
                      XX Encontro Anual de Iniciação
Científica – EAIC

                   X Encontro de Pesquisa - EPUEPG

Anais do XX EAIC – 20 a 22 de outubro de 2011, UEPG, Ponta Grossa –PR.
      ISSN:1676-0018   http://eventos.uepg.br/eaic/portal/

INFLUENCIA DA MATURAÇÃO NA COR DO MÚSCULO LONGISSIMUS
DORSI DE BOVINOS NELORES

Barbara de Lima Giangareli (Aluna zootecnia UEL); Ana Maria Bridi
(Orientador), e-mail: ambridi@uel.br, Eder Paulo Fagan, Marina Avena

Tarsitano, Franciele Caroline Bolfe, Ana Beatriz Messas Rodrigues Pinto,
Aliny Kétilim Novais.

Universidade Estadual de Londrina/Centro de Ciências Agrárias, PR.

Ciências Agrárias – Zootecnia - 5.04.00.00-2

Palavras-chave: croma, luminosidade; mioglobina; tonalidade

Resumo:

Objetivou-se com este trabalho verificar a influência da maturação na cor do
músculo longissimus dorsi de bovinos. Foram utilizados 32 músculos
longissimus dorsi provenientes de animais da raça Nelore submetidos aos
tratamentos T1= controle (sem maturação), T2= 7 dias de maturação T3= 14
dias de maturação. A análise realizada foi cor para os seguintes parâmetros
L*, a* (componente vermelho), b* (componente amarelo), croma e
tonalidade da carne. Os resultados obtidos nos levam a entender que a
maturação dos cortes por 7 dias se mostra superior quanto a cor.

Introdução

 O principal aspecto levado em consideração pelos consumidores no
momento da comercialização é a cor da carne, ou seja, o impacto visual que
a cor causará, determinando sensação de satisfação ou não pela compra.
 A cor da carne indica a concentração de mioglobina e seu estado de
oxigenação na superfície do músculo. O teor de hemoglobina só influenciará
a cor da carne se o processo de sangria for mal executado.
 A quantidade de mioglobina varia com a espécie, sexo, idade,
localização anatômica do músculo, atividade física, pelo tipo de fibra
muscular bem como pelo nível de sangria do animal no abate
(CORNFORTH, 1994).
 A maturação é uma modalidade de conservação, que consiste na
estocagem de cortes cárneos por determinado período em temperatura
acima do ponto de congelamento da carne (JUDGE et al, 1989). Este
processo consiste em algumas alterações naturais, que ocorrem a partir da
resolução cadavérica, que se prolonga durante as estocagens refrigeradas,
envolvendo um conjunto enzimático, com destaque para a calpaína (cálcio
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dependente, responsável pelo amaciamento) e a calpastatina (inibidora da
calpaína) (PEREIRA, 2002). Segundo Sañudo (2004), o aumento no tempo
de maturação dos cortes cárneos tende a torná-los mais escuros, ou seja,
mais marrons.

Objetivou-se com este trabalho verificar a influência da maturação na
cor do músculo longissimus dorsi de bovinos da raça Nelore.

Material e métodos

No presente estudo, foram utilizadas 32 amostras do músculo longissimus
dorsi provenientes de bovinos da raça Nelore.

Os tratamentos experimentais foram T1 como controle, não sendo
submetido a maturação; T2 amostras maturadas durante 7 dias e T3
amostras maturadas durante 14 dias. As carnes foram maturadas em
temperatura de refrigeração controlada de 3ºC + 2ºC em sistema de
embalagem a vácuo.

A análise da cor das amostras foi realizada após 30 minutos de
exposição das mesmas ao oxigênio atmosférico, através do aparelho
colorímetro portátil (Konica Minolta, Color reader CR10) para avaliação dos
componentes L* (luminosidade), a* (componente vermelho-verde) e b*
(componente amarelo-azul) pelo sistema CIELAB. Os valores de a* e b*
foram utilizados para calcular o croma e a tonalidade da carne (MINOLTA,
1993). Para obter a cor da carne foi feita uma média das três leituras
realizadas em cada amostra.

O delineamento experimental utilizado foi completamente
casualizado, sendo que cada animal foi uma unidade experimental. Os
dados foram submetidos a analise de variância com derivação de polinômio
utilizando o programa estatístico SAEG (UFV, 1997).

Resultados e Discussão

A Luminosidade (L*) apresentou regressão linear crescente, mostrando que
com o aumento do período destinado a maturação, a carne se tornou mais
clara (Tabela 1).
 A participação do vermelho, indicada pela intensidade vermelho-verde
(a*) que está diretamente relacionada com a quantidade e o estado da
mioglobina presente na carne, obteve uma regressão quadrática com ponto
de máxima próximo ao sétimo dia de maturação, onde a intensidade do
vermelho se apresentava de forma mais intensa (Tabela 1).
 O valor de b*, que indicada pela intensidade amarelo-azul,
apresentou regressão linear crescente, indicando que quanto mais tempo a
carne fica submetida a maturação, maior é a intensidade da cor amarela
(Tabela 1).
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 O croma segue a participação da intensidade vermelho-verde, uma
vez que é calculado a partir do mesmo, mantendo uma regressão quadrática
(Tabela 1).
 A tonalidade da carne, por sua vez, segue o padrão de regressão
linear crescente, uma vez que é indicada pelo valor da intensidade
amarelo-azul, apresentada pelo valor de b* (Tabela 1).

Tabela 1: Médias e desvios-padrão dos parâmetros de cor da carne bovina
maturada

Maturação (dias)
Variáveis 0 7 14 Regressão R2 CV (%)
L* 37,00 ± 1,97 37,39 ± 3,23 38,15 ± 2,90 Linear1 0,97 7,31
a* 15,41 ± 2,51 16,38 ± 2,67 15,21 ± 2,69 Quadrática2 1,00 16,76
b* 8,91 ± 1,77 10,04 ± 1,95 10,13 ± 1,56 Linear3 0,81 18,26
c* 17,82 ± 2,94 19,23 ± 3,21 18,31 ± 2,87 Quadrática4 1,00 16,30
h˚ 29,97 ± 3,02 31,34 ± 2,53 33,84 ± 3,94 Linear5 0,97 10,14

1y=36,9362+0,082278x (P<0,09); 2y=15,4097+0,292408x-0,0219067x2 (P<0,06);
3y=9,08532+0,0867857x (P<0,01); 4y=17,8244+o,36627x-0,0236765x2 (P<0,07);
5y=29,7808+0,276496x (P<0,01)
L* - luminosidade; a* - intensidade vermelho-verde; b* - intensidade amarelo-azul;
c* - croma; hº - tonalidade da carne; CV – coeficiente de variação.

 As condições de baixa tensão de oxigênio verificadas nas carnes
submetidas a embalagens a vácuo podem ter levado a oxidação da
mioglobina, formando assim a metamioglobina, o que aumenta o valor de a*,
porém condições de baixo pH, geralmente verificadas em carnes que
apresentam um maior período de maturação, causa desnaturação da
globina, deixando assim a fração heme desprotegida, ocorrendo uma rápida
oxidação (TAYLOR, 1985).
 A maturação da carne durante sete dias se porta de maneira
intermediária. A intensidade de vermelho, altamente desejável apresentou
seu ponto de máxima por volta do sétimo dia de maturação, portanto sendo
mais atrativa quando comparada com cortes in natura, a intensidade de
luminosidade apresenta-se de maneira intermediária, uma vez que aumenta
conforme a maturação (SANUDO, 2002). Já a intensidade de amarelo-azul,
a qual não é desejável aumento, uma vez que torna a carne com aspecto
marrom, não satisfatório ao consumidor, está em contrapartida, pois como
também aumenta com o tempo de maturação, o sétimo dia de maturação se
apresenta de forma a amenizar o escurecimento da carne.
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Conclusões

A melhor cor da carne entre os períodos de maturação avaliados foi com
sete dias de maturação.
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