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RESUMO 

O objetivo do trabalho foi avaliar as características sensoriais, odor, sabor, maciez, 
características qualitativas e composição centesimal do pernil de cordeiros 
Pantaneiros alimentados com dietas contendo teores crescentes de glicerina bruta. 
O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com quatro 
tratamentos e seis repetições. Os tratamentos testados foram 0%, 2,5%, 5,0% e 
7,5% de inclusão de glicerina bruta (GB) na matéria seca (MS) da dieta em 
substituição ao milho. Os animais foram abatidos quando atingiram o escore de 
condição corporal de 2,5 a 3,0. Após o resfriamento da carcaça o músculo 
Gluteobiceps foi retirado para posterior análise sensorial, instrumental e centesimal. 
As características qualitativas e sensoriais do pernil não foram influenciadas pela 
inclusão de glicerina bruta na dieta. Para todas as características sensoriais 
avaliadas (odor, sabor, maciez) houve uma maior frequência dos provadores para a 
escala gostei muito e gostei moderadamente. O teor de extrato etéreo apresentou 
efeito quadrático com a inclusão de glicerina bruta na dieta, estimando-se para o 
nível de 2,71% de inclusão de glicerina bruta na dieta o valor máximo de 6,57% de 
extrato etéreo. As características qualitativas e sensoriais não foram influenciadas 
pelas dietas, caracterizando uma carne de boa qualidade por parte dos 
consumidores, sendo assim, pode ser incluída em até 7,5% na matéria seca da 
dieta, em substituição ao milho. 
PALAVRAS-CHAVE:  biodiesel, glicerol, Gluteobiceps, ovinos  
 

QUALITITATIVAS AND SENSORY CHARACTERISTICS OF THE L EG LAMBS 
FED DIETS CONTAINING CRUDE GLYCERIN 

 
ABSTRACT 

The objective was to evaluate the sensory characteristics, odor, flavor, tenderness, 
quality characteristics and chemical composition of the leg Pantaneiro lambs fed 
diets with increasing levels of crude glycerin. The experiment was conducted in a 
completely randomized design with four treatments and six replications. The 
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treatments tested were 0%, 2.5%, 5.0% and 7.5% inclusion of crude glycerin (GB) in 
the dry matter (DM) of the diet replacing corn. The animals were slaughtered when 
they reached the body condition score 2.5 to 3.0. After cooling the housing 
Gluteobiceps muscle was removed for subsequent sensory analysis, instrumental 
and chemical composition proximate. Qualitative and sensory characteristics of ham 
were not affected by the inclusion of crude glycerin in the diet. At all the sensory 
characteristics (smell, taste, tenderness) there was a higher frequency of tasters for 
the scale enjoyed and liked moderately. The ether extract content presented 
quadratic effect with the inclusion of crude glycerin in the diet, estimating to the level 
of 2.71% inclusion of crude glycerin in the diet the maximum value of 6.57% ether 
extract. Qualitative and sensory characteristics were not affected by diets, featuring a 
good quality meat for consumers, so can fit up to 7.5% of dry matter diet, replacing 
corn. 
KEYWORDS:  biodiesel, glycerol, Gluteobiceps, sheep 

 
INTRODUÇÃO 

Um dos maiores custos de produção é atribuído a alimentação animal, apesar 
de não serem os ingredientes mais caros que compõem a ração, os alimentos 
energéticos são incluídos em grandes quantidades, contribuindo com o aumento nos 
custos da ração. Por isso o interesse em utilizar alimentos energéticos alternativos 
que possam substituir o milho na formulação das rações, como por exemplo, a 
glicerina bruta pelo seu menor custo e disponibilidade no mercado (POLIZEL, 2014; 
BARROS et al., 2015b). 

A glicerina bruta é obtida a partir da produção do biodiesel, sendo o Brasil um 
dos maiores produtores e consumidores de biodiesel do mundo, com uma produção 
anual em 2013 de 2,9 bilhões de litros e desde o início do ano de 2014, o óleo diesel 
comercializado em todo o território brasileiro deve conter 7% de biodiesel (ANP, 
2015). A composição química da glicerina bruta varia pelo tipo de catalisador 
(alcalino ou ácido) utilizado no processo de transesterificação e em função da 
variação dos teores de glicerol presentes, podendo ser classificada de baixa pureza 
quando os teores de glicerol são de até 70%, de média pureza quando o teor de 
glicerol é de 80 a 90% e de alta pureza quando os teores de glicerol são acima de 
99% (SCHRODER & SUDEKUM, 1999). 

O glicerol pode ser absorvido pela parede ou fermentado a ácidos graxos de 
cadeia curta (principalmente propionato), metabolizado no fígado e convertido em 
glicose (ZAWADSKI et al., 2010), apresentando potencial aplicação como substrato 
gliconeogênico para ruminantes. Estudos têm reportado o uso de glicerina bruta na 
dieta de ovinos e seus efeitos sobre a digestibilidade, desempenho, características 
de carcaça e qualidade da carne (GUNN et al., 2010a; GUNN et al., 2010b; LAGE et 
al., 2010; GOMES et al., 2011; ALVES et al., 2014; LAGE et al., 2014; BARROS et 
al., 2015a; BARROS et al., 2015b). Desta forma, o objetivo do trabalho foi avaliar as 
características sensoriais, odor, sabor, maciez, características qualitativas e 
composição centesimal do pernil de cordeiros Pantaneiros alimentados com dietas 
contendo teores crescentes de glicerina bruta. 

 
MATERIAL E MÉTODOS  

O experimento foi desenvolvido no Centro de Pesquisa de Ovinos (CPO) da 
Universidade Federal da Grande Dourados-UFGD, em Dourados - MS. Foram 
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utilizados 24 cordeiros machos, não castrados, com idade média de 172 dias e peso 
médio ao abate de 36,99 ± 2,95 kg. Os animais pertenciam a um grupo de ovinos 
naturalizados do estado de Mato Grosso do Sul, denominados de “Pantaneiros” 
(CRISPIM et al., 2013; VARGAS et al., 2014). 
 O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com 
quatro tratamentos e seis repetições. Os tratamentos testados foram 0, 2,5, 5,0 e 
7,5% de inclusão de glicerina bruta (GB) na matéria seca (MS) da dieta em 
substituição ao milho.  A glicerina bruta utilizada no experimento apresentou 39,3% 
de glicerol, 47,3% de ácidos graxos e 12,1 mg/kg de sódio. Os animais foram 
alojados em baias individuais não suspensas com 2m2 de área, providas de 
comedouro e bebedouro tipo nipple, dispostas em área coberta. Antes dos animais 
iniciarem o experimento os mesmos foram numerados, pesados, vermifugados 
(Ivermectina 1%) e submetidos à adaptação (instalações e as dietas) por um período 
de 10 dias. 
 As dietas foram formuladas para proporcionar um ganho médio de 200 g/dia 
seguindo as exigências nutricionais do NRC (2007). O volumoso utilizado foi feno de 
aveia e o concentrado composto por milho moído e/ou glicerina bruta, farelo de soja, 
soja grão moída e mistura mineral (Tabela 1). A relação volumoso: concentrado foi 
de 25:75. A dieta total foi dividida em três tratos diários: 8:00, 11:00 e 16:00 horas. A 
oferta de alimento foi ad libitum sendo recalculados a cada três dias, para permitir 
uma sobra de 10 a 20% de ração total. 
  
TABELA 1  - Proporções (%) dos ingredientes e composição química das dietas 

experimentais. 
 Glicerina Bruta, % MS Composição 

0,0 2,5 5,0 7,5 
Ingrediente (%MS)     
Feno aveia 24,33 24,33 24,33 24,33 
Farelo de soja 11,06 11,06 11,06 11,06 
Grão de soja 4,42 4,42 4,42 4,42 
Glicerina Bruta 0,00 2,50 5,00 7,50 
Milho triturado 58,62 56,12 53,62 51,12 
Calcário calcítico 1,11 1,11 1,11 1,11 
Sal comum 0,46 0,46 0,46 0,46 
Composição química, %MS     
Matéria seca  87,89 88,34 89,21 89,28 
Fibra em detergente neutro (FDN) 24,92 24,69 24,47 24,24 
Fibra em detergente ácido (FDA) 14,54 14,44 14,34 14,24 
Matéria mineral (MM) 6,06 5,75 6,24 6,72 
Proteína bruta (PB) 16,15 15,90 15,65 15,40 
Extrato etéreo (EE) 3,41 4,72 5,26 6,83 
Energia metabolizável (Mcal/kg MS) 2,91 2,86 2,86 2,87 

 
A condição corporal (CC) dos animais foi utilizada como critério de abate, 

sendo este realizado no momento em que os animais atingissem CC entre 2,5 
(ligeiramente magro) a 3,0 (normal) em uma escala de 1 (excessivamente magro) a 
5 (excessivamente gordo), com intervalos de 0,5, segundo (RUSSEL et al., 1969). 
Previamente ao abate, os animais permaneceram em jejum de sólidos por um 
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período de 12 horas. Os animais foram abatidos no Laboratório de Carcaças e 
Carnes da Universidade Federal da Grande Dourados, de acordo as normas do 
Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de Origem Animal – 
RIISPOA (BRASIL, 1952). 

Após o abate as carcaças foram resfriadas por 24 horas a 4 °C, em seguida 
foram seccionadas ao longo da linha média obtendo-se assim duas meias carcaças. 
A meia carcaça esquerda foi separada em oito cortes, conforme técnica adaptada de 
VERGARA (2005), o músculo Gluteobiceps do pernil foi retirado e armazenado para 
posterior análise qualitativa e da meia carcaça direita o mesmo músculo foi retirado 
e armazenado para posterior análise sensorial. 

A cor da carne foi determinada 30 minutos após a realização de um corte 
transversal nos músculos, para a exposição da mioglobina ao oxigênio, utilizando-se 
um colorímetro digital CR-400 Konica Minolta, com o qual avaliou-se a luminosidade 
(L*), intensidade de vermelho (a*) e intensidade de amarelo (b*). Após a avaliação 
da cor, retirou-se uma amostra de aproximadamente 2 g e a mesma foi submetida a 
um peso de 2,250 kg por 5 minutos para a determinação da capacidade de retenção 
de água (CRA), conforme descrito por CAÑEQUE & SAÑUDO (2000).  
 Para a análise de perdas de peso por cozimento (PPC) as amostras de carne 
foram assadas em forno elétrico até atingirem 70°C no seu centro geométrico, 
monitorado com termômetro digital. Os pesos dos bifes antes e depois da cocção 
foram utilizados para os cálculos das perdas por cozimento. Após o resfriamento dos 
bifes assados, retiraram-se cilindros com 1,3 cm de diâmetro no sentido longitudinal 
das fibras musculares, para determinar a força de cisalhamento (FC) em 
texturômetro, aclopado à lâmina Warner Bratzler de 1 mm de espessura (AMSA, 
1995).  

Para a determinação da composição centesimal do músculo Gluteobiceps 
utilizou-se os métodos propostos pela AOAC (1995), método 31.1.02 para a 
determinação do teor de umidade, 31.1.08 para proteína bruta (PB), 31.4.02 para 
extrato etéreo (EE) e 31.1.04 para matéria mineral (MM). 

A análise sensorial foi realizada no Laboratório de Análise de Produtos 
Agropecuários – UFGD, amostras de 2,5 cm dos músculos foram assadas até 
atingirem temperatura superior a 70°C no seu centro  geométrico, monitorado com 
termômetro digital. Posteriormente, os cortes foram subdivididos em amostras de 
1x1x1,5 cm e embaladas em papel laminado. Em seguida, foram servidas a um 
painel de provadores não treinados. Os provadores avaliaram sensorialmente os 
atributos odor, sabor, maciez e avaliação da forma global, utilizando-se escala 
hedônica de 5 pontos, caracterizadas como: desgostei muito, desgostei 
moderadamente, indiferente, gostei moderadamente e gostei muito (MEILGAARD et 
al., 1991). 
 As análises estatísticas foram efetuadas com auxílio do pacote computacional 
SAS, version 9.2 (SAS Institute, Cary, NC, USA). Todas as características 
analisadas foram submetidas ao teste de Shapiro-Wilk para verificar a normalidade 
dos resíduos e Bartlett para verificar a homogeneidade de variância. Os dados 
paramétricos foram submetidos à de regressão a 5% de significância. O teste de chi-
quadrado foi utilizado para as características sensoriais quando a frequência 
esperada e observada na tabela de contingência foram superiores ou igual a cinco, 
em outros casos o teste exato de Fisher foi utilizado.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Não houve efeito da inclusão dos teores crescentes de glicerina bruta 
(p>0,05) sobre as características qualitativas do pernil (Tabela 2). A CRA é uma 
característica importante para a qualidade da carne, principalmente durante o 
armazenamento, tecidos com baixa CRA perdem muita umidade e peso durante o 
armazenamento. O valor médio encontrado neste trabalho foi de 86,84%, 
caracterizando poucas perdas de umidade e peso. 

 
TABELA 2  – Características qualitativas do pernil de cordeiros alimentados com 

glicerina bruta. 
Glicerina bruta (%MS)  Valor de P Características 

0,0 2,5 5,0 7,5 EPM L Q 
CRA (1), % 87,63 86,76 87,12 85,85 1,9655 0,9355 0,9014 
PPC (2), % 29,36 30,50 33,42 27,45 2,1197 0,0869 0,0621 
FC (3), kg 2,65 2,77 2,62 2,42 0,8366 0,7340 0,5881 
L*(4) 42,38 41,43 41,55 41,11 1,3379 0,5444 0,7440 
a* (5) 22,58 22,23 22,47 22,73 0,9206 0,4732 0,3817 
b* (6) 6,21 7,10 6,41 6,57 0,8502 0,2665 0,2927 
1Capacidade de retenção de água; 2Perda de peso por cozimento; 3Força de cisalhamento; 
4Luminosidade; 5Intensidade de vermelho; 6Intensidade de amarelo. 
EPM= Erro Padrão da Média 

 
Animais alimentados com maiores níveis de glicerina bruta na dieta podem 

apresentar menores perdas de exsudato muscular devido à capacidade do glicerol 
em reter água no músculo (LAGE et al., 2014). O efeito da inclusão do glicerol na 
dieta sobre a retenção de água no músculo foi relatado por PARKER et al. (2007) 
que avaliaram o efeito da inclusão de glicerol na dieta de bovinos de corte durante o 
período de transporte e observaram que o tratamento com glicerol resultou em uma 
hiper-hidratação do animal, o que posteriormente implica em carne de melhor 
qualidade. 
 Não houve efeito (p>0,05) da inclusão de glicerina bruta na dieta sobre a 
perda de peso por cozimento (Tabela 2). SAFARI et al. (2011) avaliaram a PPC do 
músculo Gluteobiceps de ovinos Red Maasai alimentados com dietas a base de 
palha de trigo, encontraram valor médio de 33,5%, superior ao encontrado neste 
trabalho (30,18%). PARDI et al. (2001) relataram que maiores perdas por cozimento 
na carne ovina decorriam de maiores quantidades de gordura presente nos tecidos, 
possivelmente, porque além da umidade, parte da gordura da carne é perdida com o 
processamento térmico. 
 As dietas experimentais não interferiram na FC do pernil (Tabela 2), os 
valores de FC variaram de 2,42 a 2,77 kg, semelhante aos 2,78 kg encontrado por 
TSCHIRHART-HOELSCHER et al. (2006) e inferior aos 4,4 kg encontrado por 
BIANCHI et al. (2006). DUCKETT (2003) avaliou a maciez na carne de cordeiros, em 
paralelo com os resultados demonstrados pelo autor a carne do presente 
experimento pode ser considerada macia, por apresentar valor de força de 
cisalhamento inferior a 4,5 kg. Os animais do presente estudo foram abatidos por 
condição corporal, demonstrando que ao utilizar esse critério de abate há uma 
padronização no produto final, independente do tratamento utilizado. 
 A cor do músculo Gluteobiceps não foi influenciada pelos teores de glicerina 



 
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.21; p.                   2015 
 

 
438 

bruta na dieta (p>0,05). A intensidade de vermelho pode ser influenciada pela idade 
de abate, onde ocorre um aumento da concentração de mioglobina conforme 
aumenta a idade do animal como foi relatado por RENERRE (1990). Os animais do 
presente estudo foram abatidos com a mesma idade, indicando que os teores de 
glicerina bruta utilizados na dieta não alteram essa característica.  
 O teor de extrato etéreo do músculo Gluteobiceps apresentou efeito 
quadrático (P<0,0001) com a inclusão de glicerina bruta na dieta, estimando-se para 
o nível de 2,71% de inclusão de glicerina bruta na dieta o valor máximo de 6,57% de 
extrato etéreo (Tabela 3).  
 
TABELA 3  – Composição centesimal do pernil de cordeiros alimentados com 

glicerina bruta. 
Glicerina Bruta (%MS)  Valor de P Características 

0,0 2,5 5,0 7,5 EPM L Q 
Umidade, % 76,43 76,73 77,12 76,94 1,82 0,5476 0,6819 
Proteína bruta, % 19,11 18,57 17,87 17,75 6,57 0,3401 0,6978 
Extrato etéreo, % 4,37 6,44 6,48 4,19 7,45 <0,0001 <0,0001* 
Matéria mineral, % 1,09 1,16 1,16 1,16 4,99 0,0859 0,1949 

* Efeito quadrático, Ŷ= 4,35 + 1,28GB – 0,17GB2 (R2=0,8970) 
EPM= Erro Padrão da Média 

 
A inclusão de glicerina bruta na dieta altera a relação acetato: propionato no 

rúmen, resultando em um aumento da proporção propionato, o qual é precursor da 
glicose, o que poderia provocar um aumento na deposição de gordura intramuscular 
(ZAWADSKI et al., 2010), pois para a deposição deste tecido é necessário utilizar a 
glicose como fonte de carbono. 
 Na avaliação dos atributos sensoriais do pernil, nenhuma característica foi 
influenciada (p>0,05) pelos teores de inclusão de glicerina bruta na dieta (Tabela 4). 
Segundo MADRUGA (1997) o odor e sabor característico da carne ovina está 
diretamente relacionado ao teor de gordura presente no músculo, neste trabalho o 
teor de gordura no músculo Gluteobiceps apresentou efeito quadrático, no entanto, 
não foi perceptível para os avaliadores. 

A maciez da carne é a característica sensorial mais apreciada pelos 
consumidores, conforme observado por ZAPATA et al. (2000) e BONACINA et al. 
(2011) as maiores notas dadas pelos provadores coincidem com os menores valores 
de força de cisalhamento. OSÓRIO et al. (2013) observaram que os animais 
abatidos aos 120 dias apresentaram a carne com maior maciez e suculência, 
quando comparado com os animais abatidos com 210 e 360 dias. Os cordeiros 
abatidos aos 120 dias apresentaram carne mais macia na avaliação instrumental 
(FC).  

A FC do músculo Gluteus biceps não foi influenciada pela inclusão de 
glicerina bruta, sendo considerado “macio” por apresentar FC inferior a 4,5 kg, isso 
refletiu na avaliação sensorial pela maior frequência dos provadores na escala gostei 
muito e gostei moderadamente, ou seja, carnes mais macias são mais bem aceitas 
pelos consumidores. 

Não houve efeito da inclusão de glicerina bruta sobre a característica 
sensorial e apreciação geral. SAÑUDO et al. (2000) observaram que a maior 
aceitabilidade geral da carne dos cordeiros foi para a classe de gordura três, com 
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leve camada de gordura em toda a carcaça, sendo que houve menor aceitabilidade 
para as carcaças mais magras.  
 
TABELA 4  – Características sensoriais do pernil de cordeiros alimentados com 

glicerina bruta. 
Gostei Desgostei 

Características Trat. 
MT1 MD2 

Indiferente 
MT1 MD2 

Valor 
de P 

0.0 27,27 63,64 4,55 4,55 0,0 
2.5 26,67 36,67 10 26,67 0,0 
5.0 43,33 33,33 10 13,33 0,0 

Odor 

7.5 36,67 30 16,67 13,33 3,33 

0,1291 

0.0 45,45 45,45 0,0 9,09 0,0 
2.5 23,33 36,67 26,67 13,33 0,0 
5.0 33,33 40 16,67 3,33 6,67 

Sabor 

7.5 33,33 40 10 13,33 3,33 

0,2473 

0.0 54,55 22,73 18,18 4,55 0,0 
2.5 40 33,33 3,33 20 3,33 
5 46,67 26,67 13,33 6,67 6,67 

Maciez 

7.5 63,33 23,33 6,67 6,67 0,0 

0,4082 

0.0 36,36 59,09 4,55 0,0 0,0 

2.5 23,33 43,33 20 13,33 0,0 
5.0 33,33 43,33 6,67 13,33 3,33 

AG3 

7.5 30 50 13,33 6,67 0 

0,5236 

MT1 – Muito; MD2 – Moderadamente; AG3 – Apreciação geral. 

 
Os cordeiros Pantaneiros foram abatidos por condição corporal e 

apresentavam uma boa distribuição de gordura em toda a carcaça, justificando a 
boa aceitação por parte dos consumidores, por ser observada maior frequência dos 
provadores na escala gostei muito e gostei moderadamente em todas as 
características sensoriais avaliadas (odor, sabor, maciez e apreciação geral). Os 
resultados obtidos na análise sensorial indicam que as amostras são igualmente 
aceitas pelos consumidores, por mais que tenha ocorrido diferença na composição 
centesimal (extrato etéreo) do músculo Gluteobiceps. 

  
CONCLUSÃO 

 A inclusão de teores crescentes de glicerina bruta na dieta dos cordeiros 
Pantaneiros altera o teor de extrato etéreo do pernil. No entanto, as características 
qualitativas e sensoriais não foram influenciadas pelas dietas, caracterizando uma 
carne de boa qualidade por parte dos consumidores, sendo assim, pode ser incluída 
em até 7,5% na matéria seca da dieta, em substituição ao milho. 
 

COMISSÃO DE ÉTICA EM USO ANIMAL 
A condução deste estudo foi aprovada pela Comissão de Ética em uso animal, 

da Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados – MS, sob o protocolo 
013/2012, sendo os trabalhos realizados com os animais em conformidade com as 
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