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Resumo:  
 
A cor é a principal característica da carne bovina levada em consideração 
pelos consumidores no ato da compra. Portanto, objetivou-se com este 
trabalho analisar a influência do método de estimulação elétrica nas 
carcaças de bovinos Nelore em relação à cor do músculo longissimus dorsi. 
Para tanto foram utilizadas 32 amostras de longissimus dorsi de bovinos da 
raça Nelore (aproximadamente 24 meses e 17@) divididas em 2 
tratamentos: EE (estimulados elétricamente) e NE (não estimulados). 
Avaliou-se os parâmetros de L* (luminosidade), a* (componente vermelho-
verde), b* (componente azul-amarelo), croma e tonalidade. Os resultados 
obtidos indicam que a estimulação elétrica aumenta os parâmetros de 
coloração, exceto em se tratando da Luminosidade. 
 
 
Introdução  
 

As oportunidades de expansão do mercado de carne bovina estão 
intimamente correlacionadas à capacidade competitiva do setor produtivo e 
com base nesse aspecto, a qualidade do produto cárneo é o ponto 
fundamental (ALVES e MANCIO, 2007). Os consumidores, tanto do mercado 
interno quanto do externo, têm se tornado cada vez mais exigentes e 
preocupados com a origem e qualidade da carne que estão comprando, o 
que leva os elos envolvidos na cadeia produtiva de carne tomarem um maior 
cuidado com a qualidade do produto final. 
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A sanidade dos rebanhos brasileiros é considerada satisfatória, mas a 
cor, a maciez e outros aspectos sensoriais poderiam ser bem melhores 
(ANUALPEC, 2010). E para melhorar a qualidade da carne, foram 
desenvolvidas diversas técnicas como a maturação, a injeção de ácidos, 
métodos de pendura e refrigeração, a tenderização mecânica, a utilização da 
vitamina D3 e a estimulação elétrica (LUCHIARI, 2000).  

A estimulação elétrica consiste na aplicação de corrente elétrica às 
carcaças mediante a aplicação de eletrodos de contato, o que provoca a 
fragmentação física das miofibrilas e fibras musculares levando a uma 
liberação de enzimas proteolíticas, o que pode aumentar a maciez da carne 
em até 35%. O ideal é que a estimulação elétrica seja realizada no máximo 
50 minutos após o abate. (MORAIS e AZEVEDO, 2003; OLIVEIRA, 2000).  

Objetivou-se com esse trabalho avaliar a cor da carne de bovinos da 
raça Nelore submetidos à estimulação elétrica de alta voltagem. 
 
 

Materiais e métodos  
 

Foram coletadas 32 amostras do músculo longissimus dorsi (contrá 
filé) de bovinos da raça Nelore, provenientes de machos inteiros, de em 
média 17@ (225 kg) e aproximadamente 24 meses e foram escolhidos 
conforme o programa de rastreabilidade já existente no frigorífico. 

As carcaças foram subdivididas igualmente em dois tratamentos: T1: 
Carcaças estimuladas elétricamente (EE); T2: Controle carcaças não 
estimuladas (NE). 

A estimulação elétrica utilizada foi a de alta voltagem (800 V), durante 
90 segundos com 1 a 2 pulsos por segundo, por meio de duas barras 
metálicas laterais localizadas após a lavagem das meia carcaças.  

Após o resfriamento as carcaças foram seccionadas entre a 12ª e a 
13ª costela (em direção caudal – cranial) das meias carcaças esquerdas, e 
posteriormente retiradas amostras de 10 cm do músculo longissimus dorsi.  

As amostras foram submetidas à exposição ao oxigênio por 30 
minutos para a estabilização da cor que foi posteriormente mensurada em 
três pontos distintos de cada amostra. Utilizou-se um colorímetro portátil da 
marca Konica Minolta (modelo CR10) para avaliar os valores de L* 
(luminosidade), a* (componente vermelho – verde) e b* (componente azul – 
amarelo). Com os valores de a* e b* calculou-se o croma e a tonalidade, 
seguindo os padrões do sistema CIELAB (MINOLTA, 1998). 
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Resultados e Discussão  
 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os 
tratamentos (NE e EE) para o valor de L*, ou seja, ambos os tratamentos 
apresentaram a carne com luminosidades semelhantes (P>0,05) (Tabela 1). 
Estes resultados concordam com os encontrados por Puga et al. (1999) e 
discordam de Cardoso (2005) que encontrou maior valor de L* para 
carcaças estimuladas eletricamente, o que confere uma carne mais clara a 
essas carcaças. 
 
Tabela 1 – Valores médios e desvio padrão de L*, a*, b*, croma (c*) e 
tonalidade (h) das amostras de longissimus dorsi  estimulados eletricamente 
(EE) e não estimuladas (EE). 

                                             Tratamentos 

Parâmetro EE NE CV P 
L* 37,38 ± 1,94 a 36,62 ± 1,98 a 5,298 0,2787 
a* 16,65 ± 2,20 a 14,17 ± 2,21 b 14,313 0,0033 
b* 10,11 ± 1,31 a 7,72 ± 1,33 b 14,796 0,0000 
c* 19,49 ± 2,43 a 16,16 ± 2,44 b 13,682 0,0005 
h0 31,30 ± 2,44 a 28,63 ± 3,00 b 9,127 0,0095 
Letras diferentes na mesma linha representam diferença estatisticamente significativa 
(P<0,05) entre os tratamentos EE (Estimulação Elétrica) e NE (Controle). 
CV = coeficiente de variação; P = probabilidade 

 
Entretanto os valores de a*, b*, croma e tonalidade foram mais altos 

em amostras provenientes de carcaças submetidas à estimulação elétrica, 
demonstrando uma maior intensidade da coloração nas amostras analisadas 
(P<0,05). 

A cor da carne reflete a quantidade e o estado químico do principal 
pigmento, a mioglobina (FELÍCIO, 1997) e segundo María et al. (2003), a cor 
da carne bovina é um dos componentes físicos de maior importância para a 
determinação da compra da carne, uma vez que remete ao consumidor a 
relação entre cor, qualidade e frescor.  

Li et al. (2011) afirmou que a estimulação elétrica produz uma cor 
mais brilhante e maior quantidade de oximioglobina na carne, porém este 
fenômeno só é constatado nas primeiras 24 horas post-mortem. 

O uso de estimulação elétrica nas carcaças desencadeia a 
aceleração da glicólise, e esta aceleração leva a uma coloração vermelho 
brilhante, a qual é responsável inclusive por conferir um maior contraste das 
fibras musculares com a gordura entremeada (marmoreio) até 24 horas post-
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mortem, o que no caso de classificação por marmoreio remete a escores 
mais altos (CARVALHO, 2006). 

A coloração vermelha brilhante também é mais agradável 
visualmente, ou seja, mais próxima a desejada pelos consumidores, 
incentivando a aquisição dos cortes cárneos provenientes de carcaças 
submetidas a estimulação elétrica (CARVALHO, 2006). 
 
Conclusões  
 

A estimulação elétrica tem efeitos positivos na cadeia produtiva da 
carne, desencadeando uma coloração mais atraente aos consumidores. 
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