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Resumo: Apesar de a cor da carne não afetar sua palatabilidade ou seu valor organoléptico, é um aspecto 
importante na comercialização, visto que carnes com coloração mais escura sofrem maior rejeição por parte dos 
consumidores. Uma alternativa tecnológica muito difundida e utilizada pela indústria da carne, é a maturação, que 
consiste em permitir uma ação prolongada de proteases naturalmente presentes nas carnes, levando a proteólise de 
algumas proteínas estruturais do sarcômero. Avaliou-se com este trabalho a maturação do músculo semitendinosus 
(lagarto) de novilhos inteiros cruza Angus x Nelore, e sua influência sobre o pH e a cor da carne. Foram utilizados 
32 músculos semitendinosus, sendo que os tratamentos experimentais foram divididos em T1 = controle, T2 = carne 
maturada por sete dias e T3 = carne maturada por quatorze dias, em sistema de embalagem a vácuo. Os parâmetros 
avaliados foram pH, e cor (L*, a*, b*). Os valores de pH, L* e a* aumentaram durante a maturação, e apenas os 
valores de b* diminuíram. A maturação teve efeito significativo no aumento do pH e na cor da carne, tornando-a 
mais clara. 
 
Palavras–chave: carne, embalagem a vácuo, luminosidade, resolução do rigor  
 

Evaluation of pH and color of aged semitendinosus muscle from Angus and Nellore crossbreeding steers 
 
Abstract:  Although the meat color does not affect its palatability and organoleptic value, it is an important 
marketing aspect, since darker meat suffers greater rejection by consumers. An alternative technology used by the 
meat industry is meat ageing, which allows a prolonged action of naturally proteases present in meat, leading to 
proteolysis of some structural proteins of the sarcomere. In this study was evaluated the ageing of the 
semitendinosus muscle from Angus and Nellore crossbreeding steers, and its influence on pH and meat color. It was 
used 32 semitendinosus muscles, and the experimental treatments were divided into T1 = control, T2 = aged meat 
for seven days and T3= aged meat for fourteen days in vacuum packaging system. The parameters studied were pH, 
and color (L *, a *, b *). The pH, L * and a * values increased during meat ageing, and only the b * values 
decreased. The ageing has a significant effect on increasing the pH and color of the meat, making it more clear. 
 
Keywords: meat, vacuum packaging, brightness, resolution of rigor 
 

Introdução 
A carne bovina, do ponto de vista nutricional, é considerada um alimento de alto valor, pois sua composição 

em aminoácidos essenciais, lipídios, vitaminas e sais minerais é adequada à alimentação humana. É 
predominantemente uma fonte protéica, em função de ter entre seus componentes maior proporção de fibras 
musculares. 

Entretanto, a carne bovina não possui o padrão de qualidade desejado e concorre com as de outras espécies, 
como a de suíno e de frango, que apresentam constância em sua qualidade. Essa variação na qualidade resulta de 
vários fatores inerentes ao animal e à alimentação. Apesar de a cor da carne não afetar sua palatabilidade ou seu 
valor organoléptico (Müller, 1987), é um aspecto importante na comercialização, visto que carnes com coloração 
mais escura sofrem maior rejeição por parte dos consumidores. 

Muitos são os fatores que interferem na qualidade da carne, que pode ser mais dependente de tecnologias pré 
e pós-abate que de fatores de produção. 

Uma alternativa tecnológica muito difundida e utilizada pela indústria da carne, é a maturação, que consiste 
em acondicionar a carne in natura por um período de tempo em temperatura acima do congelamento e abaixo da 
desnaturação protéica, provocando aumento da maciez e sabor. O processo consiste em permitir uma ação 
prolongada de proteases naturalmente presentes nas carnes, levando a proteólise de algumas proteínas estruturais do 
sarcômero (Koohmaraie, 1989). 

 Neste trabalho, procurou-se avaliar a influência da maturação, sobre o pH e a cor no músculo 
semitendinosus de novilhos cruza Angus x Nelore. 
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Material e Métodos 

Foram utilizados 32 músculos semitendinosus provenientes de machos inteiros cruza Angus x Nelore. Os 
tratamentos experimentais foram T1 = controle (carne sem maturação); T2 = carne maturada por 7 dias; T3 = carne 
maturada por quatorze dias. As carnes foram maturadas em temperatura de refrigeração controlada de 0ºC ± 2ºC em 
sistema de embalagem a vácuo. 

O pH foi medido em cada sub-amostra, no tempo zero e ao final de cada tempo de maturação, utilizando-se 
um potenciômetro portátil com eletrodo de inserção da marca Testo 205.   

 A cor foi analisada nas amostras após 30 minutos de exposição ao oxigênio, para reação da mioglobina com 
o oxigênio atmosférico, através do aparelho colorímetro portátil Minolta CR10, e em cada amostra a cor foi 
medida em três pontos distintos para avaliação dos componentes L* (luminosidade), a* (intensidade vermelho-
verde) e b* (intensidade amarelo-azul) pelo sistema CIELAB.  

O delineamento experimental utilizado foi completamente casualizado, sendo que cada animal foi 
considerado uma unidade experimental. Os dados foram submetidos a analise de variância e as médias comparadas 
pelo teste de Tukey, utilizando-se o programa SAEG versão 9.1 (2007).  

 
Resultados e Discussão 

Como mostra a Tabela 1, o aumento no tempo de maturação elevou os valores de pH e cor. O aumento nos 
valores de pH durante a maturação provavelmente deve-se ao ataque enzimático durante a maturação, processo este 
que aumenta a pressão osmótica do meio em conseqüência da degradação das proteínas a moléculas menores e a 
reorganização intramolecular destas proteinas que determinam modificações nas suas cargas elétricas (Lawrie, 
2005).   

O valore de L* aumentou a medida que o tempo de maturação passou para sete e quatorze dias. A menor 
luminosidade no tempo zero (carne mais escura) pode ser explicada pela maior capacidade de retenção de água e 
pela menor perda de líquidos ao meio, associadas à integridade das membranas, uma vez que a proteólise inicia-se 
após as 24 horas (Koohmaraie et al., 2002).  
 

Tabela 1.  Médias e desvio padrão observados para as características de pH e cor (L*, a*, b*) 
influenciadas pelo tempo de maturação do músculo semitendinoso bovino. 

Tratamento pH L* a* b* 
0 5,45 ± 0,87b 42,03 ± 2,54c 18,64 ± 2,51a 13,47 ± 1,53b 

7 5,54 ± 0,10a 43,65 ± 3,70b 16,90 ± 2,14b 13,48 ± 1,65b 

14 5,60 ± 0,17a 45,21 ± 2,66a 15,39 ± 3,32c 14,44 ± 1,11a 

1CV% 2,23 6,9 15,93 10,51 
1CV% = coeficiente de variação; médias na mesma coluna seguidas de letras diferentes, diferem entre  
si pelo teste de Tukey a 5%  
 
A intensidade do vermelho (a*) diminuiu com o aumento do tempo de maturação como conseqüência das 

modificações no estado da forma química dos pigmentos heme (Mancini & Hunt, 2005). Corroborando estes 
resultados, Luciano et al. (2009) descrevem que a intensidade de vermelho foi reduzida ao longo do período de 
maturação (1 a 14 dias) e passou de valores em torno de 12 para valores inferiores a 8 e, concomitantemente, esses 
autores observaram reduções significativas na quantidade de pigmentos heme e aumento no percentual de 
metamioglobina. O aumento na intensidade do amarelo (b*) se deve ao fato de que carnes armazenadas por algum 
tempo, apresentam coloração pardacenta, porque, na superfície, domina a metamioglobina (Lawrie, 2005).   

 
Conclusões 

A maturação teve influência direta no pH e na coloração do músculo semitendinoso, deixando a carne mais 
clara. 
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