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Resumoa: Com o presente trabalho objetivou-se avaliar as alterações sensoriais na carne maturada de bovinos 
Charolês x Nelore, e para isso foram utilizados 38 bovinos inteiros, provenientes de cruzamento industrial Charolês 
x Nelore abatidos com peso médio de 437,08 kg ± 15,06 em frigorífico comercial, sob Serviço de Inspeção Estadual 
(SIP), localizado no município de Campo Mourão-PR. Após o período de 24 horas de resfriamento as meias 
carcaças direita foram seccionadas na altura da 13ª costela para retirada uma amostra de 35 cm do músculo 
longissimus dorsi (contra-filé), à partir da 13ª costela em sentido caudal - cranial, as amostras foram fatiadas e 
embaladas a vácuo, maturadas por zero, sete e quatorze dias, e congeladas após o termino do período de maturação 
para realização da análise sensorial. A análise foi realizada no Laboratório de Análise de Produtos de Origem 
Animal, da Universidade Estadual de Londrina. O delineamento experimental foi completamente casualizado e os 
dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de tukey a 5%. A análise sensorial só 
apresentou diferença para maciez. A maturação da carne bovina embalada a vácuo promove a sua maciez, e não 
altera outras características sensoriais, sendo 14 dias o melhor período para deixar a carne maturando. 

 

Palavras–chave: intensidade de odor, maciez, qualidade de carne 
 

Sensory analysis of aged cattle beef Charolais x Nellore  

 

Abstract:  The aim with this study was to evaluate the physical-chemical changes in aged meat from Charolais x 
Nellore cattle. For that were used 38 male Charolais x Nellore cattle with an average weight of 437,08 Kg ± 15,06 
slaughtered in a commercial abattoir, under state inspection service, located at Campo Mourão – PR, after 24 hours 
of refrigeration, the half right carcass were cut between the 12ª and 13ª rib to collect 35 cm samples from 
longissimus dorsi muscle, in the 13ª rib from in the caudal - cranial way, the samples were sliced, vacuum packed 
and aged for zero, seven and 14 days, after the ageing time the samples were frozen, to make sensorial analysis. The 
analysis was conducted in the laboratory analysis of products of animal origin in the State University of Londrina. 
The experimental design was completely randomized and the data were submitted to analysis of variance and the 
means compared by tukey test in 5%. The meat aged in vacuum package improve the tenderness, and do not affect 
other sensory characteristics, being 14 days the best period to keep the meat ageing. 
 
Keywords: meat quality, odor intensity, tenderness 
 

Introdução 
Nos últimos anos, visando atender o mercado consumidor cada vez mais exigente, inúmeras técnicas estão 

sendo empregadas na indústria da carne vermelha e na produção de bovinos de corte para melhorar a qualidade da 
carne. Uma tecnologia que pode ser utilizada visando melhorar essa qualidade é a maturação (Brondani et al., 
2006). 

No grupo das raças de corte de origem européia (Bos taurus taurus), a Charolês é uma  raças muito criada no 
Sul do País, devido às suas características de velocidade de crescimento e alto peso ao abate, porém com baixo grau 
de acabamento nas carcaças (Vaz; Restle; Feijó, 2001), fato que pode provocar perda na maciez da carne devido ao 
encurtamento dos sarcômeros, provocado pelo resfriamento. 

O processo de maturar a carne afeta diretamente a força de cisalhamento e melhorar a maciez da carne ao 
corte sendo então uma alternativa eficiente para a resolução das diferenças individuais na maciez e entre grupos 
genéticos e idades dos animais, promovendo um produto mais homogêneo para o consumidor e aumentando seu 
valor no mercado (Monsón et al., 2004). 
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O objetivo com este trabalho foi o de avaliar as alterações sensoriais na carne maturada de bovinos Charolês 
x Nelore. 

 
Material e Métodos 

Foram utilizados 38 bovinos inteiros, provenientes de cruzamento industrial Charolês x Nelore. Os animais 
foram abatidos com peso médio de 437,08 kg ± 15,06 em frigorífico comercial, sob Serviço de Inspeção Estadual 
(SIP), localizado no município de Campo Mourão-PR. O abate foi precedido de insensibilização com pistola 
pneumática de penetração, a sangria feita imediatamente após à insensibilização através do corte dos grandes vasos, 
seguindo as normas do abate humanitário (BRASIL, 2000). As meias carcaças direita foram identificadas com 
lacres individuais e após a pesagem, foram mantidas em câmara fria por um período de 24 horas à temperatura de 
refrigeração. As análises foram realizadas no Laboratório de Análise de Produtos de Origem Animal, da 
Universidade Estadual de Londrina, em três tempos de maturação zero, sete e 14 dias. As amostras foram 
identificadas e embaladas à vácuo pela seladora da marca SELOVAC em filme flexível de alta barreira Polifilm ®, 
específico para maturação de carnes. Para o tempo zero dias de maturação as amostras foram congeladas em freezer 
comercial à temperatura mínima de –18°C imediatamente após serem embaladas. Os outros dois tratamentos 
permaneceram  sob refrigeração de 4 ± 2ºC por sete e 14 dias, respectivamente, sendo então congeladas em freezer 
comercial à temperatura mínima de –18°C para as posteriores análises. 

A análise sensorial foi realizada por um painel composto por 10 provadores treinados. Utilizou-se uma 
escala estruturada numérica de 1 a 9 pontos (1 extremamente aceitável e 9 extremamente inaceitável) para o 
parâmetro de aceitabilidade global da amostra; para o odor e suculência da amostra as escalas foram de 1 a 5 (odor: 
1 extremamente intenso e 5 nenhum; suculência: 1 nenhuma e 5 alta); para o parâmetro maciez a escala foi de um a 
sete (um muito dura e sete muito macia). As amostras foram preparadas em forno pré-aquecido a 180oC e assadas 
até atingirem a temperatura interna de 72oC.  Os provadores receberam para a avaliação três amostras, sendo uma 
de cada tempo de maturação (ABNT, 1993). O delineamento experimental foi completamente casualizado e a 
análise estatística dos resultados obtidos foi realizada com auxílio do programa estatístico SAEG (Sistema de 
Análises Estatísticas e Genéticas, Versão 9.1, Viçosa 2007). Os dados foram submetidos á análise de variância e as 
médias comparadas pelo teste de tukey a 5%. 

 
Resultados e Discussão 

Não ocorreu diferença estatística para intensidade do odor, suculência e aceitabilidade global (P>0,05) entre 
os dias de maturação (Tabela 1).  

A falta de diferença para intensidade de odor da carne em diferentes tempos de maturação é interessante, 
visto que consumidores reclamam do odor característico da maturação, devido a formação de compostos 
precursores, que na cocção da carne originam compostos voláteis e não voláteis, acarretando em um aumento do 
aroma de fígado, gosto de sangue, gosto amargo e uma redução desejável do sabor característico de carne e sabores 
doces. A maturação aumenta os complexos carbônicos derivados da oxidação lipídica, alguns dos quais contribuem 
perceptivelmente para o sabor indesejável na carne (STETZER et al., 2008). 

Para maciez, os provadores preferiram as carnes dos tempos sete e 14 dias de maturação, entretanto estas não 
diferiram entre si. 

A maturação consiste no amaciamento progressivo da carne fresca embalada a vácuo e mantida em 
refrigeração, Durante este período, as enzimas proteolíticas do músculo, notadamente as calpaínas, enzimas 
dependentes de cálcio, agem produzindo degradação parcial da integridade estrutural do sarcômero. 

No presente estudo 90% dos provadores elegeram as carnes do tempo sete e 14 dias de maturação como as 
mais macias. 

 
Tabela 1 - Médias observadas e desvios-padrão de intensidade do odor, suculência, Maciez e 

aceitabilidade global de analise sensorial de carne bovina maturada por zero, sete e 
14 dias. 

Dias de maturação 
Intensidade do 

odor 
Suculência Maciez 

Aceitabilidade 
global 

0 2,70 ± 1,06 3,10 ± 0,57 3,60 ± 0,84b 5,70 ± 1,25 
7 2,70 ± 0,82 3,60 ± 1,07 5,00 ± 0,94a 6,80 ± 1,13 
14 2,80 ± 1,03 3,50 ± 0,97 4,70 ± 1,06a 6,60 ± 1,07 

CV (%) 35,76 26,43 21,49 18,16 
CV = Coeficiente de Variação; Letras diferentes na mesma coluna indicam diferenças estatísticas. 
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Conclusões 

A maturação da carne bovina promove a sua maciez, e não altera outras características sensoriais, sendo 14 dias o 
melhor período para deixar a carne maturando. 
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