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Resumo: O objetivo do presente trabalho foi avaliar a microbiologia do músculo semitendinosus 

maturado de Nelore e cruza Angus x Nelore. O experimento foi realizado no Laboratório de Análise de 

Produtos de Origem Animal da UEL, sendo as amostras do músculo semitendinosus coletadas em um 

frigorífico no interior de São Paulo. Foram utilizados 32 músculos semitendinosus provenientes de 16 

machos inteiros da raça Nelore e de 16 machos inteiros do cruzamento Angus x Nelore. Cada músculo 

foi dividido em 3 sub-amostras (0, 7 e 14 dias de maturação). Os tratamentos experimentais foram T0 

controle (sem maturação), T1 (maturada por sete dias) e T2 (maturada por quatorze dias). Para a análise 

microbiológica da carne foi pesado assepticamente 10g de cada amostra que foram trituradas e diluídas 

em 90 mL de solução salina peptonada 0,1%. A diluição obtida correspondeu à diluição 10
-1

, a partir da 

qual foram obtidas as demais diluições decimais até 10
-5

. O delineamento utilizado foi completamente 

casualizado em esquema fatorial 2x3 (duas genéticas e 3 tempos de maturação). A genética influenciou o 

crescimento de microorganismos mesófilos e psicrotróficos, sendo que as amostras provenientes de 

animais Nelore apresentaram maior contagem. Não houve diferença estatística (P<0,05) para os 

tratamentos maturação, genética e interação maturação x genética quanto as bactérias lácticas. Com a 

maturação, houve um aumento linear na contagem de psicrotróficos em placa. 
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Microbiological evaluation of aged beef from Nellore and Nellore x Angus crosses 

 

Abstract:  The aim of the study was to evaluate the microbiologic population on the Semitendinosus 

aged muscle of Nelore and Nelore x Angus. The experiment was conducted at the Laboratory for 

Analysis of Animal Products from Londrina State University (UEL) and the Semitendinosus muscle 

samples collected in slaughterhouse with Federal Inspection Service. There were used 32 Semitendinosus 

muscles from 16 males Nelore bulls and 16 Angus x Nelore crossbreed having around 24 months of age. 

Each muscle was divided into three sub-samples (0, 7 and 14 days of aging). The experimental 

treatments were T0 control (without maturation), T1 (matured for 7 days) and T2 (matured for 14 days). 

For microbiological analysis the meat was weighed aseptically 10g ample were crushed and diluted in 90 

ml saline 0.1% peptone solution. The experimental design was completely randomized in a 2x3 factorial 

(two genetic and 3 maturation times). The genetics influenced the growth of mesophilic and 

psychrotrophic microorganisms, the samples from Nellore had higher counts. There was no statistical 

difference (P <0.05) for treatments maturation, genetic and genetic interaction maturity x as lactic acid 

bacteria. With maturation, there was a linear increase in the count of psychrotrophic plate. 

 

Keywords: lactic, maturation, mesophilic, psychrotrophic, semitendinosus 

 

Introdução 

A maturação comercial consiste em manter a carne após o processo de rigor mortis sob 

refrigeração, por um período de tempo após o abate que pode variar de 7 a 28 dias. O processo consiste 

em permitir uma ação prolongada de proteases naturalmente presentes nas carnes, levando à proteólise de 

algumas proteínas estruturais do sarcômero (Koohmaraie, 1988). 
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Durante o processo de maturação a utilização da embalagem a vácuo, pode retardar o crescimento 

de bactérias aeróbicas putrefativas e favorecer o crescimento das bactérias láticas, que, por sua vez, 

produzem substâncias antimicrobianas (Puga; Contreras; Turnbull, 1999). 

Por outro lado, outros microorganismos presentes na carne como os psicrotróficos, que se 

desenvolvem em temperaturas entre 0°C e 7°C, são os principais agentes de deterioração de carnes, 

pescado, e frangos. Já os mesófilos, responsáveis pela maior parte dos patógenos de interesse na indústria 

de alimentos, são aqueles que se multiplicam entre 25°C e 40°C. 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a microbiologia do músculo semitendinosus (lagarto) 

maturado de Nelore e cruza Angus x Nelore. 

 

Material e Métodos 
As amostras do músculo semitendinosus foram coletadas em um frigorífico com Inspeção Federal, 

e as análises foram realizadas no laboratório de Análise de Produtos de Origem Animal - Universidade 

Estadual de Londrina (UEL). 

Foram utilizadas 32 amostras de músculo semitendinosus provenientes de 16 machos inteiros 

Nelore e de 16 machos inteiros do cruzamento Angus x Nelore com idade aproximada de 24 meses. Cada 

amostra foi dividida em 3 sub-amostras de 3 cm cada submetidas aos tempos 0 (T0), 7 (T1) e 14 (T2) 

dias de maturação. 

As carnes foram maturadas à 4ºC ± 2ºC em sistema de embalagem a vácuo. Para o tratamento 

controle, carne sem maturação, as amostras foram congeladas após o abate para posterior análise. As 

demais amostras foram congeladas após cada período de maturação, também para posterior análise.  

Para a análise microbiológica da carne foi pesado assepticamente 10g de cada amostra que foram 

trituradas e diluídas em 90 mL de solução salina peptonada 0,1%. A diluição obtida correspondeu a 

diluição 10
-1

, a partir da qual foram obtidas as demais diluições decimais até 10
-5

. A contagem total de 

bactérias mesófilas, psicrotróficas e lácticas seguiram da seguinte forma: as diluições de cada amostra 

foram semeadas por pour plate agar . Após a solidificação do ágar, as placas foram incubadas e 

invertidas a 37°C por 48 horas para as bactérias mesófilas e lácticas e a 7°C por 7 dias para as 

psicrotróficas. Após os respectivos períodos foi realizada a contagem de colônias das bactérias 

(Vanderzan & Splittstoesser, 1992). 

O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 2x3 (duas genéticas e 

3 tempos de maturação). Os dados foram submetidos à análise de variância e regressão. As médias foram 

comparadas utilizando o teste de Tukey ao nível de 5% de significância (SAEG/UFV, 1997).  

 

Resultados e Discussão 

A genética influenciou no crescimento de bactérias mesófilas e psicrotróficas, sendo que as 

amostras dos animais Nelores tiveram maior contagem de unidades formadoras de colônia. A carcaça de 

animais inteiros da raça Nelore tem acabamento de gordura inferior ao de um animal cruzado, o que pode 

ter colaborado para a contaminação da carcaça, pois a gordura se torna uma barreira física para a 

contaminação microbiana.  

A contagem total de aeróbios mesófilos é utilizada para obter informações gerais sobre a 

qualidade de produtos. A contagem de mesófilos na carne não maturada foi de 5,85x10
4 
UFC/cm² para as 

amostras provenientes de animais Nelore e de 1,475x10
4 

UFC/ cm²
 
para as amostras provenientes de 

animais cruzados, e esses baixos valores encontrados para a carne indicam boas condições higiênicas de 

manipulação das amostras. Segundo Mano et al. (2002) a vida útil de um produto se estende até que a 

contagem de mesófilos alcance o valor de 10
7
 UFC/cm². A carne maturada por 7 dias apresentou valores 

de 4,95x10
4
 UFC/cm² para amostras provenientes de animais Nelore e 2,0x10

4
 UFC/cm² para amostras 

provenientes de animais cruzados, e a carne maturada por 14 dias apresentou valores de 9,0x10
4
 

UFC/cm² para amostras provenientes de animais Nelore e de 2,455x10
4
 UFC/cm² para amostras 

provenientes de animais cruzados, o que indica que a carne estava apta para consumo e poderia ser 

estocada por mais alguns dias.  

Não houve diferença estatística (P<0,05) para os tratamentos maturação, genética e interação 

maturação x genética quanto às bactérias lácticas. 
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A contagem de psicrotróficos em placa, também apresentou um aumento linear com a maturação. 

Psicrotróficos são microrganismos que crescem em alimentos sob refrigeração, alguns com alta 

capacidade de contaminar e deteriorar produtos resfriados, como o clostridium sp, e alguns que causam 

menor alteração nos produtos cárneos mesmo em altas contagens: bacillus sp e lactobacillus sp. 

Foi observado na carne não maturada uma contagem de 3,7x10
2 

e 4,6x10
1 

UFC/cm² de 

psicrotróficos para amostras provenientes de Nelore e de animais cruzados, respectivamente, passando 

para 8,5x10
4 

e 9,0x10
1
 UFC/cm² na carne maturada por 14 dias. A deterioração da carne inicia quando as 

contagens estão na faixa de 10
6
 UFC/g, com descoloração da superfície (Roça & Serrano, 1995).  

 

Tabela 1: Valores médios e desvio-padrão de unidades formadoras de colônia de bactérias mesófilas, 

lácticas e psicrotróficas do músculo Semitendinosus de novilhos Nelore e cruza AngusxNelore 

submetidos a diferentes tempos de maturação 

Nelore 

Maturação 
Mesófilas  

(log UFC/cm
2
) 

Lácticas  

(log UFC/cm
2
) 

Psicrotróficas  

(log UFC/cm
2
) 

0 4,77±0,90 4,11±1,30 2,56±1,92 

7 4,68±0,82 2,54±1,07 4,18±1,13 

14 4,95±0,74 3,41±1,31 4,92±0,97 

Cruza 

0 4,17±0,81 3,30±0,73 1,66±1,26 

7 4,30±0,64 3,47±1,07 1,49±1,14 

14 4,39±0,92 3,75±0,60 1,95±1,01 

Genética 0,039 NS 0,000 

Maturação NS NS Linear
1 

Gen x Mat NS NS NS 

CV% 17,81 30,55 45,78 
1 
R

2
=1,0 y=0,094358+2,13408x 

 

Conclusões 

O crescimento das bactérias mesófilas e psicrotróficas foram influenciados pela genética, já a 

contagem das bactérias lácticas não foi alterada. Com a maturação, houve um aumento linear na 

contagem de psicrotróficos em placa. 
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