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RESUMO 

Percepção dos consumidores brasileiros nos atributos sensoriais da carne bovina 

submetida a maturação 

 

Objetivo do trabalho foi verificar a capacidade do consumidor em diferenciar 

atributos sensoriais da carne, bem como obter um índice de palatabilidade geral, decorrentes 

do tempo de maturação da carne em diferentes grupos genéticos e condição sexual típicos dos 

sistemas brasileiros de produção. Foram utilizadas amostras de 30 carcaças (Nelore e F1 

Angus x Nelore, com as três condições sexuais (F - fêmea, MC – macho castrado e MI – 

macho inteiro). As informações de carcaças coletas foram: conformação, acabamento, 

comprimento e largura de carcaça, ossificação, pH e temperatura finais. Amostras de 

Longissimus thoracis et lumborum foram retiradas 24 horas após o abate. As amostras foram 

separadas em bifes, embaladas a vácuo e armazenadas em câmara de resfriamento (2ºC) e 

maturadas por 5, 15 e 30 dias. Na análise sensorial, os consumidores receberam sete amostras 

de carne. Os seguintes atributos foram avaliados: satisfação geral, maciez, suculência e sabor. 

Foram realizados 5 ensaios totalizando 180 consumidores. Com dados das fichas de avaliação 

foi desenvolvido um índice qualidade, o IQ-maturação. Para análise geral dos dados foi 

realizada a média das notas dos atributos sensoriais por animal/tratamento. Nos dados com 

amostras de carcaças das fêmeas, realizou-se uma análise considerando arranjo fatorial 3x2, 

sendo três tempos de maturação e dois grupos genéticos. Para aceitabilidade dos atributos 

sensoriais, foi usado teste binomial, onde as notas foram divididas em duas: aceitável (notas ≥ 

60) e não aceitável (notas ≤ 50). Houve efeito dos tempos de maturação para todos os 

atributos sensoriais, onde as notas foram similares para 15 e 30 dias de maturação sendo 

superiores aos obtidos para 5 dias (P<0,01). Para amostras de Nelore não houve diferença 

(P>0,05) nos atributos satisfação geral e maciez entre 15 e 30 dias superando as notas para 5 

dias. Suculência foi superior para 30 comparada com 5 dias. Sabor não diferiu entre os 

tempos de maturação. Para as fêmeas Angus x Nelore, as notas em satisfação geral, 

suculência e sabor foram iguais para 15 e 30 dias (P>0,05) superando 5 dias, enquanto a 

maciez apresentou escores significativamente mais altos a cada aumento no tempo de 

maturação (P<0,01). Houve efeito da interação entre tempo de maturação e grupo genético 

para suculência (P<0,03). Na análise de amostras Nelore todos os atributos apresentaram 

baixo nível de aceitabilidade com 5 dias. Após 15 e 30 dias, a aceitabilidade atingiu níveis 

mais altos para: satisfação geral, maciez e sabor. Suculência apresentou baixa aceitabilidade 

em todos dos tempos de maturação. Para os animais F1 Angus x Nelore apenas satisfação 

geral e maciez apresentaram alto nível de aceitabilidade com 30 dias de maturação. Nos 

demais tempos de maturação todos os atributos apresentaram baixo nível de aceitabilidade. O 

índice IQ-maturação demonstra uma contribuição equilibrada das notas para satisfação geral, 

maciez e sabor, com menor impacto da suculência. Os maiores níveis de concordância entre 

IQ e classificação direta pelo consumidor foram para as categorias 1 (83,82%) e 4 (83,89%), 

em escala variando de 1 a 4. Para os consumidores brasileiros amostrados, majoritariamente 

jovens, com alto grau de instrução formal e classe socioeconômica privilegiada, a maturação 

por pelo menos 15 dias tem impacto positivo nas notas dos atributos de qualidade sensorial. A 

qualidade sensorial da carne bovina brasileira pode ser predita com boa acurácia usando o IQ-

maturação. 

 

Palavras-chave: Atributos sensoriais; Consumidor brasileiro; Maturação 
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ABSTRACT 

Perception of Brazilian consumers on the sensorial attributes of aged beef 

 

The objective of the study was to verify the consumer's ability to differentiate 

sensorial attributes of meat, as well as to obtain an index of general palatability, due to the 

maturation time of the meat in different biological groups and sexual condition typical of the 

Brazilian production systems. Samples of 30 carcasses (Nellore and F1 Angus x Nellore, with 

the three sexual conditions (F- female, MC- castrated male and MI- whole male). The 

information of carcases collected were: conformation, finish, carcass length and width, 

ossification, final pH and temperature. Samples of Longissimus thoracis et lumborum were 

removed 24 hours after slaughter. The samples were separated into steaks, packed in  

vacuum,stored in cooling chamber (2 ° C) and aged for 5, 15 and 30 days. In sensory analysis, 

consumers received seven meat samples. The following attributes were evaluated: overall 

satisfaction, tenderness, juiciness and flavor. Five trials were carried out totaling 180 

consumers. With data from the evaluation sheets was developed a quality index, the IQ-aged. 

For the general analysis of the data, the average of the notes of the sensorial attributes by 

animal/treatment was realized. In the data with samples of female’s carcasses, an analysis was 

performed considering factorial arrangement 3x2, being three times of aging and two 

biological types. For acceptability of the sensorial attributes, a binomial test was used, where 

the scores were divided in two: acceptable (notes ≥ 60) and not acceptable (notes ≤ 50). There 

were effects of aging times for all sensory attributes, where the grades were similar for 15 and 

30 days of aging, being higher than those obtained for 5 days (P <0.01). For Nellore samples, 

there was no difference (P> 0.05) in theoverall satisfaction and tenderness, between 15 and 30 

days, exceeding the scores for 5 days. Juiciness was higher compared to 30 for 5 days. Flavor 

did not differ between aging times. For Angus x Nellore females, the scores on overall 

satisfaction, juiciness and flavor were the same for 15 and 30 days (P> 0.05) exceeding 5 

days, while tenderness presented significantly higher scores at each increase in aging time (P 

<0.01). There was a significant interaction between aging time and juiciness for biological 

type (P <0.03). In the analysis of Nellore samples, all attributes presented a low level of 

acceptability with 5 days. After 15 and 30 days, the acceptability reached higher levels for 

overall satisfaction, tenderness and flavor. Juiciness had low acceptability in all the aging 

times. For F1 Angus x Nellore animals, only overall satisfaction and tenderness presented a 

high level of acceptability with 30 days of aging. In all the aging times, all the attributes had a 

low level of acceptability. The IQ-aged index shows a balanced contribution of the scores for 

overall satisfaction, tenderness and flavor, with less impact of juiceness. The highest levels of 

agreement between IQ and direct classification by the consumer were for categories 1 

(83.82%) and 4 (83.89%), ranging from 1 to 4. For Brazilian consumers evaluated, mostly 

young, with a high degree of formal education and privileged socioeconomic class, aging for 

at least 15 days has a positive impact on the scores of attributes of sensory quality. The 

sensory quality of Brazilian beef can be predicted with good accuracy using IQ-aged. 

 

Keywords: Aging; Brazilian consumer; Sensory attributes 
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1. INTRODUÇÃO 

A pecuária de corte brasileira se destaca no setor agropecuário mundial, visto que 

possui o maior rebanho comercial de bovinos do mundo, com cerca de 221 milhões de 

cabeças, e com um total de 39,2 milhões de cabeças abatidas, perfazendo uma produção anual 

de aproximadamente nove milhões de toneladas equivalente carcaça de carne ao ano (ABIEC, 

2018). Por consequência essa atividade é uma das principais dentro da economia brasileira, 

chegando a representar em tempos atuais 6% do PIB brasileiro ou 30% do PIB do 

agronegócio, com um movimento superior a 400 bilhões de reais, além de empregar 1,6 

milhões de pessoas (ABIEC, 2017). Concomitantemente com esta importância do mercado 

cárneo brasileiro, elevam-se as exigências do consumidor, e neste contexto as pesquisas 

relacionadas à qualidade do produto ganham espaço para aperfeiçoamento de toda a cadeia 

produtiva (Mombach et. al., 2010).   

A demanda por carne de alta qualidade está aumentando na maioria dos países, 

estimulando a indústria na busca por adequações para consistentemente produzir e fornecer 

carne que tenha características sensoriais desejadas pelo consumidor, dentre outros aspectos 

de qualidade, e garantir o consumo contínuo de produtos cárneos (Henchion et al. 2014).  

A fim de produzir carne de alta qualidade, é necessário entender as características e 

fatores que interferem na avaliação da mesma por consumidores. As características associadas 

à qualidade requerida pelo consumidor são dependentes de vários fatores como a estrutura 

muscular, alterações post mortem nos tecidos musculares, efeitos do estresse no pré-abate, 

processamento e armazenamento dos produtos (Joo et al., 2013). Dentre as características 

sensoriais, a maciez apresenta a maior variabilidade (Koohmaraie, 1992), sendo mensurada 

apenas após o abate, no entanto ocupando lugar de destaque para definição das expectativas 

que influenciam a aquisição da carne e satisfação de consumidores (Behrends et. al., 2005; 

Koohmaraie, 1992). A maciez da carne é uma questão determinada como crítica para a 

indústria em diversos mercados importantes na produção de carne bovina (Becker, 2000). 

Dados sobre análise sensorial do impacto de maciez sobre a percepção e satisfação de 

consumidores brasileiros apontam para sua relevância (Delgado et al., 2006), mais ainda são 

raros no país. Não obstante, tem sido preconizado que a produção brasileira de carne precisa 

adequar-se às pretensões de consumidores mais exigentes, no que se refere à padronização de 

cortes, maciez, sabor e suculência, características determinantes na decisão de compra 

(Felicio, 2005).  
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Para incrementar a qualidade e diminuir inconsistência na maciez, a indústria da carne 

tem utilizado com sucesso a maturação (Gutowsky, 1979; Piao et al., 2015), que pode ser 

descrita como manutenção das carcaças ou cortes de carne sob temperaturas de refrigeração 

baixas por períodos prolongados. Além de melhorar a maciez, há alteração do sabor-aroma da 

carne, com aumento da vida útil (Fernandes et al., 2013; Miller et al., 1985). A maturação é 

um processo complexo, afetado pela interação de características como idade, raça e condição 

sexual do animal (Monson et al., 2005), que em última análise têm impacto sobre a 

velocidade de glicólise, quantidade e solubilidade do colágeno, comprimento do sarcômero 

das miofibrilas, e degradação das proteínas miofibrilares (Felício, 1993).  

As diferenças entre as raças podem ser atribuídas à quantidade e à solubilidade do 

colágeno, e atividades das enzimas calpaínas e da proteína calpastatina (Muhammad et al., 

2016). A atividade inibitória da calpastatina é apontada como uma das principais causas das 

diferenças observadas entre as carnes provenientes de Bos taurus e Bos indicus, uma vez que 

no último genótipo a calpastatina é mais ativa (Whipple et al.,1990). Assim sendo, verificou-

se que as diferenças genéticas na maciez da carne estavam associadas à variação na taxa e 

extensão da proteólise post mortem muscular (Shackelford et al., 1991; Wulf et al., 1996; Ba 

et al. 2013). 

Se considerarmos que à cadeia de carne interessa atender os diferentes nichos de 

mercado de maneira apropriada e consistente, será imprescindível aplicar  estratégias que 

envolvam não só o uso da maturação, mas adequação de sistemas de produção visando à 

padronização da oferta de matéria prima (animais) às indústrias, que envolveriam peso da 

carcaça, rendimento de cortes cárneos e grau de acabamento (Assis, 2017), mas também 

outros fatores como raça e condição sexual, com potencial para afetar as características 

sensoriais, que possam ser percebidos pelo consumidor. A predição das características da 

carne, ainda no frigorífico, é desejável para proporcionar uma melhor divisão das carcaças por 

qualidade e aumentar os ganhos econômicos da cadeia produtiva (Cassar-Malek; Picard, 

2016; Torres Filho, 2015). Estas questões tem impacto na sustentabilidade dos sistemas de 

produção de carne bovina. 

As hipoteses estabelecida é a de que os consumidores encontrassem diferença na 

qualidade sensorial da carne entre os dois grupos genéticos e que as amostras provinientes de 

animais bos indicus apresentassem maior entensão na proteólise post mortem. Portanto, o 

objetivo do trabalho foi avaliar se o consumidor é capaz de identificar nos atributos sensoriais 

da carne, bem como em índice de palatabilidade geral, efeitos da maturação em amostras 
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provenientes de diferentes grupos biológicos e condição sexual típicos dos sistemas 

brasileiros de produção. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

O entendimento de características intrínsecas do bovino, portanto da sua musculatura, 

que determinam a qualidade organoléptica da carne que pode ser percebida e valorizada pelo 

consumidor, envolve uma conceituação dos fatores causais e seus efeitos no processo de 

transformação de músculo em carne, bem como os impactos na percepção das características 

sensoriais da carne. Existe também a necessidade de verificar fatores extrínsecos. A revisão 

sobre estas características não pretende esgotar o assunto, mas procurará trabalhar aspectos 

fundamentais especialmente das características intrínsecas, que são objeto direto de estudo de 

profissionais interessados em ciência de carnes e sua relação com a área de produção animal. 

2.1 Características intrínsecas e extrínsecas da carne bovina 

Os atributos sensoriais intrínsecos de qualidade são aqueles que fisicamente fazem 

parte do produto, por exemplo marmorização e cor, bem como suas características 

nutricionais. Por outro lado, os extrínsecos não são parte física do produto, mas interferem em 

sua qualidade percebida, sendo os principais: preço, origem, apresentação do produto e marca 

(Troy; Kerry, 2010). Quando se trata de carne bovina, a qualidade pode ser inferida pelos 

atributos sensoriais do produto (cor, aroma, sabor) (Barcellos, 2012). 

A indústria da carne é quem detém as informações mais relevantes, em relação as 

demais partes da cadeia, embora muitas vezes não leve em consideração as nuances presentes 

no ponto de vista do consumidor final, caracterizando uma imperfeição no fluxo de 

informações deste mercado. Por outro lado, as sinalizações do consumidor podem agregar 

valor ao produto ou permitir o acesso a novos mercados (Ceolin, 2011). 

2.1.1 Características intrínsecas 

A carne é definida como as massas musculares maturadas e demais tecidos que as 

acompanham, incluindo ou não a base óssea correspondente, procedentes de animais abatidos 

sob inspeção veterinária (Brasil, 1952).  

A musculatura esquelética, que possui tecido conjuntivo associado, compõe a maior 

parte da carne, com organização em uma estrutura complexa, variável entre as espécies e 

entre músculos de uma mesma espécie (Lawrie, 2005).  A quantidade e solubilidade de tecido 

conjuntivo determinam a maciez da carne, que ainda pode ser alterada pelo encurtamento do 

sarcômero durante o rigor mortis e a proteólise post mortem das miofibrilas e das proteínas a 

elas associadas (Koohmaraie; Doumit; Wheeler, 1996; Koohmaraie; Geesink, 2006).  As 

características biológicas dos músculos, dentre as quais a presença de gordura intramuscular e 
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subcutânea também podem influenciar e determinar qualidade sensorial da carne (Geay et al., 

2001).  

Nutricionalmente, a carne tem sido motivo de preocupação por supostos efeitos 

maléficos. Meta-análise recente concluiu que não há associação entre o consumo de carne 

vermelha e a mortalidade por doenças cardiovasculares (Micha et al., 2010). Porém, outros 

estudos demonstram efeitos maléficos associados ao consumo da carne vermelha para 

doenças cardiovasculares (Bernstein et al., 2010; Pan et al., 2012). Não obstante, a associação 

da carne vermelha com a mortalidade por doença cardiovascular não é resolutiva (Oliveira; 

Pichel, 2013). O único aspecto que tem merecido atenção recente é a possível associação com 

maior propensão para desenvolvimento de câncer colorretal, que está mais fortemente 

relacionado com o consumo de carnes processadas (Larsson; Wolk, 2006; Sandhu et al., 

2001). Por outro lado, a carne é um alimento rico em proteínas e pobre em carboidratos, 

contribuindo para um baixo índice glicêmico, e tendo efeitos positivos no âmbito de 

obesidade, diabetes, entre outras enfermidades (Biesalski; Nohr, 2009). Além disso, a carne 

de bovinos é uma importante fonte de CLA (ácido linoléico conjugado) que são ácidos graxos 

benéficos a saúde humana que podem prevenir o aparecimento e desenvolvimento de algumas 

doenças. Além de ser uma importante fonte de ferro e proteína de alta biodisponibilidade é 

uma importante fonte das vitaminas do complexo B, principalmente de vitamina B12 (Enser 

et al., 1998). Importante na composição equilibrada de uma dieta, a carne apresenta 

características variadas de acordo com a raça, tipo de músculo, idade, gênero, fatores 

genéticos, dieta, modo de criação, entre outros (Troy; Kerry, 2010).    

 

2.2 Características da musculatura e relação com condição fisiológica do animal 

2.2.1 Transformação do músculo em carne 

As características dos músculos, compostos em grande parte pelo tecido muscular 

estriado esquelético e com participação do tecido conjuntivo propriamente dito e do adiposo, 

são importantes para a obtenção do produto cárneo. O processo de conversão do músculo em 

carne é complexo e envolve uma série de alterações no metabolismo celular e na estrutura 

proteica, caracterizando-se pelo esgotamento das reservas de trifosfato de adenosina (ATP), 

pela diminuição do pH ou acidificação, pela queda da temperatura da musculatura, pelo 

aumento da concentração de íons cálcio no citosol, pelo rigor mortis, entre outros (Lawrie, 

2005). Duas fases se destacam, sendo o estabelecimento do rigor mortis e o amaciamento da 

carne. 
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A primeira fase inicia-se logo após a morte do animal, e por consequência com a 

falência sanguínea, o aporte de oxigênio e o controle nervoso deixam de chegar à 

musculatura. Portanto, o músculo passa a utilizar a via anaeróbica, para obter energia para um 

processo contrátil desorganizado; nesse processo há transformação de glicogênio em glicose, 

e como a glicólise é anaeróbica, ocorre a geração de lactato e verifica-se também a queda do 

pH (Bendall, 1973). Nos primeiros momentos post mortem, o nível de ATP é mantido por 

conversão do ADP a ATP (fosfocreatina + ADP ⇔ creatina + ATP), mas quando a 

fosfocreatina é exaurida, inicia-se a queda do nível de ATP. Existe também a ação da 

miokinase ou miocinase, que utiliza ADPs para produção de ATP, todavia com menor 

importância para geração continua e acelerada de ATP (Lametsch et al., 2002; Savabi et al., 

1986). Inicialmente são degradadas as reservas de fosfocreatina, seguidas pelas reservas de 

glicogênio e outros carboidratos e finalmente o ATP, rico em energia. Como resultado, os 

prótons que são produzidos durante a hidrólise de ATP a ADP causam diminuição 

significativa do pH intracelular devido à liberação de íons H+ e posteriormente incrementada 

pela redução do piruvato em lactato (Bate-Smith; Bendall, 1949). 

Com a diminuição da concentração de ATP, iniciam-se interações actino-miosina, em 

que o músculo começa uma fase de contração que continua até que o ATP desapareça. Após o 

desaparecimento total das reservas de ATP celular, o músculo não consegue mais relaxar e 

entra em contração irreversível, na qual a extensibilidade é nula, sendo chamada de rigor 

mortis (Bendall, 1973). Nessa fase também ocorre o encurtamento do sarcômero em músculos 

que não apresentam restrição física ao encurtamento durante o estabelecimento do rigor 

mortis (Koohmaraie; Doumit; Wheeler, 1996). 

Durante o processo ocorre a queda do pH de 7,0 para cerca de 5,4 a 5,8, e à perda da 

elasticidade do tecido muscular.  A segunda fase corresponde a um potencial aumento gradual 

da maciez (amaciamento ou maturação), durante o armazenamento post mortem, mediado 

pela proteólise realizada por proteases naturais do músculo.  

2.2.2 Maturação da carne 

A maturação é uma estratégia comumente realizada pelos frigoríficos e varejo, com o 

objetivo de melhorar os atributos sensoriais da carne, podendo proporcionar produtos com 

menor desuniformidade e com diferencial na qualidade, além de agregar valor de mercado 

(Frenzel et al., 2014; Sitz et al., 2004). Durante esse processo a embalagem da carne à vácuo 

retarda o crescimento de bactérias aeróbicas putrefativas e favorece o crescimento das 

bactérias láticas, que, por sua vez, produzem substâncias antimicrobianas (Puga et al., 1999).  
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A maturação inicia-se logo após o rigor mortis e continua durante todo o período de 

estocagem dos produtos. Durante o processo, ocorrem mudanças químicas e estruturais cujo 

resultado é o desenvolvimento da maciez, sabor e aromas desejáveis (Goll, 1991). As 

mudanças são decorrentes da degradação de proteínas musculares, que são executadas por 

proteases que acabam por enfraquecer toda a estrutura da miofibrila, resultando em um 

aumento da maciez, mas este não é o único fator que influencia a maciez durante a maturação 

(Calkins, Seideman ,1988; Goll et al., 1992; Piao et al., 2015; Veiseth-Kent et al., 2010). 

No processo de maturação ocorre a degradação pelas proteases endógenas incluem as 

caspases, catepsinas e proteassomas, e o sistema calpaína, especialmente a μ-calpaína, que é 

responsável pela maior parte da proteólise post mortem, com papel destacado no amaciamento 

da carne (Figura 1) (Geesink, 2006; Huff-Lonergan, 2014; Koohmaraie, 1992). Não obstante, 

outro processo importante de transformação de músculo em carne, a apoptose das miofibras, 

dependente da ação de um grupo de proteases apoptóticas, as caspases, tem sido associado ao 

processo proteolítico post mortem (Ouali et al., 2013).  

 

Figura 1. Modelo de ativação de calpaínas e tenderização de carne, segundo Dransfield 

(1993) 
(a) Início: as calpaínas são ativadas pelo aumento na concentração de cálcio; (b) Complexação: o 

equilíbrio entre calpaínas ativadas e calpaínas ligadas à calpastatina determina o nível de calpaínas 

ativadas livres, que aumenta com o declínio de pH; (c) Inativação: de calpaínas ativadas livres por 

autólise. (d) Inativação de calpastatina: a inativação da calpastatina ocorre por proteólise, e (e) 

Tenderização: proteólise dos componentes estruturais das miofibrilas pelas calpaínas ativadas livres. 

 

 Apoptose é um processo de morte celular programada, que ocorre individualmente, 

sendo que a morte de uma célula não leva à morte de outras células (Kerr et al. 1972). Esse 

processo dependente de energia e síntese proteica (Quali et al., 2006). Processos de abate e 
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sangria acabam por disparar as vias de apoptose pela ativação das caspases contribuindo para 

o processo de proteólise post mortem (Sentandreu et al. 2002). 

Mesmo com a maturação da carne, a indústria tem dificuldade em atender a demanda 

dos consumidores por carne consistentemente macia, pois a textura é um atributo altamente 

variável, tanto entre os animais quanto no mesmo animal (Geay, Bauchart, Hocquette; Culioli, 

2001). Essa inconsistência na maciez ocorre pela dependência de muitos fatores intrínsecos e 

extrínsecos ao animal e de suas interações. Essa grande variabilidade limita a aceitabilidade 

da carne bovina in natura, pois é uma razão para a insatisfação do consumidor e, logo, para a 

redução do consumo (Koohmaraie; Geesink, 2006; Polkinghorne; Thompson, 2010; Troy; 

Kerry, 2010). 

Dentre os fatores referentes ao consumidores que influenciam a maciez da carne 

podemos destacar alguns que são importantes e por vezes limitantes nos sistemas de produção 

presentes no Brasil: idade, genótipo (raça) e condição sexual. 

 

2.2.3 Idade  

A condição fisiológica do animal altera características da musculatura, discutidas 

anteriormente, e podem afetar o produto cárneo a ser obtido. Um fator importante na 

determinação da maciez da carne é a idade de abate deste animal, sendo que os animais jovens 

terão potencialmente uma carne mais macia do que animais abatidos velhos (Morgan et al., 

2002), desde que sejam resguardadas diferenças em outros aspectos fisiológicos. A idade em 

que o animal é abatido irá influenciar a composição da carcaça, ou seja, a razão 

osso/carne/gordura (Lawrie, 1998).  

O crescimento dos animais apresenta características alométricas, onde cada tecido 

possui em um determinado momento uma velocidade diferente de crescimento em relação ao 

ritmo de crescimento corporal (figura 2), o primeiro tecido a ser depositado é o nervoso, 

seguido do tecido ósseo, muscular e adiposo (Keele et al., 1992; Lawrie, 1998; Owens et al., 

1993). A consequência é que com o avançar da idade, as carcaças irão apresentar maior 

porcentagem de gordura na carne e com maior grau de marmorização e em relação as 

características química, os conteúdos de água e proteína irão diminuir com o avançar da 

idade, aumentando a proporção de lipídios (Kemp; Parr, 2012; Owens et al., 1993; Tatum et 

al., 1998).  
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Figura 2. Ordem de deposição dos tecidos nos animais com altas (A) e baixas (B) taxas de 

crescimento: 1- tecido nervoso; 2- osso; 3-   músculo; 4- tecido adiposo (Adaptado: Owens et 

al., 1993). 

 

O aumento da idade dos animais faz com que aumentem o número de ligações 

cruzadas intra e entre as moléculas de tropocolágeno do colágeno, essas ligações, chamadas 

de piridinolina, conferem maior estabilidade à molécula, mas em contrapartida, aumenta a 

insolubilidade do colágeno, como consequência, com o avançar da idade do animal, a carne se 

torna mais dura (Christensen; Purslow; Larsen, 2000; Hill, 1966). Um animal jovem possui 

maior proporção de colágeno, porém este é termo-lábil, ou seja, sob calor ocorre 

transformações e a carne fica mais tenra, já em animais adultos a proporção é menor, mas 

com ligações cruzadas nas moléculas, o que confere termo-estabildade, não ocorrendo 

transformações com o cozimento, o que deixa a carne mais dura (Belew et al., 2003; Goll; 

Hoekstra; Bray, 1964).  

Outro fator de impacto é a deposição da gordura subcutânea, a qual começa a ser 

colocada antes da gordura intramuscular nas carcaças dos animais. A gordura intramuscular 

só é depositada a partir do momento que o animal ganha peso em taxas elevadas, ou quando 

avança em idade ou peso corporal. Porém, a gordura subcutânea tem importância significativa 

na qualidade da carcaça, sendo necessário uma quantidade mínima (3 mm) que terá a função 

de isolante térmico durante o resfriamento. Esse isolamento evitará o encurtamento das fibras 

musculares, que resultaria em menor maciez da carne (Lawrie, 1977). 

Um fator complementar que pode mudar com a idade é o sistema calpaína, alguns 

estudos demonstraram o efeito da idade animal para atividade calpaínas e calpastatina, 

descobrindo que a atividade da calpastatina diminui com a idade. (Northcutt et al., 1998; 
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Veiseth et al., 2004). Com o avançar da idade ocorre a diminuição da degradação proteica pos 

mortem em animais maduros, é o resultado de uma menor atividade de μ-calpaina total em 

relação a de atividade da calpastatina, bem como a atividade da calpastatina, que é mais 

estável durante o processo de envelhecimento pos mortem (Cruzen et al., 2014). Dessa forma 

podem afetar o desenvolvimento da maciez durante a conversão post-mortem de músculo em 

carne. 

2.2.4 Raça  

Existem também diferenças fisiológicas entre raças que podem ser suficientes para 

resultar em alteração da qualidade do produto cárneo. O componente racial impacta na maciez 

de carne bovina (Alves et al., 2005; Muchenje et al., 2008). As variações na maciez da carne 

entre raças bovinas podem ser explicadas em boa parte pela genética do animal (46%), além 

do efeito do ambiente (54%) (Koohmaraie,1995). Diferença entre animais Bos indicus e Bos 

taurus taurus tem sido identificada, com o primeiro grupo apresentando maiores problemas 

com inconsistência da maciez, o que torna a carne de qualidade inferior (Whipple et al., 

1990).  

 Historicamente, a carne dos zebuínos (Bos indicus) era identificada como dura devido 

ao abate tardio dos animais decorrentes do sistema extensivo de terminação em pasto quando 

comparados com as raças precoces de bovinos britânicos ou europeus terminados em sistema 

intensivo (Alves; Mancio, 2007). Esta menor maciez da carne dos zebuínos poderia ser 

justificada pela alta correlação positiva entre a idade de abate dos animais e o número de 

ligações cruzadas termoestáveis do colágeno dos músculos, favorecendo a dureza da carne 

(Listrat; Hocquette, 2005).  

 Outro dos fator que podem influenciar a menor maciez da carne de zebuínos em 

relação a taurinos, é a proteólise reduzida das proteínas miofibrilares associada à alta 

atividade de calpastatina nos músculos (Whipple et al., 1990; Camou et al., 2007). A 

participação crescente de genes de Bos indicus em cruzamentos com Bos taurus, normalmente 

tem sido associada à diminuição da maciez da carne devido à maior atividade de calpastatina 

na carne de Bos indicus e suas cruzas (Sensky et al., 2001).  

As raças também diferem quanto às curvas de crescimento dos tecidos e, 

consequentemente, ao menor ou maior acúmulo de gordura, ou ainda, quanto ao peso e 

espessura dos músculos ou cortes cárneos a um determinado peso de carcaça. Essas 

características são interligadas aos atributos visuais e organolépticos da carne (Jeleníková et 

al., 2008). A carne proveniente de animais taurinos pode ser considerada de qualidade 

superior quando comparada a de animais zebuínos, pela avaliação do sistema de qualidade 
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norte-americano (USDA Quality Grade) (Koch, Dikeman e Crouse, 1982), basicamente por 

produzir carcaça mais magra e com menor grau de marmorização. 

 

2.2.5 Condição sexual  

O efeito da condição sexual tem se mostrado altamente determinante de diferenças no 

crescimento e nas taxas de deposição dos diferentes tecidos corporais (Berg; Butterfield, 

1976; Owens et al., 1995). Sendo assim a característica sexual do animal influencia a 

composição do ganho de peso e a composição da carcaça e, por conseguinte, a maciez da 

carne. Animais de sexos diferentes chegarão ao ponto de abate (mesmo grau de acabamento 

da carcaça) em pesos ou idades diferentes (Berg; Butterfield, 1976; Owens et al., 1995). 

Normalmente, os animais castrados e as fêmeas apresentam pior desempenho, maior 

deposição de gordura e melhores características de qualidade de carne em comparação aos 

animais não castrados (Seideman et al., 1982).  O menor peso das carcaças de fêmeas está 

relacionado ao fato de que estas depositam gordura mais precocemente, diminuindo assim a 

velocidade de crescimento (Berg; Butterfield, 1976), em função do período estral (Choi et al., 

2002). Machos não castrados apresentam taxa de crescimento em torno de 10 a 20% superior 

aos machos castrados e às fêmeas, desde que mantidos em condições que lhes permitam 

expressar seu potencial de crescimento (Seideman et al., 1982). 

A condição sexual dos animais também pode influenciar a maciez da carne, pois em 

alguns estudos mostram que machos inteiros apresentam maior atividade de calpastatina, 

causando a inibição das calpaínas, afetando negativamente o processo proteolítico e por 

consequência a maciez (Morgan et al 1993; Wheeler et al 1990). Animais castrados 

apresentam frequentemente carne mais macia que os não castrados. A explicação para esta 

diferença ocorre porque animais castrados têm menor quantidade de tecido conjuntivo e 

colágeno, mais gordura subcutânea que diminui o encurtamento das fibras pelo frio (“cold 

shortening”), melhorando a maciez (Monin; Ouali, 1991; Luchiari Filho, 2000). A diferença 

de maciez entre animais castrados e não castrados aumenta após os 16 meses de idade 

(Monin; Ouali, 1991). 

 

2.3 Qualidade sensorial 

2.3.1 Análise sensorial 

A qualidade sensorial da carne é impactada por uma série de fatores como genética, 

condições de manejo/abate e processamento, como discutido anteriormente, além do tipo de 

carne/corte utilizado para a elaboração dos produtos. Medir o impacto de cada um desses 
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fatores na qualidade final do produto é papel da análise sensorial (Michel; Punter; Wismer, 

2011). 

A análise sensorial engloba um conjunto de instrumentos e procedimentos que tem 

como principal objetivo estudar as percepções, sensações e reações que o consumidor sente 

frente aos produtos, que levarão à aceitação ou rejeição (Lanzillotti, 1999). Ela possibilita a 

identificação das propriedades e características relativas à qualidade sensorial, utilizando 

metodologia na coleta de dados e processamento dos mesmos em métodos estatísticos, que 

auxiliam na interpretação dos resultados sobre o alimento em estudo (Minim, 2010).  Dessa 

forma tem se mostrado importante na indústria de alimentos (Minim, 2013), pois é o 

consumidor quem indica a qualidade que espera do produto, a fim de atingir sua satisfação 

(Dutcosky, 2011). 

A característica sensorial da carne adquire especial importância, sendo mesmo 

imprescindível, em pesquisa que tenha como objetivo analisar a influência dos diferentes 

fatores produtivos ou tecnológicos sobre o produto final e sua aceitabilidade. Sendo assim 

análise sensorial é uma poderosa ferramenta para avaliar atributos que ainda não podem ser 

medidos objetivamente com análises instrumentais, tais como aroma e sabor, bem como 

textura (maciez e suculência), cuja percepção humana é mais completa (Sañudo, 2004). 

 

2.3.2 Atributos sensoriais 

O controle de qualidade da carne bovina, mais particularmente de seus atributos 

sensoriais (maciez, sabor, aroma e suculência), é importante para os produtores e 

comercializadores para satisfazer as preferências do consumidor (Nassu et al., 2010), sendo 

fundamentais no momento da venda e do consumo (Osório et al., 2009).  

Os consumidores valorizam o sabor da carne tanto quanto a maciez (Huffman et al., 

1996; Neely et al., 1998; Egan et al., 2001; Umberger et al., 2002). E os brasileiros cujo 

hábito alimentar envolve o consumo de carne de animais Bos indicus, provavelmente 

minimizando a influência da maciez na apreciação geral, pode estar mais interessado no 

atributo sabor (Delgado et al., 2006).  Para essa característica sensorial, o preparo da carne é 

fundamental no desenvolvimento dos atributos, sendo pouco marcantes na carne crua e 

intensificando-se pela produção de vários compostos voláteis, durante o cozimento (Varmam; 

Sutherland, 1998). O desenvolvimento do sabor e aroma (“flavour”) depende de algumas 

premissas: 1) quanto é produzido de determinados compostos; 2) quando o odor inicia; 3) 

qual a concentração mínima detectada pelo nariz (Warriss, 2000). Dois processos podem 

contribuir para a geração do sabor e aroma na carne cozida, sendo: 1) a reação de redução 
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entre açúcar e aminoácidos que recebe o nome de reação de Mailard: 2) o efeito do 

aquecimento dos lipídios da carne, onde o sabor-aroma produzido pode ser bom ou ruim, 

sendo indesejável quando ocorre a oxidação dos lipídios (Warriss, 2000).  

A oxidação de lipídios é um processo autocatalítico que ocorre em alimentos e 

membranas biológicas, resultando numa deterioração significativa da qualidade da carne por 

meio da rancificação das gorduras (Houben et al., 1998). Os responsáveis pela maior parte da 

oxidação dos lipídios são os radicais livres. Porém outros fatores podem promover a oxidação 

de lipídios, que incluem componentes metabólicos tais como mioglobina, hemoglobina e 

metais de transição (ferro, por exemplo), os quais são liberados durante a maturação da carne, 

importantes causas da rejeição pelo consumidor (Buckley et al., 1995). 

Os atributos sensoriais podem ser influenciados pela gordura intramuscular 

(marmorização) da carne, considerada uma característica importante, pois, está relacionada, 

com as possíveis percepções do consumidor (Costa et al., 2002). Portanto, a função da 

gordura na carne também está relacionada às suas características sensoriais principalmente   

suculência e maciez (Philippi, 2006). A suculência é a impressão de umidade durante as 

primeiras mastigações e é produzida pela rápida liberação de fluido da carne (Weir, 1960). 

Embora o sabor da carne seja uma combinação de gosto e odor, a suculência também 

influencia a percepção de sabor pelo consumidor (Khan; Jo; Tariq, 2015). A umidificação 

durante o processo de mastigação está relacionada com a capacidade de retenção de água 

(CRA), bem como pela marmorização na carne, ambas favorecendo uma sensação de 

suculência na carne (Costa et al., 2010, Sañudo et al., 2000).   A liberação rápida dos sucos 

presentes na carne mais macia aumenta a salivação e consequentemente, a sensação de 

suculência (Cross, 1999). Dessa forma a suculência e a maciez estão intimamente 

relacionadas. 

 

2.3.3 Textura/maciez 

A maciez de um alimento pode ser definida como a manifestação de seus elementos 

estruturais à mastigação e resistência à aplicação de uma força (Szczesniak, 1986). Sendo 

assim textura é uma propriedade sensorial dos alimentos que expressa todas as sensações 

características de atributos mecânicos, geométricos e superficiais de um produto, perceptíveis 

por meio de receptores mecânicos e táteis e, se apropriados, visuais e auditivos. 

A textura da carne é referida usualmente como maciez. De todos os atributos de 

qualidade sensorial da carne, a maciez é considerada como a mais importante pela média dos 

consumidores (Lawrie, 2005; Koohmaraie; Geesink, 2006), sendo também declarada como 
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relevante para consumidores brasileiros (Delgado et al., 2006). Além disso, consumidores de 

determinados mercados relevantes de carne estão dispostos a pagar mais por uma carne 

bovina in natura que tenha garantia de maciez (Boleman et al., 1997; Koohmaraie; Geesink, 

2006; Troy; Kerry, 2010).  

A maciez da carne está associada à estrutura do tecido muscular, às propriedades 

bioquímicas das fibras musculares esqueléticas, especialmente as miofibrilas e seus 

filamentos intermediários, e ao tecido conjuntivo intramuscular, representado pelo endomísio 

e perimísio, os quais são compostos de fibras de colágeno (Bailey; Llght, 1989).  Quando este 

colágeno é aquecido, ocorre a quebra das ligações de hidrogênio, induzindo ao encolhimento 

das fibra de colágeno que é seguido por solubilização e gelatinização (Aktas, 2003).  

A maciez da carne pode ser medida por meio subjetivo ou objetivo. O método 

subjetivo se utiliza de painel sensorial em que um grupo de pessoas treinadas ou 

consumidores comuns classificam a carne em relação à maciez após terem provado as 

amostras. O método objetivo mede a força de cisalhamento, ou seja, a força necessária para se 

cortar a fibra da carne e, quanto maior a força dispensada, menor é a maciez apresentada pelo 

corte de carne. Estes dois métodos possuem alta correlação entre si (Bouton et al., 1971). 

Estudo realizado com consumidores brasileiros mostrou, que estes são capazes de perceber 

diferenças entre bifes macios e duros, classificados pela força de cisalhamento (Delgado et al., 

2006).  

 

2.4 Características extrínsecas 

2.4.1 Perfil do consumo do consumidor brasileiro de carne bovina 

A carne bovina está presente no cotidiano da população brasileira, seu consumo é 

cultural, uma vez que é utilizada de forma prática, econômica e versátil, exprimindo 

comodidade ao consumidor (Barcellos et al., 2012). O consumo médio por habitante foi de 

pouco mais de 37 quilos de carne bovina em 2017, e as expectativas são de crescimento do 

mercado pelo aumento da população (ABIEC, 2018). Concomitante com esse cenário é 

importante estudar o comportamento do consumidor, pois assume um papel central nas 

decisões estratégicas corporativas das empresas produtoras e processadoras de carne bovina. 

Contudo são raras pesquisas no país que estudam de forma profunda o comportamento do 

consumidor desse produto (Mazzuchetti; Batalha 2005). 

Ao analisar o comportamento de consumo e de compra de carnes, é possível inferir 

que a carne bovina é a mais consumida (82%) por consumidores com faixa de renda entre 3 a 

10 salários mínimos, correspondendo a um nicho peculiar de consumidores de carne, em que 
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84% dos avaliados consomem este produto diariamente.  Além disso, o consumo especifico 

de carne bovina pode ser considerado alto, uma vez que 45% destes consomem diariamente 

(Brandão et al., 2012). Dados semelhantes foram apresentados por Delgado et al. (2006), os 

quais identificaram que a carne de preferência dos consumidores era a bovina e que seu 

consumo ocorria entre o diário e três vezes por semana.  

No momento da compra diversos fatores são considerados pelos consumidores no 

momento da aquisição da carne sendo eles: preço, cor, corte, teor de gordura e embalagem. 

Esses fatores são importantes na avaliação da qualidade da carne, porém, após a compra, 

atributos sensoriais como suculência, maciez e sabor irão determinar se o consumidor voltará 

a comprar o produto (Daguer, 2009).  

No processo da escolha do produto estudos observaram que, para as classes A e B, 

valem mais suas qualidades sensoriais, seguidas de validade e aparência. No caso da classe C, 

a ordem se dá por aparência, validade e preço, enquanto para a classe D, a sequência se 

constitui de preço, validade e aparência (Mazzuchetti; Batalha, 2005).  Com relação ao gasto 

com carne bovina, a classe alta tem um gasto maior com carne de primeira (3,93% contra 

2,43% da mais baixa), enquanto a classe de renda mais baixa gasta um percentual maior com 

carne de segunda (4,47% contra 1,06% da mais alta) percentuais esses referentes as despesas 

com alimentação, sendo assim as perspectivas do aumento de consumo de carne estão 

alinhadas quanto ao aumento da renda financeira das famílias (IBGE, 2013).  

Observa-se um aumento no consumo de carne bovina em épocas festivas, como as 

festas de final de ano e recebimento do 13° salário (IBGE, 2013). Assim, a carne bovina, 

preferida entre os brasileiros, segue na disputa pela liderança e bate recordes de abate e peso 

de carcaça no Brasil (IBGE, 2013). Entretanto, o consumo de carne bovina é menor em 

relação as outras quando analisada o consumo fora da residência. Isso pode indicar que o 

brasileiro vê praticidade no preparo de cortes bovinos, utilizando-os com mais frequência em 

casa (Brandão et al., 2012).  

As maiores aquisições de carne bovina ocorrem nas regiões Sul e Norte (21,2 kg em 

ambas) e as menores, no Nordeste e Sudeste (14,2 kg em ambas), enquanto o consumo no 

Centro-Oeste (17,6 kg) aproxima-se da média nacional (16 kg). Por estado, as maiores 

aquisições de carne bovina são verificadas em Rondônia (27,2 kg) e Rio Grande do Sul (26,1 

kg), e as menores, na Paraíba (10,2 kg) e Ceará (11,3 kg), quantidades adquiridas anualmente 

para consumo no domicílio, em quilogramas (IBGE, 2016).   

Diante disso, mesmo com pequeno fluxo de informações em âmbito nacional, o perfil 

do consumidor brasileiro se mostra bastante variável. 
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2.5 Sistemas de avaliação da carcaça para predição da qualidade organoléptica 

da carne 

2.5.1 Sistema brasileiro de classificação de carcaça  

Devido à diversidade de raças, condição sexual, idade e sistemas de terminação dos 

animais abatidos no Brasil, e na tentativa de regulamentar comercialização, criou-se o sistema 

brasileiro de tipificação de carcaças. O sistema de classificação/tipificação de carcaças deve 

ser encarado como forma de padronização da linguagem utilizada nos elos da cadeia da 

pecuária bovina, objetivando converter as demandas do consumidor em orientações para 

técnicos e pecuaristas (Felicio, 1999). 

A Portaria n° 612 de 05 de outubro de 1989 descreve o Sistema Nacional de 

Tipificação de Carcaças Bovinas, que obedece a parâmetros como sexo-maturidade, 

conformação, acabamento e peso. O Sistema Nacional de Tipificação de Carcaças Bovinas 

(Brasil, 1989) é dividido em duas avaliações, a classificação e a tipificação. A classificação é 

o agrupamento dos animais em diferentes classes, geralmente considerando a idade e o sexo.  

Na tipificação, são realizadas as avaliações de sexo, maturidade, conformação, 

acabamento e peso de carcaça (tabela 1). O sexo é verificado através da observação dos 

caracteres sexuais e a maturidade fisiológica pelo exame dos dentes incisivos e, somente 

quando necessário o exame será complementado com a verificação da calcificação das 

cartilagens, especialmente das apófises espinhosas das vértebras torácicas. Estabelecem-se 

três categorias: (M) machos inteiros; (C) machos castrados; fêmeas (F) fêmeas bovinas. 

Para a maturidade, as categorias são: Dente de leite (0) -  animais com apenas a 

primeira dentição (sem queda das pinças); Dois dentes (2) - Quatro dentes (4) -  animais com 

até quatro dentes incisivos permanentes (sem queda dos segundos médios da primeira 

dentição); Seis dentes (6): animais com mais de 4 e até 6 dentes incisivos permanentes (sem 

queda dos cantos da primeira dentição); e oito dentes (8) - animais com mais de seis dentes 

incisivos permanentes. 

De acordo com o sistema (Brasil, 1989), a conformação visa avaliar o 

desenvolvimento das massas musculares através da verificação dos perfis musculares de 

determinadas regiões anatômicas da carcaça, sendo definidas as seguintes categorias: 

Carcaças convexas (C); carcaças subconvexas (Sc); carcaças retilíneas (Re); carcaças sub-

retilíneas (Sr); e carcaças côncavas (Co). 

Quanto ao acabamento as categorias definidas quanto a presença de gordura 

subcutânea em: 1 - magra (gordura ausente); 2 - gordura escassa (1 a 3 mm de espessura); 3 - 
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gordura mediana (acima de 3 e até 6 mm de espessura); 4 - gordura uniforme (acima de 6 e 

até 10 mm de espessura); e 5 - gordura excessiva (acima de 10 mm de espessura). 

 
Tabela 1. Esquema simplificado de classificação de carcaças conforme a Portaria n. 612. 

(Brasil, 1989). 
Dentição (d.i.p) Macho Castrado Fêmea  

0 Jovem (tipo B)  
Jovem (tipo B) 

 
Jovem (tipo B) 2  

 
Adultos (tipo I e L) 

4 
6 Intermediário (Tipo R)  Intermediário (Tipo R) 

8 Adultos (tipos S,I e L) Adultos (tipos S,I e L) 

Observações: 1) Conforme as letras da palavra BRASIL, Fonte (BRASIL,1989);  

d.i. p= dentes incisivos permanentes. 

 

Em relação a classificação por peso, o sistema determina que o peso refere-se ao peso 

de carcaça quente, obtido logo após o abate dos animais. Assim, os animais são classificados 

de acordo com as seguintes categorias, a partir de limites mínimos estabelecidos: 

- B: macho de 210 kg e fêmea de 180 kg; 

- R: macho de 220 kg e fêmea de 180 kg; 

- A: macho de 210 kg e fêmea de 180 kg; 

- S: macho de 225 kg e fêmea de 180 kg; 

Tabela 2. Tipificação com as letras da palavra BRASIL e as restrições de acabamento e 

conformação. 
Tipo Acabamento Conformação minima 
B Escassa, mediana e uniforme Retilínea 
B° (Hilton) Escassa e mediana Retilínea 
R Escassa, mediana e uniforme Subretilínea 
A Ausente e excessive Subretilínea 
S e I Todas Subretilínea 
L Todas Côncava  
Obs.: 1) B° (B bola) foi concebido para exportação pela Cota Hilton, exclui carcaças com acabamento 

uniformes; 2) Na prática seriam identificados com carimbo ou etiqueta os tipos B, Bo e R, porque os demais (A, 

S, I e L) enquadrariam  vacas, touros e gado leiteiro que, em geral, levam a descontos nos frigoríficos, porque 

tem peso muito baixo, magreza ou gordura excessiva. 
 

Esse sistema brasileiro de classificação de carcaças é do tipo descritivo, ou seja, uma 

classificação mais simples, o que muitas vezes não considera grande heterogeneidade da 

produção de carne bovina e do mercado consumidor no Brasil (Rocha 2007). Ademais, este 

sistema está enviado pela apreciação de “qualidade da carcaça” baseada em rendimento de 

cortes magros, e não em parâmetros que estejam diretamente relacionados à qualidade 

organoléptica da carne bovina brasileira, isto é, com particularidades dos sistemas de 

produção e do consumidor da carne. 
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2.5.2 Sistema Meat Standards Australia (MSA)  

2.5.2.1 Desenvolvimento do MSA 

Em meados dos anos 90 surgiu um planejamento estratégico da indústria da carne 

australiana. Seguindo uma pesquisa detalhada do consumidor devido a um declínio contínuo 

no consumo de carne bovina, foi identificado a necessidade de melhorar a qualidade 

organoléptica como uma prioridade para investimentos. Pesquisas sobre as preferências dos 

consumidores foram seguidas do desenvolvimento do Meat Standards Austrália (MSA; Aus-

Meat, 2003). 

O MSA foi desenvolvido pela indústria australiana de carne vermelha para melhorar a 

consistência da qualidade ao consumo da carne bovina. O sistema baseia-se em mais de 

700.000 testes sensoriais realizados por 100.000 consumidores, de nove países ao longo dos 

últimos anos, e leva em consideração todos os fatores que afetam a qualidade ao consumo dos 

cortes e combinações de cozimento dentro destes cortes (MLA, 2016). Estabeleceram-se 

relações entre características avaliadas nos animais e nas carcaças, técnicas de processamento 

post mortem (abate, resfriamento, desossa), métodos de cocção e o grau de satisfação dos 

consumidores com a carne (MLA, 2007). 

A classificação da carcaça no MSA é dada através da análise de características do 

animal para as quais são atribuídas pontuações. Cada carcaça é identificada com um “ticket” e 

sua avaliação é enviada para um software que armazena as informações de todas as carcaças 

usadas (MLA, 2007). Esses animais são avaliados em diversas características da carcaça, os 

parâmetros são: raça, condição sexual, maturidade fisiológica, altura de cupim, conformação, 

marmorização, gordura subcutânea, pH e avaliação de acabamento de gordura (feita pela 

medida P8), que está localizada na garupa entre o íleo e o ísquio, na parte dorsal da terceira 

vértebra sacral de preferência (MLA, 2007; Polkinghorne, 2010). 

Os primeiros estudos de pesquisa da MSA procuraram estabelecer padrões de 

referência para o consumidor na avaliação do impacto de pontos críticos de controle (PCC) 

conhecidos ou propostos, desde o melhoramento até o consumo, para determinar o valor 

preditivo dos insumos de classificação tradicionais e potenciais. O MSA usou o sistema de 

testes de análise sensorial, em larga escala, com consumidores. Isto permitiu que os efeitos 

dos pontos críticos de controle fossem quantificados e hierarquizados quanto ao seu potencial 

de impacto na palatabilidade da carne, e assim sendo incorporados em um modelo preditivo 

(Polkinghorne et al., 2008a). 

A decisão do MSA em usar análise sensorial com consumidores foi baseada na 

necessidade de se ter um sistema de teste de amostras confiável e transparente, que gerasse 
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credibilidade tanto na indústria da carne como nos consumidores. Assim, os testes sensoriais 

usado pelo MSA foram baseados em protocolos existentes em estudos nas universidades da 

Austrália e, também, dos EUA (Aus-Meat, 2010). 

Em dez anos operando, os benefícios acumulados do MSA atingiram 523 milhões de 

dólares australianos (Griffith e Thompson, 2012). Em 2015, o programa australiano pagou 

$185 milhões em gratificações aos produtores aderidos ao programa, com rendimento 

adicional por animal jovem a pasto de $91,41, em comparação aos produtores não-associados. 

O desenvolvimento do MSA mostrou ser uma ferramenta útil para a avaliação da 

palatabilidade da carne bovina em um ambiente comercial (MLA, 2016). 

 

2.5.2.2 Descrição e modelo de previsão da palatabilidade 

Para avaliar as carnes, os consumidores classificam as amostras através de notas de 0 a 

100, para quatro características sensoriais: maciez, suculência, sabor e satisfação geral. Além 

disso, os consumidores classificavam cada amostra nos seguintes graus de qualidade: 

insatisfatório (sem grau); bom para todos os dias (3 estrelas); muito bom (4 estrelas); e 

qualidade excelente (5 estrelas) (Watson et al. 2008).  

Para gerar um único escore que descreve toda a experiência dos consumidores durante 

o teste sensorial, os quatro atributos sensoriais foram combinadas em um único escore de 

qualidade de carne (MQ4), ponderando escores de maciez, suculência, sabor e de satisfação 

geral por 0,4, 0,1, 0,2 e 0,3, respectivamente. Estas ponderações foram derivadas de uma 

análise discriminante (Watson et al., 2008). 

O índice MQ4 está relacionado com os graus de qualidade divididos em insatisfatório 

(sem grau), bom para o dia a dia (3 estrelas), muito bom (4 estrelas) e qualidade excelente (5 

estrelas). Uma análise discriminante determinou as pontuações do MQ4 relacionadas aos 

limites entre cada um dos graus de qualidade; ou seja, MQ4 = 45,5 entre as categorias não-

classificado e 3 estrelas, MQ4 = 63,5 entre as categorias de 3 e 4 estrelas e MQ4 = 76,5 entre 

as categorias de 4 e 5 estrelas (Watson et al., 2008). Desta forma, existe um certo grau de 

aderência entre o predito pelo modelo e o avaliado pelos consumidores (Tabela 3). 
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Tabela 3. Capacidade do modelo para classificar os cortes 

Nota predita 

pelo modelo 
Nota do Consumidor 

Não classif. 3 estrelas  estrelas 5 

estrelas  
Total % 

Não classif. 68 29 3 0 100 
3 estrelas 24 50 23 4 100 
4 estrelas 2 25 49 23 100 
5 estrelas 0 5 32 63 100 
 Fonte: Thompson (2002). 

O modelo de predição MSA foi desenvolvido usando uma abordagem de regressão 

múltipla em que as variáveis de entrada dos setores de produção, processamento e agregação 

de valor foram incluídas em um modelo para prever a palatabilidade de músculos individuais 

(Polkinghorne et al. 2008b).  
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3. MATERIAL E MÉTODOS  

3.1 Classificação das carcaças no frigorifico  

As primeiras informações coletadas antes do abate foram raça e cruzamento (grau de 

sangue zebu) e sistema de terminação (pasto ou confinamento) dos animais.  Durante a linha 

de abate foram coletadas as seguintes informações:  categoria sexual (macho inteiro, macho 

castrado e fêmea), peso de carcaça quente e dentição (avaliada, antes da retirada da cabeça, 

para evitar perda de identificação do animal).  

Foram avaliadas 30 carcaças, 22 nelore e 8 cruzados Angus x Nelore que 

compreendem as três condições sexuais: fêmea (10 Nelore e 8 Angus x Nelore), macho 

castrado (6 Nelore) e macho inteiro (6 Nelore). 

 Idade foi avaliada através da dentição de acordo com a quantidade de dentes incisivos 

permanentes, que variam entre 0 a 8 (tabela 4).  

Tabela 4. Idade de eupção dos dentes incivos permanentes de acodo com a idade dos bovinos. 

 
Nº de dentes permanentes     Idade (meses) aproximada de erupção 

Zebuinos Taurinos 

0 > 20 > 18 

2 20-24 18-28 

4 30-36 24-31 

6 42-48 32-43 

8 52-60 36-56 

          (Bridi, 2002; Sainz, 2001).  

Posteriormente as carcaças foram transferidas para câmaras de resfriamento. Nesse 

momento foram realizadas as avaliações de: conformação, acabamento, comprimento e 

largura de carcaça, espessura de gordura sobre a picanha (sítio P8), ossificação, pH final e 

temperatura.   

 Conformação: relaciona-se a proporção carne/osso, onde as carcaças foram 

classificadas visualmente em: Convexa (C), subconvexa (Sc), retilínea (R), sub-

retilínea (Sr) e Concova (Co). 

 Acabamento: foi realizada de forma visual com o auxílio de um escore de acabamento, 

com atribuição de pontuações de 1 a 9 (1 - gordura ausente; 2, 3, 4 - escassa; 5, 6, 7 - 

mediana; 8 - uniforme e 9 - gordura excessiva). 

 Comprimento e largura de carcaça: foram medidas com o auxílio de uma fita métrica, 

o comprimento corresponde à distância da borda anterior do osso púbis ao bordo 
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cranial medial da primeira costela. A largura comprende da borda inferior do esterno 

ao bordo inferior do canal medular entre a quinta e sexta vértebra dorsal. 

 Espessura de gordura sobre a picanha (sítio P8):  localizada na garupa no ponto de 

intersecção de uma linha imaginária paralela a coluna vertebral partindo do ísquio e 

outra linha perpendicular à coluna vertebral partindo da terceira vértebra sacral, 

medida com auxílio de paquímetro.   

 Ossificação: avaliação era feita na região sacral, em seguida na região lombar e por 

fim na região torácica, onde eram atribuídas as pontuações de 100 a 590, com variação 

de cada 10 pontos (100-160 animal jovem, 170-350 maturidade intermediária e 370-

590 animal com maturidade fisiologica avançada).  

 Foi avaliada a taxa de resfriamento das carcaças e queda de pH. A temperatura e pH 

final na carcaça foram obtidos no músculo Longissimus às 24 horas post mortem. Para 

esse monitoramento foram utilizados data loggers.  

A estatística descritiva de cada ensaio estao apresentadas nas tabelas de 5 a 9. 

Mostrando a pradronização das caracteristicas carçacas dentro de cada ensaio. Em que a 

média no numero dentes variou de 0,7 a 4,3. Média de ossificação foi de 148 a 235. A 

marmorização a media variou de 141 a 295 e média de EGS foi de 2,2 a 53 mm.  

Tabela 5. Estatística descritiva das características das carcaças utilizadas no ensaio 1. 

 

Variável C.sexual G.G n Media  DP Mínimo Máximo 
Nº dentes MI Nelore 6 1,3 1,6 0 4 
Ossificação MI Nelore 6 208,3 76,3 140,0 330,0 
Marmorização MI Nelore 6 175,0 90,5 100,0 310,0 
EGS (mm) MI Nelore 6 3,2 0,9 1,5 4,0 
C.sexual=condição sexual; G.G= grupo genético; MI= macho inteiro; EGS= espessura de gordura subcutânea; 

marmorização= escore de 100-1100 (MSA); ossificação= pontuações de 100-590 (MSA). 

 

Tabela 6. Estatística descritiva das características das carcaças utilizadas no ensaio 2. 

 

Variável C. sexual G.G N Media DP Mínimo Máximo 
Nº dentes MC Nelore 6 4,3 0,8 4 6 
Ossificação MC Nelore 6 148,3 7,5 140,0 160,0 
Marmorização MC Nelore 6 141,6 42,6 100,0 110,0 
EGS (mm) MC Nelore 6 2,2 0,9 1,0 3,3 
C.sexual= condição sexual; G.G= grupo genético; MC= macho castrado; EGS= espessura de gordura 

subcutânea; marmorização= escore de 100-1100 (MSA); ossificação= pontuações de 100-590 (MSA). 
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Tabela 7. Estatística descritiva das características das carcaças utilizadas do ensaio 3 

 

Variável C.sexual G.G N Media  DP Mínimo Máximo 
Nº dentes Fêmea  AxN 6 0,7 1,0 0 2 
Ossificação Fêmea AxN 6 166,6 20,6 140,0 180,0 
Marmorização Fêmea AxN 6 295,0 98,5 190,0 450,0 
EGS (mm) Fêmea AxN 6 5,3 2,1 3,0 8,0 
C.sexual= condição sexual; G.G= grupo genético; AxN = F1 Angus x Nelore; EGS= espessura de gordura 

subcutânea; marmorização= escore de 100-1100 (MSA); ossificação= pontuações de 100-590 (MSA). 

 

Tabela 8. Estatística descritiva das características das carcaças utilizadas no ensaio 4. 

 

Variável C.sexual G.G N Media  DP Mínimo Máximo 
Nº dentes Fêmea  Nel /AxN 6 3,3 3,7 0 8 
Ossificação Fêmea Nel /AxN 6 235,0 116,9 150,0 400,0 
Marmorização Fêmea Nel /AxN 6 150,0 61,0 100,0 270,0 
EGS (mm) Fêmea Nel /AxN 6 3,7 1,3 2,2 6,0 
C.sexual= condição sexual; G.G= grupo genético; Nel = nelore (4 carcaças); AxN= F1 Angus x Nelore (2 

carcaças); EGS= espessura de gordura subcutânea; marmorização= escore de 100-1100 (MSA); ossificação= 

pontuações de 100-590 (MSA). 
 
Tabela 9. Estatística descritiva das características das carcaças utilizadas no ensaio 5. 

 

Variável C.sexual G.G N Media  DP Mínimo Máximo 
Nº dentes Fêmea  Nelore 6 0,7 1,0 0 2 
Ossificação Fêmea Nelore 6 173,3 16,3 140,0 180,0 
Marmorizaçao Fêmea Nelore 6 161,6 45,3 100,0 220,0 
EGS (mm) Fêmea Nelore 6 3,6 1,5 1,3 5,3 
C.sexual= condição sexual; G.G= grupo genético; EGS= espessura de gordura subcutânea; marmorização= 

escore de 100-1100 (MSA); ossificação= pontuações de 100-590 (MSA). 
 

3.2 Preparação das amostras no laboratório  

No período pós-rigor, 24 horas após o abate, foi retirado o músculo Longissimus 

thoracis (situados entre a 5° e 13° costela), para analises no laboratório.   

 Cor carne e gordura: analise da cor foi feita de forma subjetiva com o auxílio de um 

padrão (figura 3) de referência para notas de cor de carne e de gordura (paleta de 

cores). Para esta avaliação o Longissimus era exposto ao oxigênio durante 20 minutos 

em temperatura refrigerada. Era assinalada a cor mais escura mais próxima da cor da 

carne e da gordura.  

 



36 

 

 

 

         Figura 3. Paletas para avaliação de cores de gordura intermuscular e da carne, imagem   

ilustrativa. 

 
 Área de olho de lombo (AOL): A avaliação foi realizada através do desenho da área de 

olho de lombo, feito entre a 12/13ª costela (Longissimus). O desenho era feito com 

caneta permanente em folha de papel vegetal e em seguida medido por uma grade 

plástica quadriculada, que é encaixada dentro do desenho e cada quadrado mede 

10x10 mm, que possibilita a obtenção da área total. 

 Marmorização: avaliação foi realizada no músculo Longissimus com o auxílio do 

catálogo como os padrões do MSA (Figura 4).  O escore varia de 100 a 1100 com 

aumentos de 10 unidades (100 apenas traços de gordura intramuscular e 1100 gordura 

intramuscular extremamente abundante). 

 Espessura de gordura subcutânea (Longissimus): essa avaliação era realizada com o 

auxílio de um paquímetro digital na região a ¾ da distância medida sobre a parte 

dorsal do músculo a partir da linha média da carcaça. 

Todas essas informações foram coletadas para realizarmos a pradronização das 

carçacas dentro de cada ensaio, para minimizar os efeitos dessas cacteristicas, com a 

finalidade de observar apenas os efeitos da maturação, grupo genético e condição sexual, que 

foram os objetivos do estudo. 

Após as avaliações foram retirados os bifes de cada peça, foram cortados com mesma 

espessura de 2,5 cm, embalados a vácuo, identificados com data e local do abate e 

armazenados na câmara de resfriamento a 2º C, onde foram maturados nos seguintes tempos 

5, 15 e 30 dias. Após o tempo de maturação as amostras eram armazenadas em câmara de 

congelamento até a realização dos testes sensoriais. 
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                     Figura 4. Padrões de referência e suas pontuações para marmorização da carne 

 
3.3 Preparação das amostras para análise sensorial  

Antes do teste sensorial, as amostras foram descongeladas por 24 horas em 

temperatura de 5 °C, apresentando temperatura inferior a 10 °C antes de serem preparadas. 

Antes de serem grelhadas, as carnes foram embebidas em salmoura 5% de NaCl durante 10 

segundos. Então, as amostras foram grelhadas em churrasqueira à gás e tiveram a temperatura 

interna monitoradas por termômetros.  

As amostras foram removidas das churrasqueiras ao atingirem a temperatura de 63°C 

no centro da massa do bife. Neste ponto, as carnes apresentaram-se com a características de 

carne preparada “ao ponto” com referência nos pradroes de cocção da carne, como mostra a 

figura 5. Após o preparo as amostras foram acondicionas em potes fechados para manter a 

umidade, e em estufas para controlar e estabilizar a temperatura das amostras antes de serem 

fornecidas aos consumidores. 
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Figura 5. Pradrões de referência com relação o ponto de cocção da carne 

 
3.4 Testes Sensoriais 

Os testes sensoriais iniciaram em abril de 2018 e foram finalizados em agosto de 

2018. Neste período foram realizados 5 ensaios individuais e 180 consumidores de carne 

bovina participaram dos testes sensoriais. Para participação, os consumidores declararam 

possuir idade entre 18 e 70 anos, consumir carne pelo menos uma vez por semana, e preferir 

carne preparada ao ponto médio (ao ponto – identificação através de painel com fotos de bife 

em diferentes pontos de preparo figura 5). Todos os testes sensoriais foram realizados em 

Piracicaba-SP na ESALQ e supermecado, aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa com 

seres humanos (protocolo nº 68478017.9.0000.5395).  

Os consumidores receberam sete amostras, sendo que a primeira amostra provada foi 

utilizada como amostra de referência (standardised benchmark). A amostra selecionada para 

esta função era uma das amostras pesquisadas com valores intermediários para característica 

de carcaça em estudo com 15 dias de maturação. Após provarem a amostra referência, os 

consumidores provaram as seis amostras da pesquisa.  

Juntamente com as amostras os consumidores recebiam uma ficha de avaliação (figura 

6) para cada amostra com escala semi-estruturada para: maciez, sabor suculência e satisfação 
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geral. Havia também uma questão para classificação da carne em: insatisfatório (identificada 

posteriormente como categoria 1), bom para o dia-a-dia (identificada posteriormente como 

categoria 2), e muito bom (identificada posteriormente como categoria 3) ou excelente 

(identificada posteriormente como categoria 4). Portanto, para cada amostra houve a coleta de 

12 observações (considerada a unidade experimental) em cada região do músculo (cranial, 

intermediária e caudal) para satisfação geral, maciez, sabor e suculência, e uma classificação 

para categoria da qualidade da carne. 

   

               Figura 6. Ficha de avaliação para cada amostra de carne 

 
3.5 Desenho experimental dos testes sensoriais  

Foram realizados 5 ensaios com desenho experimental em quadrado latino 6 x 6 

(Figura 7), seis consumidores e seis produtos (amostras de diferentes carcaças).  Cada ensaio 

teve três repetições, e em cada repetição foi testada uma porção do músculo Longissimus 

(cranial, intermediário e caudal, situados entre a 5° e 13° costela) de duas carcaças. Cada 
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ensaio teve a participação de 36 consumidores de carne, divididos em três repetições, que por 

sua vez foram divididos em dois grupos (6 pares em cada etapa).  Neste arranjo experimental 

cada amostra foi analisada por 36 consumidores.  

 

Figura 7.  Ilustração do desenho experimental utilizado para os testes sensoriais com 

mensuração dos efeitos das características de carcaças sobre a qualidade sensorial das carnes 

bovinas 

 

As amostras foram distribuídas em quadrado latino balanceados para vizinhança, o 

qual considera os efeitos de posição do produto e residuais do teste sensorial (Sanches e 

Zocchi, 2010; MLA, 2011). Desta forma, todas as amostras foram provadas apenas uma vez 

em cada posição de avaliação, e foram precedidas e antecedidas por cada amostra apenas uma 

vez (figura 8).  

 

Figura 8. Distribuição das amostras no quadrado latino, considerado coluna e linha como 

consumidor e posição de avaliação, e as amostras distribuídas dentro do quadrado latino. 
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3.5.1 Análise estatística  

Para análise geral dos dados para verificar o efeito dos três tempos de maturação (5, 

15 e 30 dias) nos atributos sensoriais (satisfação geral, maciez, suculência e sabor) foi 

calculada uma média das notas dos atributos sensoriais por tempo de maturação. Em cada 

ensaio foram feitas 12 avaliações por tempo de maturação. Foram considerados como efeitos 

fixos os tempos de maturação e efeitos aleatórios foram: carcaças, categoria sexual e tipo 

grupo genético.  

Para análise com os dados das fêmeas, também foram feitas as médias das notas dos 

atributos sensoriais por animal/tempo de maturação. A partir disso foi realizada análise em 

arranjo fatorial 3 x 2, sendo três tempos de maturação e dois grupos genéticos (Nelore x F1 

Angus e Nelore), no modelo considerou como efeito aleatório as carcaças e feitos fixos a 

interação entre as duas características. Na presença de interação entre tempo de maturação e 

grupo genético foi realizado o desdobramento através do procedimento SLICE. O nível de 

aceitabilidade dos atributos sensoriais da carne foram classificados, usando teste binomial, no 

qual as notas foram divididas em duas classes, estipuladas pelo autor como sendo aceitável 

(notas ≥ 60) e não aceitável (notas ≤ 50). Notas entre 51 e 59 foram descartadas. 

Os dados foram analisados estatisticamente por meio do teste de médias de Tukey. Em 

todas as análises, as diferenças foram consideradas significativas quando P ≤ 0,05, pelo 

procedimento MIXED do SAS (2002). 

 

3.5.2 Desenvolvimento das equações  

Foram realizados no total 5 ensaios para avaliar efeito maturação. Estes estudos foram 

formados de acordo com o perfil das amostras coletadas. Com dados das fichas de avaliação 

do teste sensorial foram realizadas análises para o desenvolvimento de um índice qualidade 

(uma única pontuação) combinando informações das escalas de maciez (Mac), sabor (Sab), 

suculência (Suc) e satisfação geral (Sat) que descrevesse a satisfação do consumidor com o 

produto, e que estaria relacionada positivamente (maiores pontuações associadas a maiores 

categorias) com a classificação dada ao produto pelo consumidor (insatisfatório = 1, bom para 

o dia a dia = 2, muito bom = 3 e excelente qualidade = 4).  

O índice foi desenvolvido utilizando análise de função discriminante linear canônica. 

A primeira equação canônica foi responsável por explicar 99% da variação dos dados. Desta 

forma, obtivemos a equação denominada de IQ-Maturação. A equação foi criada a partir do 

banco de dados da empresa Brazil Beef Quality-BBQ, portanto a equação original da 

palatabilidade da carne bovina é de propriedade da BBQ. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Perfil sociodemográfico  

O perfil sociodemográfico dos consumidores que se disponibilizaram a participar dos 

testes sensoriais revelou que a maioria dos consumidores eram jovens profissionais com idade 

entre 18 a 35 anos (89,3%), sendo sua maioria composta de homens, 61,6% (Tabela 10). 

 

Tabela 10. Características sociodemográficas dos consumidores (n=180). 

 

 Características Estudo *Brasil 

  %  

Sexo Homem 61,6 49,0 

Mulher 36,6 51,0 

 

Idade 

18-20 31,6 7,2 

21-35 57,7 22,1 

36-58 8,3 28,0 

 

**Escolaridade 

E.F. C/I 10,0 64,0 

E.M. C-S. I/C 39,4 24,3 

S.C 50,5 11,3 

 

 

Classe social 

A 35,5 2,7 

B1 16,6 5,0 

B2 26,6 18,1 

C1 15,0 22,9 

C2 4,4 24,6 

D/E 1,6 26,6 

* IBGE, Censo Demográfico 2010.  

**E.F.C/I= ensino fundamental incompleto ou completo; E.M-S.C I/C= ensino médio completo superior                 

incompleto; SC= superior   completo. A= renda media de 12,926 R$; B1= 4,418 R$; B2= 2,565 R$; C1= 1,541 

R$; C2= 1,024 R$; D/E= 714-477 R$. 

 

Diante disso, os consumidores amostrados não representam o padrão médio da 

demografia brasileira, em razão da maior parte dos estudos terem sido realizados na Escola 

Superior “Luiz de Queiroz”, na qual a população tem um maior nível de educação e classe 

social. Este cenário é importante para entender a percepção dos consumidores brasileiros 

sobre os atributos sensoriais da carne bovina maturada, em uma parcela da população que 

apresenta características sócio-econômicas que permitem agregação de valor por diferenças 

perceptíveis em qualidade. 
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4.2 Análise sensorial  

 Houve efeito dos tempos de maturação para todos os atributos sensoriais, onde as 

notas para 15 e 30 dias foram iguais e diferiram das notas para 5 dias de maturação (P<0,01; 

tabela 11). Mostrando que houve melhora na qualidade da carne com o tempo de maturação, 

pois os consumidores atribuíram maiores notas para os tratamentos 15 e 30 dias de 

acondicionamento. 

 

Tabela 11. Efeito da maturação nos atributos sensoriais, por consumidores, no músculo 

Longissimus de bovinos (n=180). 

 

Variáveis Dias de maturação    

 5 15 30 EPM Valor de P 

Maciez 45,66b 57,73a 62,87a 1,89 <0,01 

Sabor 51,34b 57,22a 57,26a 2,44 <0,01 

Suculência 48,43b 54,48a 56,60a 1,69 <0,01 

S.geral 51,41b 58,88a 57,80a 1,73 <0,01 

EPM= erro padrão da média; maciez (0 =não macia; 100 = muito macia); suculência (0= Não suculenta; 100= 

muito suculenta); satisfação geral (0 = desgostei extremamente; 100 = gostei extremamente; sabor (0= desgostei 

extremamente; e 100 = gostei extremamente; a,b Letras na mesma linha diferem para P <0,01. 

 

Ao dividirmos as notas em duas categorias de aceitabilidade (tabela 12), pode-se 

observar, que todos os atributos foram considerados com baixo nível de aceitabilidade com 5 

dias de maturação. Após 15 e 30 dias de acondicionamento, satisfação geral, maciez e sabor 

foram classificados com níveis mais altos de aceitabilidade. E a suculência foi penalizada em 

todos dos tempos de maturação.  

Tabela 12. Nivel de aceitabilidade de consumidores para atributos sensoriais no músculo 

Longissimus de bovinos submetidos a diferentes tempos de maturação, usando teste 

binomial1. 

 

Variáveis  Dias de maturação  Valor P 

 5 15 30 EPM   

Maciez 14,58b 69,85a 87,58a 8,78 <0,01 

Sabor 27.74b 67,73a 65,30a 13,85 0,02 

Suculência 10,34b 48,20a 56,16a 12,05 0,01 

S.geral 31,26b 77,43a 73,79a 9,88 <0,01 

1Aceitável= notas ≥ 60 equivalente a 100%; Não aceitável = notas ≤ 50 – equivalente a 0%; EPM= erro padrão 

da média; maciez (0 = não macia; 100 = muito macia); suculência (0 = Não suculenta; 100 = muito suculenta); 

satisfação geral (0 = desgostei extremamente; e 100 = gostei extremamente; sabor (0 = desgostei extremamente; 

e 100 = gostei extremamente; a,b,c Letras na mesma linha diferem (P <0,05). 
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Nos resultados dos efeitos da maturação nos atributos sensoriais da carne de fêmeas 

Nelore e F1 Angus x Nelore observa-se que, satisfação geral e maciez foram iguais entre si 

(P>0,05) para 15 e 30 dias de maturação e diferindo de 5 dias em amostras de Nelore (tabela 

13). Neste grupo genético, houve diferença na avaliação de suculência entre 5 e 30 dias de 

acondicionamento, enquanto o atributo sabor não apresentou diferença entres os tempos de 

maturação.  

Para as fêmeas F1 Angus x Nelore os valores das notas de 15 e 30 dias de 

acondicionamento foram iguais entre si (P>0,05) nos atributos de satisfação geral, suculência 

e sabor, porém superiores aos obtidos aos 5 dias de maturação. Para o atributo maciez, os três 

tempos de maturação apresentaram diferença entre eles (P<0,01). 

Houve efeito da interação entre tempo de maturação e grupo genético para o atributo 

suculência (P<0,03). Para esse atributo quando foi comparado entre os dois grupo genético, 

15 e 30 dias de maturação foram iguais e diferindo de 5 dias de acondicionamento. Os dois 

grupo genético diferiram (P<0,05) aos 5 dias maturação, no qual para as amostras de fêmeas 

Nelore foram atribuídas as maiores notas. 

 

Tabela 13. Efeito da maturação na avaliação de atributos sensoriais, por consumidores, no 

músculo Longissimus  em fêmeas Nelore e F1 Angus x Nelore (n=108). 

 
Variaveis Nelore Angus x Nelore EPM Valor P 

 5 15 30 5 15 30  Mat G.G M*T 

Maciez 47,90b 59,45a 62,92a 41,94z 56,87y 63,56x 1,99 <0,01 0,41 0,31 

Sabor 53,90a 58,05 a 57,25a 46,63y 56,06x 55,00x 1,64 0,01 0,17 0,20 

Suculência 50,30Ay 53,92Ax 56,19Ax 42,35By 55,45Ax 56,07Ax 1,77 <0,01 0,46 0,03 

S.geral 53,47b 58,54a 59,27a 49,16y 56,28x 56,94x 1,56 <0,01 0,24 0,79 

EPM= erro padrão da média; Mat.= maturação; G.G= grupo genético; M*G.G= interação maturação x grupo 

genético; 5d,15d 30d= carne bovina maturada a vácuo e resfriada a 2ºC; maciez (0 = não macia; 100 = muito 

macia); suculência (0 = Não suculenta; 100 = muito suculenta); satisfação geral  (0 = desgostei extremamente; e 

100 = gostei extremamente; sabor (0 = desgostei extremamente; e 100 = gostei extremamente;  a,b,c,y,x,z Letras na 

mesma linha diferem (P <0,05); A,B,C Letras diferentes na coluna diferem na mesma linha diferem (P <0,05). 
 

Nível de aceitabilidade para atributos sensoriais da carne de fêmeas Nelore e F1 

Angus x Nelore, estão apresentados na tabela 14. Para os animais Nelore os atributos 

satisfação geral, maciez e sabor foram considerados satisfatório com 15 e 30 dias de 

maturação. No entanto, com 5 dias de maturação todos os atributos sensoriais apresentavam 

baixo nível de aceitabilidade. Suculência foi o atributo que apresentou baixo nível de 

aceitabilidade em todos os tempos de acondicionamento. A avaliação de maciez apresentou 

alto nível de aceitabilidade logo aos 15 dias de maturação, e satisfação geral e sabor também 
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atingiram altos níveis de satisfação geral a partir dos 15 dias, embora não tenha sido 

observada diferença com 5 dias nestes atributos. 

Somente satisfação geral e maciez apresentaram alto nível de aceitabilidade com 30 

dias de maturação para os animais F1 Angus x Nelore, embora em satisfação geral não tenha 

sido observada diferença entre os tempos de maturação. No caso da maciez, a aceitabilidade 

foi diferenciada apenas após 30 dias de maturação. Nos demais tempos de maturação todos os 

atributos apresentaram nível de aceitabilidade baixo e sem diferença para os níveis inferiores 

identificados aos 5 dias.   

 

Tabela 14. Nivel de aceitabilidade de consumidores para atributos sensoriais no músculo 

Longissimus em fêmeas Nelore e F1 Angus x Nelore, submetidos a diferentes tempos de 

maturação, usando teste binomial1. 

 
Variáveis Nelore Angus x Nelore EPM Valor de P 

 5 d 15 d 30 d 5 d 15 d 30 d  Mat G.G 

Maciez 2,31b 100a 100a 14,20y 59,05xy 91,76x 9,16 <0,01 0,36 

Sabor 43,13a 90,05a 81,65a 6,66x 58,39x 51,27x 15,90 0,06 0,19 

Suculência 1,84a 38,28a 43,83a 7,11x 50,00x 50,00x 15,40 0,05 0,76 

S.geral 40,03a 100a 97,80a 26,92x 46,96x 82,68x 13,71 0,02 0,17 
1Aceitável= notas ≥ 60 equivalente a 100%; Não aceitável = notas ≤ 50 – equivalente a 0%; EPM= erro padrão 

da média; Mat.= maturação; G.G= grupo genético;  5d, 15d, 30d= carne bovina maturada a vácuo e resfriada a 

2ºC; maciez (0= não macia; 100= muito macia); suculência (0= Não suculenta; 100= muito suculenta); satisfação 

geral  (0= desgostei extremamente; e 100= gostei extremamente; sabor (0= desgostei extremamente; e 100 = 

gostei extremamente; a,b,c Letras na mesma linha diferem (P <0,05); y,x,z Letras na mesma linha diferem (P 

<0,05).  
 

4.3 Determinação do IQ-Maturação 

O índice foi desenvolvido utilizando análise de função discriminante linear canônica). 

A primeira equação canônica foi responsável por explicar 99% da variação dos dados. Desta 

forma, obtivemos a seguinte equação denominada de IQ-maturação: 

IQ-maturação = 0,46 x Sab + 0,27 x Mac + 0,21 x Sat + 0,06 x Suc 

O desenvolvimento da equação IQ-maturação foi baseado no sistema australiano de 

previsão de qualidade Meat Standards Australia (MSA), que desenvolveu a equação MQ4 = 

0,4 x maciez + 0,1 x suculência + 0,2 x sabor + 0,3 x satisfação geral (Watson et al., 2008), 

com potencial de prever com segurança qualidade da carne bovina.  O MQ4 mostra que os 

consumidores australianos prezavam mais por maciez em relação aos demais atributos. 

Entretanto os consumidores amostrados no presente estudo, valorizaram o sabor como 

atributo sensorial mais importante.  

A partir do desenvolvimento do IQ-maturação, foi possível associar toda avaliação 

sensorial, em um escore de 0 a 100, com capacidade de descrever satisfação geral e 
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palatabilidade da carne. Quando o valor obtido pela equação de IQ era inferior a 42, a carne 

foi classificada como insatisfatória (categoria 1), se o valor situava-se entre 42 e 61 então a 

carne foi classificada como boa para o dia-a-dia (categoria 2), entre 61 e 78 foi classificada 

como muito boa (categoria 3), e superior a 78 foi classificada como de qualidade excelente 

(categoria 4).  

Na Tabela 15 estão apresentados os valores da capacidade de classificação do modelo, 

mostrando sua eficácia em classificar corretamente as categorias atribuídas. Pode-se observar 

que os maiores níveis de acerto foram para a categoria 1 (83,82%) e em seguida para a 

categoria 4 (83,89%), ambas nas extremidades da escala. Como esperado, as menores 

percentagens de acertos foram para as categorias intermediárias (2 e 3) que sofrem maior 

interferência da incerteza dos consumidores entre as categorias. Com isso podemos concluir 

que os consumidores são capazes de diferenciar uma carne de boa qualidade em relação a uma 

de qualidade inferior. 

  
Tabela 15. Classificação das amostras de carne em categorias baseadas no IQ-maturação 

 
 Grupo verdadeiro    

Grupo predito 1 2 3 4 Total (%) 

1 83,82 13,87 1,73 0,58 100 

2 16,81 57,44 21,89 3,85 100 

3 2,52 21,91 51,13 24,42 100 

4 0,88 1,32 13,91 83,89 100 

Grupo verdadeiro= Notas do consumidor; 

Grupo predito= Notas predita pelo IQ-maturação.  

1,2,3,4= categorias de qualidade. 

 

Os histogramas de frequência da pontuação IQ-maturação por categoria selecionada 

pelos consumidores estão apresentados na figura 9, demonstram a distribuição IQ-maturação 

dentro de uma categoria de qualidade e a sua propagação sobre os intervalos das demais 

categorias assinaladas pelos consumidores. Podem ser visualizados que algumas amostras da 

categoria 1 alcançaram pontuações máximas de 85, e amostras da categoria 4 com pontuações 

de mínimas próximas de 45, demonstrando que não é possível obter uma categorização 

perfeita. Porém, o padrão apresentado foi sólido em toda a população, com cada categoria 

agrupada em uma posição relativamente distinta, mesmo com alguma sobreposição. 
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Figura 9. Frequência da pontuação IQ-Maturação por categoria da carne definida em: A-

Categoria 1 = insatisfatório; B- Categoria 2 = bom para o dia-a-dia; C- Categoria 3 = muito 

bom e D- Categoria 4 = excelente, pelos consumidores. 

A A 

B 

C 

D 
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5. DISCUSSÃO 

Os tempos de maturação 15 e 30 dias apresentaram notas mais elevadas para todos os 

atributos sensoriais (tabela 11), assim como o nível de aceitabilidade para os atributos (tabela 

12), demonstrando que as carnes maturadas apresentaram características sensoriais 

aprimoradas. A ideia de aumento da aceitação da carne com o período de maturação em 

decorrência de melhorias relevantes nos atributos de qualidade da carne, tais como maciez, 

sabor e suculência tem sido difundida, pois ocorre a melhora dos atributos sensoriais como 

um todo (Pardi et al., 2001; Smith; Culp; Carpente, 1978). As melhorias podem ser 

relacionadas à quebra estrutural do músculo por proteases endógenas com impactos 

reconhecidos na maciez (Kristensen; Purslow, 2001; Huff-Lonergan; Lonergan, 2005; Kemp 

et al., 2010; Kim et al., 2014).  

A maturação da carne afetou a avaliação da maciez de forma positiva, com maiores 

notas obtidas pelo aumento do tempo de maturação de 5 para 15 dias (tabela 11). O aumento 

médio foi em torno de 12 unidades entre os dias 5 e 15 de maturação, podendo ocorrer de 

forma progressiva como discutido em seguida no caso as amostras com fêmeas F1 Angus x 

Nelore, mas especialmente marcantes nos primeiros 15 dias do processo de maturação, como 

verificado pela nível de aceitabilidade da maciez pelos consumidores (tabela 12). A 

capacidade dos consumidores em perceber as mudanças, concentradas na fase inicial, 

decorrentes do período de maturação na qualidade da carne bovina foi relatada com aumento 

do escore de maciez entre 0 e 14 dias da ordem de 0,8 unidades durante os primeiros 7 dias de 

maturação e outras 0,4 unidades entre 7 e 14 dias, em uma escala de maciez de 15 pontos 

(Brewer; Novakofski, 2008).  A ausência de incremento na avaliação da maciez, considerando 

os dados de todos os ensaios, após os primeiros 15 dias de maturação podem estar 

relacionados com uma menor extensão do amaciamento em animais com contribuição elevada 

de Bos indicus, que foram basicamente as amostras do experimento. Este tipo biológico pode 

apresentaram processo de maturação com limitações na sua taxa e extensão de amaciamento 

quanto maior a participação de Bos indicus no genótipo (Whipple et al., 1990). Alterações na 

força de cisalhamento entre 9 e 16 dias de maturação, com ausência de amaciamento entre 16 

e 23 dias de maturação (Accioli et al., 1995), exemplificam esta limitação na taxa e/ou 

extensão de amaciamento. Valores de força de cisalhamento elevadas mesmo após 21 dias de 

maturação, com adição de vitamina D na dieta, também demonstram a possibilidade de 

limitações no sistema de amaciamento de animais da população com contribuição Nelore 

(Lobo Jr. et al., 2012).  
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A tentativa de alterar positivamente a taxa e extensão de amaciamento e portanto a 

avaliação do consumidor, com o cruzamento de animais da raça Angus não surtiu efeito na 

avaliação do impacto da maturação na avaliação de maciez pelos consumidores da carne 

proveniente das carcaças de fêmeas utilizada (tabela 13). Isso pode ser em decorrência, que a 

participação crescente de genes de Bos indicus em cruzamentos com Bos taurus, diminui 

consideravelmente a maciez da carne, em que bovinos com mais de 25% de Bos indicus na 

composição racial, podem produzir carne de pior textura (Dickeman, 1995; Shackelford et al., 

1991; Whipple et al, 1990).  

A carne apresentou as alterações decorrentes do tempo de maturação, e que para os 

consumidores a carne era de igual qualidade em especial o atributo maciez, mesmo quando 

esta é proveniente de animais Nelore (Bos indicus). Outro aspecto relevante está relacionado 

com a demografia dos consumidores, uma vez que a maioria dos consumidores eram jovens e 

estudantes (tabela 9), os quais podem prezar mais por preço do que qualidade da carne, ou 

devido dos mesmo não possuírem a percepção na diferença de qualidade (Delgado et al., 

2006). Uma vez que diversas pesquisas compravam que o período de maturação reduz as 

diferenças na dureza da carne entre raças bovinas (Campo et al., 1999; Mónson et al., 2005). 

No entanto os consumidores brasileiros amostrados não encontraram diferenças entre os 

diferentes grupos geneticos (tabela 13). No Brasil a maior parte da carne consumida é de 

animais Nelore, com isso os consumidores podem ter seu paladar adaptado para esse produto. 

Porém, em estudo avaliando as características de carcaça e avaliação sensorial da carne de 

novilhos Nelore e cruzados Angus x Nelore, através do processo de maturação, mostrou que 

os consumidores consideram a carne dos animais Angus x Nelore mais macia em todos os 

tempos de maturação (1, 4, 7 e 14 dias) do que a carne dos novilhos Nelore (Barcelos et al., 

2017). Apesar disso, estudos realizado com animais Nelore x Aberdeen Angus, Nelore x 

Simental e Nelore abatidos com 12 a 15 meses de idade, não encontraram diferenças para 

força de cisalhamento entre os grupos genéticos, apenas efeito do tempo de maturação 

(Hadlich et al.,2006). Essas diferenças entre raças, nem sempre são refletidas em análises de 

painéis sensoriais (Jeremiah et al., 1997; Koch et al., 1982), resultados semelhantes ao da 

presente pesquisa. As diferenças na maciez entre raças podem ser explicadas pela quantidade, 

solubilidade e organização espacial do colágeno, gordura e atividade de calpaínas e 

calpastatina (Wheeler et al., 1996; Torrescano et., 2003; Shackelford et al., 1994). 

 O efeito da maciez post mortem é resultado da degradação e enfraquecimento das 

proteínas miofibrilares (Goll et al., 1992; Kendall et al., 1993), mas este não é o único fator 

que influencia a maciez durante a maturação. Sugere-se que três outros fatores como, 
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quantidade e solubilidade dos tecidos conjuntivos, encurtamento do sarcômero durante o 

estabelecimento do rigor mortis, e a proteólise post mortem, determinem a maciez da carne 

independente da maturação (Koohmaraie; Doumit; Wheeler, 1996). A proteólise post mortem 

degradam as proteínas musculares e as proteases enfraquecem toda a estrutura da miofibrila, 

resultando em um aumento da maciez (Veiseth-Kent et al., 2010). As proteases endógenas 

incluem as caspases, catepsinas e proteassomas, e o sistema calpaína, que realiza degradação 

miofibrilar ao longo do período de maturação, sendo o fator mais importante para a melhora 

da maciez (Geesink et al., 2006; Koohmaraie; Whipple, 1991). Esse maior amaciamento, pode 

ser em decorrência da baixa atividade de calpastatina, que está diretamente associada com 

maior maciez post mortem (Goll et al.,1992; Taylor et al., 1995). O sistema enzimático das 

calpaínas é composto por duas principais isoenzimas dependentes de cálcio, chamadas de μ-

calpaína e m-calpaína, a m-calpaína não é relacionada com a autólise do músculo no post-

mortem, por isso apresenta pequena importância na maciez da carne. (Geesink, 2006; Goll et 

al., 2003; Huff-Lonergan, 2014; Koohmaraie, 1992). A calpastatina, inibe a ação das 

calpaínas, desta forma diminuindo a degradação das proteínas miofibrilares durante o 

processo de maturação reduzindo assim a maciez (Veiseth et al., 2004; Whipple et al., 1990). 

No presente estudo foi observada uma melhora na avaliação do sabor da carne com 

aumento de 5 para 15 dias de maturação (tabela 11), sem alteração com dias adicionais de 

acondicionamento. O tempo de maturação é um importante fator no desenvolvimento de 

precursores do sabor, sendo capaz de aumentar o sabor característico de carne bovina (Gorraiz 

et al. 2002). As mudanças no sabor durante o processo de maturação e subsequentes do 

cozimento ocorrem devido ao aquecimento, pois o calor desencadeia inúmeras reações 

químicas dos compostos não voláteis da carne e que são precursores do aroma cárneo. Uma 

dessas alterações é a reação de Mailard em que ocorre a redução entre açúcar e aminoácidos e 

os produtos dessa reação contribuem diretamente para o desenvolvimento do sabor (Warriss, 

2000). Além da maciez, sabe-se que o sabor também é um fator decisivo para aceitação final 

do consumidor (Platter et al., 2003).  

Não houve qualquer incremento na avaliação do sabor entre 15 e 30 dias de 

maturação. Esta cessação de incremento da avaliação de sabor por consumidores foi relatada 

entre 7 e 14 dias de maturação (Brewer; Novakofski 2008). Embora para animais Nelore e 

Angus x Nelore, o aumento das notas para sabor foi alcançado entre aqueles mesmos tempos 

de maturação (Barcelos et al., 2017). Como a comparação entre os tempos 15 e 30, envolvem 

uma extensão do período, as diferenças podem não ter sido marcantes uma vez que preconiza-
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se o atingimento de um ponto ótimo ao longo do período de maturação, porém com 

desenvolvimento de sabores estranhos com períodos mais extensos (Monsón et al., 2005).   

Na avaliação dos consumidores brasileiros, embora não tenha sido detectada diferença 

entre os grupos genéticos, somente nas fêmeas F1 Angus x Nelore houve o efeito de 

incremento de avaliação comparando 5 com os outros dois tempos de maturação (tabela 13). 

A análise de aceitabilidade dos atributos sensoriais, embora não tenha apontado diferenças 

significativas pela variabilidade inerente aos consumidores, indica alto nível de aceitabilidade 

dos consumidores para sabor da carne das fêmeas Nelore (tabela 14), reafirmando a 

valorização do sabor deste produto que faz parte do hábito de consumo do consumidor 

brasileiro. Por outro lado, em alguns trabalhos feitos para analisar o efeito da raça nos tempos 

de maturação, verificou-se que o efeito de raças não foi significativo para o atributo sabor da 

carne bovina (Mónson et al. 2005; Campo et al., 1999). 

O período de maturação da carne pode aumentar a percepção de suculência, observada 

nos consumidores brasileiros que atribuíram notas mais altas para suculência no decorrer do 

período de acondicionamento (tabela 11). Corroborando os resultados, estudo realizado com 

carne maturada por 14, 21 e 28 dias foi observado que os lombos maturados por 21 dias 

apresentaram maior suculência (Smith et al., 2008a). Carnes que são maturadas e grelhadas 

até o ponto (70ºC interno), liberam exsudado mais rapidamente, quando do rompimento das 

fibras pelos dentes ao degustar, resultando em carnes percebidas como mais suculentas 

(Arima 2003). Visto que, o período de maturação da carne pode aumenta a suculência da 

carne devido ao aumento da capacidade de retenção de água (Straadt, et al., 2007). Esta 

ligação entre textura e suculência acarreta uma avaliação da suculência enviesada pela 

maciez, sendo que consumidores comuns tendem a confundir a avaliação de suculência e 

maciez, associando uma carne maciez como sendo suculenta ou vice-versa (Miller, 2014).    

Apesar do incremento, a suculência apresentou baixos níveis de aceitabilidade para 

todos os tempos de maturação e grupos genéticos (tabela 12 e 14). A penalização para 

suculência pode ser atribuída aos baixos escores de marmorização, uma vez que conteúdo de 

gordura intramuscular tem potencial para impactar diretamente a suculência, assim como o 

sabor e maciez (Hocquette et al., 2010), sendo a percepção humana de suculência aumentada 

à medida que o conteúdo de gordura intramuscular aumenta (Jeremiah et al., 2003). A 

umidificação durante o processo de mastigação está relacionada com a capacidade de retenção 

de água, bem como pela marmorização na carne, ambos favorecendo uma sensação de 

suculência na carne (Costa et al., 2010, Sañudo et al., 2000). Outra possibilidade para a baixa 

aceitabilidade ao longo da maturação seria a perda de suco ou resfriamento da carne durante o 
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próprio teste sensorial. Os consumidores brasileiros prezam por sabor, como discutido a 

seguir, os quais apreciam este atributo mais intenso, característico da carne de animais Nelore 

(tabela 14), com altos níveis de aceitabilidade. Enquanto não houve alteração para a avaliação 

de sabor para Nelore, existe uma alteração na percepção para F1 Angus x Nelore entre 5 dias 

e os outros tempos de maturação. Essas informações são corroboradas pela interação entre 

tempo de maturação e grupo genético para suculência (tabela 13), considerando que 

suculência também influencia a percepção de sabor pelo consumidor, embora o sabor da carne 

seja uma combinação de gosto e odor (Khan; Jo; Tariq, 2015).  

 

IQ-Maturação 

Os consumidores amostrados valorizaram o sabor como atributo sensorial mais 

importante, conferindo maior peso para esse atributo no IQ-Maturação. Isso pode ser 

explicado, em virtude dos consumidores brasileiros possuírem o hábito de consumir carnes de 

bovinos zebuínos, provavelmente impedindo a apreciação da maciez, com interesse maior no 

atributo sabor da carne (Delgado et al., 2006). Pesquisas realizadas com consumidores 

australianos apontaram que o atributo sabor é importante, pois os consumidores descreveram 

que o sabor tem a mesma importância da maciez (0,3 × Mac, 0,1 × Suc, 0,3 x Sab, 0,3 × Sat) 

(Thompson et al., 2010). Legrand et al. (2013) demonstraram que os consumidores franceses 

também consideravam o sabor e maciez igualmente importantes. Nesse sentido, em um estudo 

descobriram que a maioria dos consumidores (51%) identificaram a maciez como o atributo 

que mais contribui para a satisfação alimentar, mas, quando os bifes foram avaliados em casa, 

o sabor afetou mais as classificações gerais do que os índices de maciez (Huffman et al., 

1996). Portanto o sabor pode ser tão importante quanto a maciez na determinação da 

aceitabilidade geral (Neely et al., 1998). Informações que corroboram com os dados obtidos 

com os consumidores brasileiros amostrados. 

A classificação das amostras em categorias baseadas no IQ-maturação, obteve-se os 

maiores níveis de acerto para as categorias 1 e 4 (tabela 15). Estudos realizados no 

desenvolvimento do MSA mostraram que o modelo de predição MQ4 é capaz de classificar 

corretamente, entre 50 e 70% das amostras, com 95-97% das pontuações previstas dentro de 

um grau de classificação do consumidor, os limites entre as categorias de qualidade foram 

semelhantes entre os grupos, porém, os limites superiores (categoria 4) e os mais baixos 

(categoria 1), foram os que apresentaram maior porcentagem de acertos (Thompson, 2002). 

Em estudos mais recentes também observou que as quatro categorias de qualidade sensoriais 

utilizadas, descrevem apropriadamente a pontuação do consumidor para os graus mais alto e 
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mais baixo, e há uma incerteza relativa ao distinguir as categorias intermediárias (Watson 

2008). Dados semelhantes com o presente trabalho, pois nas categorias 2 e 3 apresentaram as 

menores porcentagens de acertos (tabela 15).  

Contudo, essa abordagem pode ser útil na determinação de graus de qualidade 

(Watson 2008). O sistema MSA demonstrou prever a qualidade da carne bovina não apenas 

na Austrália, mas também em muitos outros países (Hwang et al., 2008; Thompson et al., 

2010). Essa conclusão também foi encontrada em estudos anteriores na Coréia (Thompson et 

al., 2008) e nos Estados Unidos (Smith et al., 2008b). A busca de um sistema de classificação 

baseada na percepção do consumidor é uma alternativa que tem grande potencial em um 

mercado de carne bovina relevante como o brasileiro, com potencial para agregação de 

qualidade e, portanto, de valor, desde que aspectos de consistência de atributos organolépticos 

possam ser melhorados para satisfação do consumidor. O presente estudo indica que a 

qualidade da carne bovina brasileira pode ser prevista usando o atual sistema MSA, com a 

aplicação da equação IQ-Maturação. 
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6. CONCLUSÃO 

Para os consumidores brasileiros amostrados, predominantemente jovens com alto 

grau de instrução formal e condição socioeconômica alta, a maturação tem impacto positivo 

nas notas dos atributos de qualidade organoléptica. 

 Não parece existir diferenças marcantes na qualidade das carnes provenientes de 

fêmeas dos grupo genéticos nas condições do estudo, embora existam particularidades dos 

grupos genéticos nos efeitos da maturação sobre alguns dos atributos sensoriais.  

A qualidade organoléptica da carne bovina brasileira pode ser predita com boa 

acurácia usando o IQ-maturação. 
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