019). 

 

4.2 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

As análises de cinzas, umidade, cloretos, extrato etéreo, proteínas e atividade 

de água foram realizadas na Universidade Federal de Santa Maria, departamento de 

Tecnologia e Ciência dos Alimentos, de acordo com a metodologia descrita pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2017).  

 

4.3 AVALIAÇÃO DA VIDA DE PRATELEIRA DAS LINGUIÇAS 

 

A avaliação da vida de prateleira dos produtos foi realizada utilizando 

metodologia adaptada de Sarmento (2006), através do acompanhamento do 

crescimento microbiano e análise sensorial. A cada três dias, foram retiradas unidades 

de linguiça armazenada sob refrigeração (4°C) e preparadas para análise 

microbiológica, conforme procedimento descrito abaixo. 
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O acompanhamento microbiano foi realizado até atingir 107 UFC/g, o que indica 

o final da vida de prateleira dos produtos, sob ponto de vista microbiológico 

(SARMENTO, 2006). 

As amostras foram coletadas em sacos de procedimento estéreis, 

transportadas em caixa térmica e levadas imediatamente para o laboratório de 

análises. Em ambiente asséptico foram pesadas 25 g de amostra, adicionado 225 mL 

de solução salina 0,1% (P/V); homogeneizadas (por 60 segundos; diluídas, 

plaqueadas, seguido da incubação por 48h, a 30°C, em estufa incubadora).  

Foram realizadas contagem de aeróbios mesófilos (contagem total em placas - 

PCA Plate Count Agar), Coliformes Totais e Termo tolerantes, conforme Portaria nº 

451/1997 (BRASIL, 1997). As análises foram realizadas em triplicata. 

As análises de Salmonelas, Staphylococcus aureus e Clostridios Sulfito 

Redutores, previstas na legislação não foram realizadas por falta de estrutura 

laboratorial para tal.  

 

4.4 ANÁLISE SENSORIAL UTILIZANDO MÉTODO AFETIVO 

 

A análise sensorial das amostras de linguiças, foi realizada na Universidade 

Estadual do Rio Grande do Sul, unidade em São Luiz Gonzaga, com participação de 

60 provadores não treinados entre acadêmicos do curso de Bacharelado em Ciência 

e Tecnologia de Alimentos, professores e funcionários da unidade. 

Foi analisada a aceitação sensorial da amostra desenvolvida, sendo o 

experimento submetido a provadores, os quais avaliaram os atributos sensoriais 

aparência, aroma, cor, sabor, textura e impressão global através da Escala Hedônica 

variando de 1 a 9 pontos, onde 1 significa desgostei muitíssimo e 9 gostei muitíssimo. 

A amostra assada foi codificada e entregue aos provadores em pratos 

descartáveis, acompanhadas de um copo com água, um guardanapo descartável e a 

ficha de avaliação. 

 

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A análise estatística dos dados foi efetuada por análise de variância (ANOVA) 

e Teste de Tukey, para avaliar a existência de diferença significativa da preferência 

entre as amostras (p<0,05). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

 

Para conhecer a composição físico-química da linguiça elaborada, foi 

encaminhada uma amostra para a Universidade Federal de Santa Maria, 

departamento de Tecnologia e Ciência dos Alimentos, onde ela foi submetida a 

análise para quantificar os teores de proteínas, umidade, cinzas, extrato etéreo, 

atividade de água e cloreto, seguindo sua metodologia aplicada. Os dados podem ser 

observados na tabela abaixo. 

 

Figura 4 -  Tabela com os dados da composição química da linguiça 
 

Análise Resultado produto integral g% 

Umidade 59,43 

Cinzas 2,51 

Proteína 16,46 

Extrato etéreo 17,43 

Atividade de água 0,9787 24,94°C 

Cloretos 1,26 

Fonte: O autor (2019). 

 

Podemos observar que os resultados obtidos na análise química foram 59,43% 

de umidade e 16,46% de proteína. Conforme os valores informados por Silva et al. 

(2013), com base na legislação do MAPA, recomenda-se o valor superior a 12% de 

proteínas e de no máximo 70% para umidade, sendo assim a linguiça tradicional com 

queijo e tomate elaborada, obedece a legislação. 

Comparando os resultados entre a linguiça com queijo e tomate com a linguiça 

Blumenaus desenvolvida por Lemos et al. (2016), resultados obtidos para os 

parâmetros de gordura 36,75%, umidade 67,52% e cinzas 5,17% encontram-se dentro 

do padrão estabelecido pela legislação brasileira, sendo assim obedecendo os 

parâmetros permitidos. 
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Levando em consideração os resultados obtidos pela análise, podemos 

observar que a linguiça atende a todos os níveis de tolerância estabelecidos pela 

legislação. 

 

5.2 ANÁLISE MICROBIOLOGICA   

 

Para definir a vida de prateleira do produto, foram realizados os seguintes 

testes: Contagem Total com Agar Padrão (PCA Plate Count Agar) e Coliformes Totais 

e Termo Tolerantes, através do acompanhamento do crescimento microbiano, a cada 

três dias, conforme podemos observar na tabela abaixo (Figura 5) e nos gráficos 

(Figuras 6 e 7).  

 

Figura 5 - Tabela com resultados das análises microbiológicas da linguiça 

Dias Aeróbios Mesófilos 

 UFC/g 

Coliformes Totais 

NMP/g 

Coliformes Termotolerantes  

NMP/g 

01 4X106 a1 75 15 

03 6,1X107 a1 >1100 11 

06 2,77X108  a2 >1100 290 

09 7,93X108 a3 28 11 

Fonte: O autor (2019). 

 

O acompanhamento microbiano foi realizado até atingir 107 UFC/g, o que indica 

o final da vida de prateleira dos produtos, sob ponto de vista microbiológico 

(SARMENTO, 2006). Observamos que, a partir do terceiro dia de armazenamento sob 

refrigeração, a linguiça já apresentava contagens de Aeróbios Mesófilos de 6,1X107 

UFC/g. Podemos observar a diferença significativa entre os dias 3, 6 e 9, portanto a 

linguiça com adição de queijo e tomate tem a durabilidade de três dias.  

A presença de coliformes totais e termotolerantes indica possíveis falhas no 

processo de produção, contudo a linguiça obteve valores baixos nestes parâmetros 

(de 11 a 290 NMP/g), principalmente para Coliformes Termotolerantes, cuja tolerância 

para amostra indicativa é de 5x103 NMP/g (BRASIL, 2001). 
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Figura 6 - Gráfico  da contagem Coliformes Totais e Coliformes Termotolerantes no 
decorrer dos nove dias. 

 
Fonte: O autor (2019). 

 
 

Figura 7 – Gráfico com a contagem Padrão em Placas (PCA) no decorrer dos nove 
dias 

 

Fonte: O autor (2019). 
  

 

Segundo Capeletto (2011), linguiças frescas são produtos onde a matéria prima 

é moída, o que aumenta a superfície de contato; a atividade de água é alta; a 

manipulação durante a fabricação é intensa e não existe tratamento térmico após o 

processamento, dessa forma a probabilidade de contaminação por microrganismos 

patogênicos é alta, contudo a linguiça mista com queijo e tomate que foi elaborada no 

presente trabalho obedece aos parâmetros permitido pela legislação. 
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Segundo Merlini et al. (2012), a intensa manipulação pela qual passa a linguiça 

desde a fabricação até o consumo e a qualidade da matéria prima podem ter sido os 

fatores que foram predisponentes a detecção de Staphylococcus coagulase positiva 

em 15 das amostras analisadas das linguiças produzidas artesanalmente na região 

noroeste do Paraná, contudo a linguiça tradicional com queijo e tomate elaborada teve 

uma diferença significativa entre cada três dias de análise.  

Conforme apresenta Giehl et al. (2015), que analisou linguiças frescais 

comercializadas em Dom Pedrito/RS, ainda que tenha sido possível identificar 

coliformes termotolerantes em todas as amostras, 100% das linguiças estavam com 

um índice de microrganismos aceitáveis. No entanto, a presença de coliformes 

termotolerantes indica possíveis falhas dos processos higiênicos para obtenção da 

carne e/ou elaboração do produto ou contaminação pós elaboração.  

 

5.3 ANÁLISE SENSORIAL  

  

 Após os dados da análise sensorial da linguiça com tomate e queijo serem 

tabulados, foram elaborados os gráficos com os resultados obtidos em relação aos 

atributos aparência, cor, aroma, sabor, textura, avaliação global e intenção de compra 

que podem ser visualizados nas Figuras 04, 05, 06, 07, 08 e 09.  

Abaixo, pode ser observado que a linguiça teve um nível de aprovação no 

atributo aparência muito satisfatório, sendo que 41,6% dos provadores deram nota 9, 

35% atribuíram nota 8 e os demais, 23,2%, atribuíram notas entre 7 e 4. 

 

Figura 8- Gráfico do resultado da análise sensorial da linguiça, em relação ao 
atributo aparência. 

 

Fonte: O autor (2019). 
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 Observando o atributo cor na amostra, identificou-se que 33% dos provadores 

deram nota 9, 45% atribuíram nota 8 e os demais, 21,6%, atribuíram notas entre 7 e 

4, o que nos gera um resultado muito adequado em relação a esse atributo.   

 

Figura 9- Gráfico do resultado da análise sensorial da linguiça, em relação ao 
atributo cor. 

 

Fonte: O autor (2019). 

 

Em relação ao atribudo aroma observamos que 41,6% dos provadores 

atribuiram nota 9, 51,6% deram nota 8 e os demais, 6,6%, deram nota entre 7 e 6 

pontos, resultado muito positivo. 

 

Figura 10-  Gráfico do resultado da análise sensorial da linguiça, em relação ao 
atributo aroma. 

 

Fonte: O autor (2019). 

 

No atributo sabor observamos que a linguiça teve uma aceitação muito 

excelente, sendo que 63,3% dos provadores deram nota 9, 26,6% atribuiram nota 8 

os demais, 9,9%, deram nota entre 7 e 6 pontos. 
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Figura 11- Gráfico do resultado da análise sensorial da linguiça, em relação ao 
atributo sabor. 

 

Fonte: O autor (2019). 

 

No atributo textura, observamos que a linguiça teve um nivel muito aceitavel 

sendo que, 35% dos provadores deram nota 9, 33,3% deram nota 8, 21,6% deram 

nota 7 e os demais, 7,8%, deram nota entre 6 e 3 pontos. 

 

Figura 12- Gráfico do resultado da análise sensorial da linguiça, em relação ao 
atributo textura. 

 

Fonte: O autor (2019). 

 

Na avaliaçao global da linguiça, obteve-se uma aceitaçao muito satisfatoria, já 

que 60% dos provadores deram nota 9, 36,6% deram nota 8 e os demais, 3,2%, derem 

nota entre 7 e 6 pontos, notando-se, assim, sua nítida aceitação. 
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Figura 13- Gráfico do resultado da análise sensorial da linguiça, em relação a 
avaliação global. 

 

Fonte: O autor (2019). 

 

Em relação a avaliação sobre a intenção de compra, observamos que a linguiça 

teve um nível muito alto de aceitação já que, 75% dos provadores deram nota máxima 

de 5 pontos (escala de 0 a 5 pontos) e os demais, 8,2%, atribuíram notas entre 4 e 3 

pontos. 

 

Figura 14- Gráfico do resultado da análise sensorial da linguiça, em relação a 
intenção de compra. 

 

Fonte: O autor (2019). 

  

 Podemos observar que a linguiça obteve uma ótima aceitação em todos os 

atributos, superando todas as expectativas já que as notas entre 9 e 8 foram 

superiores a 75% entre os provadores. 

Segundo Noronha (2003), a análise sensorial permite determinar diferenças e 

caracterizar e medir atributos sensoriais dos produtos ou determinar se as diferenças 

nos produtos são detectadas e aceitas ou não pelo consumidor. No desenvolvimento 
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de produtos ou no controle da qualidade, a compreensão, determinação e avaliação 

das características sensoriais dos produtos torna-se importante em muitas situações, 

por isso chegamos ao entendimento que a linguiça com queijo e tomate desenvolvida 

atingiu todos os requisitos de um produto com ótima aceitação sensorial.  

Comparando a formulação com queijo e tomate com a linguiça de teor reduzido 

de gordura de Galvan et al. (2011), apresentaram notas de aceitação iguais, 75% dos 

provadores superiores para todos os outros atributos avaliados, apesar de não haver 

grandes diferenças no teor de gordura entre as duas linguiças. Resultado este 

bastante favorável, considerando que a gordura é um dos responsáveis pelo sabor e 

consistência do produto. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

6 CONCLUSÃO 

 

A partir dos objetivos propostos e dos resultados obtidos, foi possível 

determinar a vida de prateleira e a composição físico-química da linguiça com queijo 

e tomate. Além disso, foi possível verificar a aceitabilidade do produto, a partir de 

análises sensoriais, sendo que o produto obteve excelente aprovação em todos os 

atributos testados. 

Deste modo, os resultados do presente trabalho permitem concluir que o 

desenvolvimento de linguiça mista com queijo e tomate torna-se uma alternativa de 

produto diferenciado, viável e um bom produto para a região. 

 As perspectivas para as etapas futuras são buscar fazer testes com outras 

misturas de ingredientes coadjuvantes para elaboração de linguiça, visando uma 

alternativa de mercado diferenciado nessa área que é tão procurada no comércio. 

 A produção de linguiça é algo comum, porém não muito visto no mercado 

por parte das pessoas que desejam montar um negócio próprio, portanto aqui pode 

estar a grande oportunidade para começar algo no ramo alimentício, que é hoje um 

dos mais fortes. Naturalmente em alguns açougues a linguiça mais produzida é a do 

tipo caseira, porém existe uma grande demanda e justamente por isso uma linguiça 

com ingredientes coadjuvantes diferentes é uma alternativa bem interessante para 

atingir um público que busca algo diferenciado.  
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APENDICE – Ficha de análise sensorial 
 

Sexo: (    ) Feminino      (     ) Masculino                                  Idade: ________________ 

Teste de Aceitação e Intenção de Compra 

Você está recebendo 01 amostra codificada de Linguiça Mista com Tomate e Queijo. 

Por favor, prove e avalie sensorialmente a amostra de acordo com cada atributo nos quadros 

e escreva o valor da escala (nota) que você considera  correspondente à amostra no que diz 

respeito aos atributos avaliados.  

9 – Gostei muitíssimo 

8 – Gostei muito 

7 – Gostei moderadamente 

6 – Gostei ligeiramente 

5 – Nem gostei/Nem desgostei (indiferente) 

4 – Desgostei ligeiramente 

3 – Desgostei moderadamente 

2 – Desgostei muito 

1 – Desgostei muitíssimo 

 

Agora indique sua atitude ao encontrar esta linguiça no mercado: 

5 – Compraria 

4 – Possivelmente compraria 

3 – Talvez compraria/Talvez não compraria 

(indiferente) 

2 – Possivelmente não compraria 

1 – Jamais compraria 

Comentários: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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