
 

XXIIICONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

Foz do Iguaçu/PR, 06 a 09 de maio de 2013 

Zootecnia do Futuro: Produção Animal Sustentável  

www.zootec.org.br etrabalhos@alvoeventos.com.br 

 

1 

Avaliação sensorial da carne maturada de dois grupos genéticos: Nelore e Angus x Nelore
1 

 

Diogo Sendi Toshimitsu Kawagoe
2
, Rodrigo César Moreira Alves

2
, Evelyn Rangel dos Santos

2
, 

Franciele Caroline Bolfe
3
, Louise Manha Peres

3
, Marina Avena Tarsitano

4
, Eder Paulo Fagan

5
, 

Ana Maria Bridi
6
. 

 
1
Parte da dissertação de mestrado do quarto autor, financiada pelo CNPq. 

2
Graduando em Zootecnia – UEL, Paraná, Brasil. 

3
Mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Produção Animal–UEL, Paraná, Brasil, Bolsista da CAPES. E-mail: 

franbolfe@hotmail.com 
4
Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Produção Animal–UEL, Paraná, Brasil, Bolsista da CAPES. 

5
Prof. Adj A. – UENP, Paraná, Brasil.  

6
Prof. Adj A. – UEL, Paraná, Brasil.  

 

Resumo: Objetivou-se com este trabalho avaliar os parâmetros sensoriais do músculo semitendinosus 

maturado de bovinos. Foram utilizadas 32 amostras do músculo semitendinosus provenientes de 16 

machos inteiros da raça Nelore e 16 machos inteiros do cruzamento Angus x Nelore. As amostras, cada 

uma com 9 cm, foram divididas em 3 sub-amostras de 3 cm, distribuídos em 3 tempos de maturação 
sendo zero, sete e quatorze dias. As amostras maturadas por 7 e 14 dias foram acondicionadas em 

temperatura controlada de 4ºC ± 2ºC em sistema de embalagem a vácuo, ao final de cada período estas 

foram congeladas para posterior análise. Já as amostras não maturadas foram embaladas e congeladas, 24 

horas pós abate, para posterior análise. A análise sensorial foi realizada por 10 provadores treinados. O 

delineamento experimental foi completamente casualizado e os dados foram submetidos ao teste de 

comparação pareada aplicando o modelo estatístico não paramétrico denominado Teste Bicaudal. Não 

houve diferenças significativas em nenhum dos parâmetros sensoriais avaliado, mostrando que a 

maturação até 14 dias não afeta as características da carne para os consumidores. 
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Sensorial evaluation of aged meat Nellore and Angus x Nellore 

 

Abstract: The objective of this study was to evaluate sensorial parameters for the semitendinosus bovine 

muscle aged. It was used 32 samples of semitendinosus muscle from 16 Nelore bulls and 16 crossbreed 

Angus x Nellore bulls. The samples, each with 9 cm, were subdivided in 3 samples of 3 cm, for the 3 

different stages of aging process: zero, seven and fourteen days. The 7 and 14 days aged samples were 

packed in controlled temperature of 4°C ± 2°C, in a vacuum packaging system. The not aged samples 

were packed and frozen during 24hs after the slaughter. The sensorial analyzes were performed by 10 

trained tasters. The experimental design was completely randomized and data were subjected a paired 

comparison test, applying no parametric statistical model called two tail test. There were no significant 

differences in the sensorial parameters evaluated this show that a 14 day of aging does not affect the meat 

characteristics for consumers. 
 

Keywords: aging process, crossbreed, tenderness, trained tasters 

 

Introdução 

As características organolépticas da carne são os atributos que impressionam os órgãos do 

sentido, de maneira mais ou menos apetecível, e que dificilmente podem ser medidos por instrumentos. É 

o caso dos atributos frescor, firmeza e palatabilidade, o primeiro envolvendo uma apreciação da 

aparência visual e olfativa; o segundo uma apreciação visual e tátil, e o terceiro, resultante de uma 

combinação de impressões visuais, olfativas e gustativas que se manifestam a partir da cocção, seguida 

da mastigação do alimento (FELÍCIO, 1999). 

Segundo Brondani et al. (2006), nos últimos anos, visando atender ao 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. 
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O processo de maturar a carne afeta diretamente a força de cisalhamento e melhora a maciez da 

carne ao corte sendo, então, uma alternativa eficiente para a resolução das diferenças individuais na 

maciez e entre grupos genéticos e idades dos animais, promovendo um produto mais homogêneo para o 

consumidor e aumentando seu valor no mercado (MONSÓN et al., 2004). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar as alterações sensoriais no músculo semitendinosus bovino 

maturado. 

 

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 

pertencente ao Departamento de Zootecnia da Universidade Estadual de Londrina (UEL). 

Foram utilizadas 32 amostras do músculo semitendinosus sendo cada uma com 9 cm, 

subdivididas em 3 amostras de 3 cm cada, provenientes de 16 machos inteiros da raça Nelore e de 16 

machos inteiros do cruzamento Angus x Nelore, com peso médio de carcaça de 300kg e idade 

aproximada de 24 meses. 

Os tratamentos experimentais foram T0 controle (carne sem maturação), T1 (carne maturada por 

sete dias) e T2 (carne maturada por quatorze dias). As carnes foram maturadas em temperatura de 

refrigeração controlada de 4ºC ± 2ºC em sistema de embalagem a vácuo, exceto as amostras do 

tratamento sem maturação, que foram congeladas após o abate. Ao término de cada período de 
maturação (7 e 14 dias) as amostras foram congeladas para posterior análise. 

A análise sensorial foi realizada por um painel composto por 10 provadores treinados e foi 

utilizada uma escala não estruturada de 1 a 5 pontos (1 inaceitável e 5 aceitável) para o parâmetro de 

aceitabilidade global da amostra; para o odor e suculência da amostra a escala foi de 1 a 5 (odor: 1 

nenhum e 5 extremamente intenso; suculência: 1 nenhuma e 5 alta); para o parâmetro maciez a escala foi 

de 1 a 5 (1 dura e 5 macia). As amostras foram preparadas em forno pré-aquecido a 180oC e assadas até 

atingirem a temperatura interna de 72oC.  Os provadores receberam para a avaliação amostras dos três 

tratamentos sendo 0, 7 e 14 dias de maturação (ABNT, 1993). 

O delineamento utilizado foi completamente casualizado em esquema fatorial 2x3 (duas 

genéticas e 3 tempos de maturação). Para o teste de comparação pareada foi aplicado o modelo estatístico 

não paramétrico denominado Teste Bicaudal, SAEG (UFV, 1997).  

 

Resultados e Discussão 

Os parâmetros sensoriais (odor, suculência, maciez e aceitabilidade) no músculo semitendinosus 

de bovinos não foram afetados pelo tempo de maturação em nenhuma das genéticas avaliadas.  

 

Tabela 1: Valores médios e desvio-padrão da análise sensorial do músculo semitendinosus de novilhos 

Nelore e cruza Angus x Nelore submetidos a diferentes tempos de maturação 

Nelore 

Maturação Odor Suculência Maciez Aceitabilidade 

0 2,90±0,74 2,30±0,48 2,60±0,84 2,90±0,74 

7 2,50±0,71 2,60±0,97 2,90±0,99 3,20±0,92 

14 3,30±0,82 2,50±1,08 2,90±0,74 3,00±0,94 

CV% 26,13 35,75 30,90 28,73 

P NS NS NS NS 

Cruza 

0 2,90±1,00 2,90±0,74 4,00±0,82 3,70±0,67 

7 3,00±0,94 2,80±0,92 3,30±0,67 3,30±0,82 
14 2,90±0,87 3,50±1,08 3,80±0,79 3,70±0,82 

CV% 32,00 30,10 20,61 21,78 

P NS NS NS NS 
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Para intensidade de odor é interessante, visto que consumidores reclamam do odor característico 

da maturação, e no presente estudo isto não foi constatado, sendo que a pontuação indicou intensidade de 

odor ligeiro à moderado, em uma escala de 1 (sem odor) a 5 (odor intenso). 

 A maturação não influenciou a maciez sensorial, sendo que o grupo Nelore obteve médias de 

2,60 a 2,90 pontos, sendo considerado como maciez intermediaria. Já o grupo do cruzamento Angus x 

Nelore, as médias variaram entre 3,30 e 4,00 sendo considerada uma maciez aceitável para os 

provadores.  

A aceitabilidade da carne dos dois grupos genéticos foi avaliada como satisfatória, pois ficou 
acima do ponto intermediário que era 2,50.  

 

Conclusões 

A maturação, de no máximo 14 dias, não afeta as características sensoriais da carne de bovinos, 

tanto do grupo genético Nelore, como do grupo Angus x Nelore.  
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