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Resumo: Um dos grandes dilemas dos criadores de animais de produção é conseguir por um todo, 
agregar valor ao seu produto. E na bovinocultura de corte não é diferente, pois os perfis dos 
consumidores de carne mudaram seu conceito, no que se diz respeito, principalmente, à busca por 
qualidade do produto a ser consumido. Uma alternativa tecnológica muito difundida e utilizada pela 
indústria da carne, é a maturação, que provoca aumento da maciez e sabor da carne. Objetivou-se com 
esse trabalho avaliar a influência da maturação do músculo semitendinosus de novilhos Nelore sobre a 
cor e perdas de água. 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 de cor avaliados foram, 
L*, a*, b*, e as perdas foram por pressão, descongelamento e cocção. A maturação teve efeito 
significativo na intensidade do vermelho da coloração da carne, e aos olhos do consumidor, carnes mais 
claras são mais aceitáveis. Teve efeito significativo também nas perdas de água por descongelamento e 
cocção, sendo isso desfavorável a suculência e maciez da carne. 
 
Palavras–chave: embalagem a vácuo, luminosidade, resolução do rigor, zebuíno 
 
Influence of meat ageing on color and water losses in the semitendinosus muscle from Nellore steers 
 
Abstract:  One of the great dilemmas of the breeders of farm animals is by getting a whole adds value to 
their product. And in beef cattle is no different, as the taste of consumers have changed their concept of 
meat, as it relates mainly to search for quality products to be consumed. An alternative technology used 
by the meat industry is maturing, which causes increased tenderness and flavor of meat. In this study was 
evaluated the maturation of the semitendinosus muscle of Nellore steers, and its influence on the color 
and water losses. It was used 32 semitendinosus muscles, and the experimental treatments were divided 
at T1: control, T2: aged meat for seven days and T3: aged meat for fourteen days in vacuum packaging 
system. The parameters evaluated in color were L*, a* and b*, and the losses were by pressure, thawing 
and cooking.  Maturation had a significant effect on the intensity of red coloration of the flesh, which for 
the consumers, lighter meats are more acceptable. Also had a significant effect on water loss by thawing 
and cooking, which is unfavorable to juiciness and tenderness of the meat. 
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Introdução 
Um dos grandes dilemas dos criadores de animais de produção é conseguir por um todo, agregar 

valor ao seu produto. E na bovinocultura de corte não é diferente, pois os perfis dos consumidores de 
carne mudaram seu conceito, no que se diz respeito, principalmente, à busca por qualidade do produto a 
ser consumido, e que apresentem certas características qualitativas (cor, maciez e suculência) (Oliveira, 
2000). 

Segundo Mancini & Hunt (2005), a decisão de compra da carne é influenciada pela cor, mais do 
que qualquer outro fator de qualidade, pois os consumidores associam a coloração como um indicador de 
frescor e salubridade. A cor da carne “mostra” a quantidade e o estado químico da mioglobina, seu 
pigmento mais importante (Felício, 1999).  



 

XXII CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA  

Universidade Federal de Mato Grosso 

Cuiabá/MT, 14 a 18 de maio de 2012 

A importância da Zootecnia para a Segurança Alimentar 

www.zootec.org.br e zootec2012@gmail.com. Fone: (65) 3615-8322 

 

2 

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 a cor e perdas de água por 
pressão, descongelamento e cocção, no músculo semitendinosus de novilhos Nelore. 

 
Material e Métodos 

Foram utilizados 32 músculos semitendinosus provenientes de machos inteiros da raça 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. 

Para o tratamento controle, carne sem maturação, as análises da primeira amostra foram realizadas 
24 horas após o abate. Nos tratamentos carne maturada por sete e quatorze dias, as análises foram 
realizadas ao término de cada período de maturação.   

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.  

Para estimar a porcentagem de perda de água por pressão (PAP) foram pesados dois gramas de 
cada músculo (amostra) em balança semi-análitica, e a amostra foi colocada entre dois papéis filtro e 
prensada entre duas placas de acrílico, com um peso de 10 kg, por cinco minutos. Após a prensagem a 
amostra foi pesada novamente, e então calculada a perda de água da amostra.   

Para a perda de líquido por descongelamento, as amostras foram pesadas congeladas e pesadas 
novamente após 24 horas de descongelamento (PLD). Posteriormente, foram assadas em forno elétrico 
pré-aquecido a 180oC até atingirem a temperatura interna de 72oC, e após a cocção, as amostras foram 
pesadas novamente para a perda de líquido na cocção (PLC). 

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 o programa estatístico SAEG Versão 9.1 (2007).  

 
Resultados e Discussão 

Para as variáveis L*, b* e PAP não houve efeito significativo pela maturação (Tabela 1). 
Entretanto, o tempo de maturação influenciou o valor de cor a*, que diminui conforme o tempo de 
maturação aumentou, indicando uma menor intensidade da cor vermelha na carne maturada. A 
diminuição na intensidade do vermelho (a*) pode ser resultado do 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.  

A maturação também teve efeito nas variáveis PLD e PLC, cujos valores aumentaram conforme o 
tempo de maturação aumentou. Isso se deve ao fato de que as enzimas endógenas da estrutura muscular 
provocam a perda da integridade das miofibrilas, lugar onde a maior parte da água se encontra (Ordonez 
et al., 2007). 

 
Tabela 1  Médias e desvio padrão observados para as características de cor (L*, a*, b*), perda de água 

por pressão (PAP), perda de líquido por descongelamento (PLD)  e perda de líquido na cocção 
(PLC) influenciadas pelo tempo de maturação do músculo semitendinoso bovino. 
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Tempo    L*    a*    b* PAP (%) PLD (%) PLC (%) 
0 45,32  

± 3,65NS 
18,22  
± 2,38a 

13,23  
± 2,05NS 

31,12 
± 3,22NS 

6,03 
± 2,86b 

23,44 
± 3,19b 

7 46,07  
± 3,87NS 

17,33  
± 2,19a 

14,08  
± 2,03NS 

30,41 
± 3,06NS 

6,06 
± 2,62b 

24,00 
± 3,04b 

14 46,96  
± 4,30NS 

13,92  
± 2,70b 

13,33  
± 1,79NS 

29,77 
± 3,65NS 

9,15 
± 2,68a 

26,28 
± 2,71a 

1CV% 8,57 14,73 14,48 10,91 38,48 12,15 
1CV% = coeficiente de variação; NS = não significativo;  médias na mesma coluna seguidas de letras 
diferentes, diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%  

 
Conclusões 

A maturação teve efeito significativo na intensidade de vermelho da coloração da carne, sendo 
esse um aspecto positivo, visto que aos olhos do consumidor, carnes mais claras são mais aceitáveis, pois 
a cor vermelha é associada a animais mais jovens.  
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