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Resumo: Objetivou-se com este trabalho analisar a influência do tempo de maturação na cor da carne 

bovina. Foram utilizadas amostras de 32 músculos longissimus dorsi, provenientes de animais da raça 

Nelore com até 2 dentes e estas foram embaladas a vácuo e maturadas por 7 e 14 dias. As análises foram 

realizadas no Laboratório de Análises de Produtos de Origem Animal da Universidade Estadual de 

Londrina. Utilizando o aparelho colorímetro portátil, avaliaram-se os componentes da cor (L* - 
luminosidade, a* - intensidade de vermelho, b* - intensidade de amarelo, c* - croma e h° - tonalidade). O 

aumento do tempo de maturação aumentou os valores de L*, b* e h°. Conclui-se que a maturação da 

carne bovina influencia a cor e que o aumento no tempo de maturação a torna mais clara. 
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Influence of the maturation period on the beef color 

Abstract: The goal of this project was to analyze the influence of the maturation period on the beef color. 

Thirty two samples of longissimus dorsi from Nelore animals with up to 2 teeth were utilized. The 

samples were vacuum packed and maturated for 7 or 14 days. The analyses were performed at the 

Laboratory for Analyses of Animal Products of the Londrina State University. The color was evaluated 

by the color analysis (L* - lightness, a* - red intensity, b* - yellow intensity, c* - chroma and h° - hue). 
The longer maturation period increased the values of L*, b* and h°. Thus, the beef maturation influenced 

its color, increasing its lightness and making it darker. 
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Introdução 

Atualmente os consumidores estão mais atentos e exigentes ao que se refere à qualidade da carne 

a ser consumida e a cor apresenta-se como fator preponderante para a compra desta, pois está associada 

ao prazo de validade e frescor. 

A cor da carne é caracterizada pela proporção e distribuição da mioglobina que é dividida em 

oximioglobina, responsável pela aparência avermelhada após a exposição do músculo ao oxigênio, dando 
a aparência da carne fresca e a metamioglobina proveniente da oxidação da oximioglobina resultando em 

cor marrom, que leva a rejeição do produto pelo consumidor. 

E a maturação consiste no processo de embalar a carne a vácuo por um determinado período de 

tempo, melhorando suas características organolépticas, entretanto proporciona alteração na cor da carne, 

devido ausência do oxigênio (Zeola, 2007). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da maturação na cor da carne bovina. 

 

Material e Métodos 

As análises foram realizadas no Laboratório de Análises de Produtos de Origem Animal da 

Universidade Estadual de Londrina. Foram utilizadas amostras de 32 músculos longissimus dorsi 
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provenientes de animais da raça Nelore com até 2 dentes permanentes. As amostras foram embaladas a 

vácuo para proceder ao processo de maturação nos tempos 7 e 14 dias. 

As amostras permaneceram armazenadas sob refrigeração a 5ºC ± 2ºC durante o período de 

maturação. Para o tratamento controle, carne sem maturação, a análise de cor foi feita 24 horas após o 

abate. E ao final de cada período de maturação foi analisada a cor das amostras.  

Analisou-se a cor após 30 minutos de exposição das amostras ao oxigênio, utilizando aparelho 

colorímetro portátil Minolta 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 (c*) e a tonalidade (h°) da carne. 
Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 

5% pelo programa SAEG (Sistema de Análises Estatísticas e Genéticas.Versão 9.1, Viçosa). 

 

Resultados e Discussão 

Na Tabela 1 observam-se os valores médios e desvios-padrão de luminosidade (L*), intensidade 

de vermelho (a*), intensidade de amarelo (b*), croma (c*) e tonalidade (h°) da carne de bovinos 

maturada por sete e 14 dias. Não foi observada diferença para os valores de a* e croma nos diferentes 

tempos de maturação. 

 

Tabela 1 - Médias e desvio-padrão observadas sobre os valores de L* (luminosidade), a* 

(componente vermelho-verde) e b* (componente amarelo-azul), c* (croma) e hº 

(tonalidade) da carne bovina de acordo com o tempo de maturação. 

Tempo de maturação L* a* b* c* h° 

0 36,76 ± 1,77 b 15,47 ± 2,08 8,83 ± 1,73 a 17,82 ± 2,94 29,97 ± 3,01 b 

7 37,87 ± 2,71 ab 16,49 ± 2,33 10,21 ± 1,73 b 19,23 ± 3,21 31,34 ± 2,53 b 

14 38,63 ± 2,21 a 15,32 ± 2,24 10,30 ± 1,24 b 18,31 ± 2,87 33,84 ± 3,94 a 

CV% 5,12 14,101 16,2 16,305 10,142 

P% 0,007 0,0911 0,0004 0,17147 0,0000 

CV% = coeficiente de variação; letras diferentes na mesma coluna indicam diferença estatística 

(P<0,05) 

 

Os valores de L* (luminosidade), b*(intensidade de amarelo) e h° (tonalidade) apresentaram 
diferença significativa entre os tempos de maturação. Verificou-se que o valor de L* aumentou com o 

decorrer dos tempos de maturação, ou seja, a carne tornou-se mais clara. Estas alterações observadas nas 

coordenadas de cor durante a maturação são esperadas, pois ocorrem os processos de proteólise de 

estruturas celulares, com conseqüente redução da capacidade de retenção de água (Huff-Lonergan & 

Lonergan, 2005), contribuindo para o aumento da reflexão no corte cárneo. 

Constatou-se também aumento da medida b* (intensidade de amarelo), conforme Sañudo 

(2002), o aumento no tempo de maturação da carne tende a torná-la mais marrom, ou seja, o teor de b* 

tende a ser maior, devido a oxidação dos pigmentos da cor (Luciano et al., 2009) 

O aumento no tempo de maturação elevou os valores de h° (tonalidade), sendo que os tempos 

zero e sete diferiram do tempo 14 dias de maturação. A carne maturada, mesmo após a equalização da 

cor, ainda apresenta um gradiente diferenciado quando comparada à carne não maturada, pois o ferro 

presente na mioglobina em baixas pressões de oxigênio passa para a forma oxidada (Fe+++), originando a 
metamioglobina, que apresenta coloração escura (Roça, 2000). 

 

Conclusões 

Conclui-se que a maturação da carne bovina influencia a sua cor e que o aumento no tempo de 

maturação a torna mais clara. 
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