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RESUMO – Objetivou-se avaliar a qualidade sensorial e físico-química de carnes bovinas pré-moídas 

comercializadas nos açougues de Campo Grande – MS. Foram coletadas 30 amostras de carne bovina 

pré-moída em porções de 50 g de maneira aleatória, direto dos balcões refrigerados de açougues 

localizados em diferentes pontos da cidade de Campo Grande - MS. Para análise sensorial foram 

avaliadas aspecto, coloração, odor e consistência. As análises físico-químicas basearam-se na realização 

das provas de filtração, cocção, pH, pesquisa de sulfito e de determinação de amônia pelo reagente de 

Nessler. Os resultados das análises sensoriais as amostras apresentaram consistência pouco firme em 

31%, e colorações e odores característicos em 69% das análises. Já para prova de filtração somente 33% 

das amostras apresentaram tempo de filtração de até 5’, o restante das amostras, 64%, apresentaram 

tempo entre 6’ a 10’, levando a crer que a carne tem origem duvidosa e 3% foram consideradas como 

provavelmente alteradas, por apresentarem tempo de filtração maior que 10’. Quanto a prova de cocção, 

os valores encontrados demonstraram que 27% das amostras apresentaram consistência macia e filtrado 

turvo, e 10% dessas amostras apresentaram odores que passaram de levemente pútrido a pútrido. Já para a 

pesquisa de amônia 7% das amostras foram consideradas positivas. Quanto a análise para presença de 

sulfito 100 % das amostras apresentaram-se negativas. Na pesquisa da determinação do pH, revelou que 

68% das amostras, apresentaram pH de 5,6 a 6,2, classificadas como boa para o consumo, 19% das 

amostras apresentaram pH de 6,4, devendo ser consumidas imediatamente e 13% com pH acima de 6,4, o 

que indica que essas amostras estavam em inicio de decomposição. Neste contexto, os resultados sugerem 

que os estabelecimentos avaliados não utilizam boas práticas de fabricação e manipulação do produto, o 

que pode oferecer riscos potenciais à saúde. 
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