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Resumoa: Com o presente trabalho objetivou-se avaliar as alterações físico-químicas 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 término do período de maturação 
para realização das análises de: perda de água por exsudato, força de cisalhamento, índice de fragmentação 
miofibrilar. Todas as análises foram realizadas 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%. O índice de fragmentação 
miofibrilar não foi alterado com o tempo de maturação. Entretanto, a força de cisalhamento foi influenciada pelo 
tempo de maturação. A carne bovina maturada embalada a vácuo não perdeu suas características de carne in natura, 
entretanto melhorou a maciez. 

 

Palavras–chave: cruzamento industrial, índice de fragmentação miofibrilar, maciez  
 

Aged meat quality of Charolais x Nellore cattle 
 
Abstract: The aim of this study was 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 13ª and 12ª 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 fourteen days, after the ageing time the samples were frozen, to make analysis of 
exudate water loss, shear force and miofibrilar fragmentation index. All the analysis was conducted in the 
laboratory of 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 miofibrilar fragmentation index was not affected by the ageing period, shear force were affected by 
the ageing. The aged cattle beef vacuum packed did not lose the fresh meat characteristics, however improved the 
meat tenderness. 
 
Keywords: crossbreeding, miofibrilar fragmentation index, 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. 

A raça Nelore (Bos taurus indicus), apesar da sua grande difusão no Brasil, por apresentar maior resistência 
a ectoparasitos e ao calor dos climas tropicais, possui carne mais dura devido à maior atividade da calpastatina 
(Bianchini, et al. 2007), quando comparadas à dos Bos taurus taurus. 

No grupo das raças de corte de origem européia (Bos taurus), a Charolês é uma das raças mais 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, fato que pode provocar perda na maciez da carne devido ao encurtamento dos 
sarcômeros, provocado pelo resfriamento. 
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A maturação pode incrementar a maciez da carne pela ação de enzimas, como a calpaína, que hidrolisam as 
proteínas da linha Z e M nas miofibrilas. Entretanto, os animais zebuínos apresentam uma elevada atividade de 
calpastatina, que é uma enzima inibidora da calpaína, impedindo, portanto, sua ação proteolítica durante a 
maturação da carne. 

O objetivo com este trabalho foi avaliar as alterações na maciez da carne maturada de bovinos Charolês x 
Nelore. 
 

Material e Métodos 
Foram utilizados 38 bovinos inteiros Charolês x Nelore, abatidos com peso médio de 437,08 kg ± 15,06. O 

manejo pré-abate constituiu em dieta hídrica e jejum de 23 horas. O abate seguiu as normas do abate humanitário, 
as meias carcaças direita foram identificadas com lacres individuais, pesadas e mantidas em câmara fria por um 
período de 24 horas à temperatura de refrigeração. Posteriormente as carcaças direita foram seccionadas na altura 
da 13ª costela para retirada de uma amostra de 35 cm do músculo longissimus dorsi (contra-filé), em sentido caudo-
cranial. 

As análises foram realizadas no Laboratório de análise de Alimentos e Nutrição 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®, para maturação 
de carnes. Para o tempo zero dias de maturação as amostras foram congeladas em freezer comercial à temperatura 
mínima de –18°C 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 de perda de exsudato foi realizada pesando as amostras (carne + exsudato + saco plástico) 
maturadas por sete e 14 dias embaladas a vácuo e então subtraiu-se desse peso total o peso do saco plástico, 
obtendo o peso da carne sem exsudato e então subtraiu-se o peso do exsudato remanescente dentro do saco plástico, 
obtendo assim o peso da carne depois de exsudar. 

Para avaliar a maciez, as carnes foram assadas em forno elétrico pré-aquecido a 180°C até atingirem a 
temperatura interna de 72°C. Após a cocção, as amostras foram armazenadas por 24 horas a 4 ± 2°C. Sendo então 
retiradas de cada amostra seis sub-amostras cilíndricas de 2,5 cm de comprimento e 1,27 cm de diâmetro, 
utilizando-se um amostrador de aço. A força de cisalhamento foi medida perpendicularmente à orientação das fibras 
musculares, com a lâmina Warner-Bratzler adaptada no texturômetro Stable Mycro Systems TA-XT2i. 

O índice de fragmentação miofibrilar (IFM) foi avaliado pelo método proposto por Culler et al. (1978), que 
consiste na extração, posteriormente ensaio proteico. 

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 à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de tukey a 5%. 
 

Resultados e Discussão 
A variável índice de fragmentação miofibrilar, apresentada na Tabela 1, não foi influenciada pelo tempo e 

maturação, já o exsudato e a força de cisalhamento apresentaram diferença significativa (P<0,05). 
Os valores de perda de liquido por exsudato apresentaram diferença entre os dias sete e 14 de maturação, 

sendo que ocorreu maior perda de líquido no dia quatorze, o que condiz com o esperado. Segundo Miller et al. 
(1996) durante o processo de condicionamento refrigerado ocorre maiores perdas de exsudato,devido a maior 
desnaturação protéica, que contribui para a perda de exsudato do músculo (Lawrie, 2005). 

 
Tabela 1 - Médias observadas e desvios-padrão de perda de exsudato, índice de fragmentação 

miofibrilar e força de cisalhamento de carne bovina maturada por zero, sete e 14 dias. 
Dias de maturação Exsudato FC IFM 

0 0,00 ± 0,00 c  5,31 ± 0,94 a 76,71 ± 7,14 
7 4,67 ± 1,95 b 4,24 ± 0,86 b 76,12 ± 5,76 
14 5,71 ± 1,90 a 3,75 ± 0,85 c 76,88 ± 5,25 

CV (%) 37,07 19,99 7,97 
CV – Coeficiente de Variação; Letras diferentes na mesma coluna indicam diferenças estatísticas. 

 
As forças de cisalhamento obtidas nas amostras do tempo zero, sete e quatorze dias de maturação foram 

diferentes entre si (P<0,05). Os valores de força de cisalhamento encontrados para quatorze dias de maturação 
demonstram a eficiência do processo, pois músculos com valores de força de cisalhamento menores que 3,6 
kgf./cm2 são considerados extremamente macios.  
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A maciez das amostras dos tempos sete e 14 dias de maturação foram mais constantes, como pode ser 
observado pelo menor desvio padrão quando comparadas com o tempo zero dias de maturação. Esses resultados 
indicam que a maturação pode ser uma opção de oferta de carne mais homogênea.  

Na maturação ocorre a desnaturação protéica, desagregando as fibras musculares afetando diretamente a 
força de cisalhamento, melhorando a maciez da carne ao corte (French et al., 2001). 

Os valores encontrados para índice de fragmentação miofibrilar não demonstraram diferença estatística 
significativa. Os três tempos de maturação apresentaram valores para carnes muito macias, pois segundo Culler et 
al. (1978) valores próximos de 30 indicam músculos duros; valores próximos de 60, músculos macios e; valores 
próximos de 100,  músculos muito macios.  

Como os valores estão entre 76,12 e 76,88, podemos observar que esse músculo já era macio antes do 
processo de maturação, pois os animais utilizados eram animais jovens, que naturalmente tem carne mais macia. 

Tarsitano (2010), trabalhando com maturação da carne suína, onde os autores também não encontraram 
diferença estatística significativa (P>0,05) para índice de fragmentação miofibrilar em diferentes tempos de 
maturação. 

Conclusão 
A carne bovina maturada embalada a vácuo não perdeu suas características de carne in natura, entretanto 

melhorou a sua maciez. 
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