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RESUMO
No presente trabalho avaliaram-se as ca-
raterísticas microbiológicas de carne da 
raça bovina Jarmelista sujeita a diferen-
tes métodos de maturação, nomeadamen-
te maturação seca e húmida. Para além 
da pesquisa e quantificação de diversos 
indicadores microbianos para avaliar o 
estado sanitário da carne, foram identifi-
cadas diferentes estirpes microbianas. As 
amostras estudadas incluíram carne fres-
ca, embalada em vácuo (maturação hú-
mida) ou sujeita a dois tratamentos de ma-
turação seca por 14 e 28 dias: exposta ao 
ar e embalada em sacos permeáveis aos 
gases e ao vapor de água. Em nenhuma 
das amostras se confirmou a presença dos 
microrganismos patogénicos pesquisados. 
Das 45 estirpes microbianas identifica-
das, 18 pertencem ao género Staphylococ-
cus e destas, 11 foram identificadas como 
Staphylococcus equorum ou Staphylococcus xylo-
sus, que possuem um reconhecido papel 
no apuramento de características senso-
riais da carne maturada. Os restantes iso-
lados foram identificados como perten-
centes aos géneros Pseudomonas (6), Serratia 
(5), Acinetobacter (4), ou como Hafnia alvei (4) 
e Leuconostoc mesenteroides cremoris (3). Fo-
ram ainda detetadas as espécies Enterococ-
cus faecalis, Enterobacter cloacae complex, Es-
cherichia coli, Listeria welshimeri e Aeromonas 
hydrophila/caviae. Algumas destas espécies 
microbianas poderão promover a altera-
ção da carne ou serem potenciais patogé-
nicos, pelo que se devem tomar medidas 
de controlo no sentido de manter os seus 
números dentro dos limites de segurança.

Palavras-chave: Carne maturada, Mi-
crorganismos, Identificação, Deterioração. 

INTRODUÇÃO
Embora a carne de raças bovinas autóc-
tones seja comercializada desde há muito, 
existem poucos trabalhos científicos que a 
promovam (Monteiro et al., 2012; 2013). A 
raça bovina Jarmelista (DGAV, 2006) é 
produzida em 27 explorações situadas nos 
concelhos da Guarda (22), Pinhel (3), Al-
meida (1) e Seia (1). Contudo, o seu efe-

tivo é extremamente reduzido, contando 
apenas com 313 animais, dos quais 153 
são reprodutores, pelo que corre um ele-
vado risco de extinção. O objetivo princi-
pal do projeto Valor Jarmelista centra-
-se na procura de soluções que permitam 
acrescentar valor à carne dos animais des-
ta raça, com o intuito de promover o cres-
cimento do seu efetivo.

É consensual que a carne bovina deve 
ser armazenada por uma a três semanas 
a temperaturas entre 2 e 4 ºC no sentido 
de melhorar a sua tenrura e flavour (Iida 
et. al., 2016). Para além da comercializa-
ção em fresco e sem qualquer embala-
gem, atualmente, grande parte da carne 
bovina disponível no mercado é embala-
da em vácuo (também denominada ma-
turação húmida) e mantida em refrigera-
ção por 7 a 90 dias. Contudo, em alguns 
casos, a carne é submetida a maturação 
seca, sendo neste caso mantida em refri-
geração por 10 a 35 dias mediante con-
trolo da temperatura, humidade relativa e 
velocidade de circulação do ar (Stenström 
et al., 2014). A maturação da carne envol-
ve processos bioquímicos e físico-quími-
cos que, em princípio, deverão contribuir 
para melhorar as caraterísticas organolé-
ticas do produto, nomeadamente através 
do aumento da sua tenrura e da produ-
ção de compostos que contribuem para o 
desenvolvimento de um flavour diferencia-
do (Kim et al., 2016; Gudjónsdóttir et al., 
2015; Damez e Clerjon, 2013). Atualmen-
te, a maturação húmida é o processo mais 
usado devido à facilidade de manipula-
ção da carne durante o armazenamento 
e transporte, bem como por originar bai-
xas quebras de peso (DeGeer et al., 2009).

Uma ventilação adequada, associada 
à qualidade do ar circulante na câmara de 
maturação, são fatores essenciais no senti-
do de, através da desidratação superficial, 
se criar uma barreira protetora que im-
pede o desenvolvimento de microrganis-
mos (Campbell et al., 2001). Note-se que 
alguns estudos referem vantagens da ma-
turação seca em relação à maturação hú-
mida no controlo de microrganismos pa-
togénicos devido à dessecação superficial 
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que este processo origina (Knudsen et al., 
2011; Cutter e Rivera-Betancourt, 2001). 

Há já alguns anos, foi introduzida no 
mercado uma metodologia de maturação 
seca que faz uso de sacos com elevada per-
meabilidade aos gases e ao vapor de água. 
A carne maturada nestas condições deve-
rá apresentar uma qualidade sensorial se-
melhante à carne maturada ao ar, mas 
com menores quebras de peso por desse-
cação, tendo ainda a vantagem de apre-
sentar menores riscos de contaminação 
(Smith et al., 2016; Li et al., 2014, 2013; Las-
ter et al., 2008). O processo de maturação 
ocorre após a resolução do rigor mortis, de-
vido à presença de enzimas proteolíticas 
existentes no músculo. As enzimas endó-
genas responsáveis por este processo são as 
calpaínas que atuam em condições de pH 
neutro, imediatamente após o abate, e as 
catepsinas que atuam em pH ácido, após a 
instalação do rigor (Dainty, 1971).  

Ao longo do processo de maturação 
pode ocorrer contaminação e crescimen-
to de bactérias patogénicas, como sejam, 
Salmonella spp., Staphylococcos aureus e Liste-
ria monocytogenes. Em condições de aerobio-
se, existem outros microrganismos capazes 
de se desenvolverem na carne, nomeada-
mente, bactérias do género Pseudomonas. É 
possível também identificar enterobacté-
rias, entre as quais, Serratia spp., Enterobacter 
spp., Pantoea spp., Proteus spp. e Hafnia, que 
estão relacionadas com a deterioração da 
carne. Por outro lado, o desenvolvimento 
de bactérias láticas, como Leuconostoc spp., 
representa um fator positivo, porque estas 
bactérias competem com as bactérias de-
teriorantes da carne (Ercolini et al., 2006).

Tendo em atenção as considerações 
anteriores, o presente trabalho pretendeu 
avaliar o comportamento microbiológico 
da carne da raça Jarmelista sujeita a dife-
rentes tratamentos de maturação.

MATERIAIS E MÉTODOS
Para a execução dos ensaios foram utiliza-
dos os músculos Longissimus thoracis et lum-
borum de uma carcaça de bovino da raça 
Jarmelista com 12 meses de idade. Cada 
músculo, correspondente à seção obtida 
entre a 6ª vértebra torácica e a 6ª vértebra 
lombar, foi separado em porções que fo-
ram submetidas aos diferentes tratamen-
tos: 1) carne fresca (F); 2) carne embalada 
em vácuo (V); 3) e 4) carne maturada por 
14 e 28 dias exposta ao ar (A14 e A28); 5) 
e 6) carne maturada por 14 e 28 dias em-
balada em sacos de elevada permeabilida-

de ao vapor de água (S14 e S28). 
Para o primeiro tratamento (F) a car-

ne foi embalada em vácuo e imediatamen-
te congelada a -25 ± 1 °C até ao momen-
to da avaliação sensorial. No caso da carne 
embalada em vácuo (V), a mesma foi em-
balada num saco (Co-extrudido PA/PE-
20/70) impermeável aos gases (O2: 50 cm3/
m2/24 h/bar; CO2: 150 cm3/m2/24 h/bar 
a 23 ºC e 0% HR) e ao vapor de água (2,8 
g/m2/24 h a 23 ºC e 85% HR) e mantida 
num maturador DRY AGER™ durante 
28 dias antes de ser congelada a -25 °C. No 
caso das carnes submetidas a maturação 
seca, as amostras foram também mantidas 
no maturador, usando-se as duas varian-
tes anteriormente indicadas: maturação da 
carne exposta ao ar e maturação da car-
ne embalada em sacos (UMAI DRY™ 
Products, Drybag Steak, LLC) (permea-
bilidade ao vapor de água: 8000 g/15 μ/
m2/24 h a 38 °C e 50% HR). 

Em relação às análises microbiológi-
cas procedeu-se à quantificação de aeró-
bios totais, bactérias láticas, bolores, leve-
duras e enterobactérias, de acordo com as 
seguintes Normas: ISO 2293:1976, ISO 
13721:1995, ISO 13681:1995 e ISO 21528-
2:2017, respetivamente. Foi também reali-
zada a pesquisa de microrganismos patogé-
nicos. Para tal, as metodologias utilizadas 
basearam-se nas seguintes Normas: ISO 
6579:2002+A1:2007, para Salmonella spp.; 
ISO 11290-1:1996+A1:2004, para Listeria 
monocytogenes e ISO 6888-1:1999+A1:2003, 
para Staphylococcos aureus. A identificação 
das estirpes isoladas foi também realizada 
usando o equipamento VITEK™.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Na Tabela 1 é possível verificar que a 
maioria dos produtos apresentaram valo-
res satisfatórios, tendo em conta os limi-
tes máximos definidos pelo Regulamento 
CE nº 1441/2007 para a carne separada 
mecanicamente. Contudo, relativamente 
à contagem de bactérias aeróbias a 30 ºC 
(CA30º), as amostras de carne embalada 
em vácuo e sujeita a maturação em saco 
por 28 dias apresentam valores que exce-
dem o limite de 5*106 UFCg-1. Note-se que, 
contrariamente ao esperado, as carnes ma-
turadas em sacos permeáveis ao vapor de 
água apresentam aos 28 dias de matura-
ção, os valores mais elevados de CA30º e 
de bolores e leveduras. Nestas amostras ve-
rificou-se que, entre a superfície da carne e 
a face interna do saco, o teor de humidade 
era claramente superior ao das carnes su-

TABELA 1. Contagem de microrganismos presen-
tes nas diferentes amostras.
Produtos CA30º ± BAL ± EB ± B/L ±

F 4,82ab 0,93 2,43a 0,64 3,00a 1,48 2,50a 0,45

V 6,53b 0,78 3,47b 0,06 4,07a 1,12 4,06b 0,50

A 14 4,69a 0,74 3,56ab 0,97 3,65a 1,13 3,88b 0,78

A 28 4,66a 0,75 4,23ab 1,41 4,51a 0,86 4,36b 0,32

S 14 5,41ab 0,39 3,58ab 0,91 5,02a 0,99 3,33b 0,31

S 28 6,90bc 0,59 3,50ab 0,49 4,87a 1,54 4,81b 0,27

CA30º: colónias aeróbias a 30 ºC; BAL: bactérias ácido-láticas; 
EB: enterobactérias; B/L: bolores e leveduras.

jeitas a maturação seca ao ar, o que pode-
rá ter facilitado o crescimento microbiano. 
A dessecação superficial das amostras A14 
e A28 deverá ter contribuído para limitar 
o crescimento microbiano, nomeadamente 
CA30º. A carne fresca apresentou valores 
significativamente mais baixos de bolores e 
leveduras, não tendo sido encontradas dife-
renças significativas entre tratamentos rela-
tivamente à contagem de enterobactérias.

Note-se que a identificação das estir-
pes microbianas presentes nas amostras 
foi abordada de uma forma que não per-
mite saber qual a sua representativida-
de quantitativa (e proporção) em relação 
à microbiota da carne. Isto porque ape-
nas as estirpes isoladas a partir dos meios 
e técnicas de pesquisa de microrganis-
mos patogénicos foram identificadas atra-
vés do VITEK™. Tal fato, ao implicar o 
uso de meios seletivos, restringiu as estir-
pes sujeitas a identificação apenas às que 
correspondiam a colónias suspeitas. 

De acordo com as condições em que 
foram efetuados os testes não foram dete-
tados os microrganismos patogénicos pes-
quisados (Salmonella spp., Listeria monocyto-
genes e Staphylococcus aureus). Os resultados 
permitem obter alguma informação sobre 
espécies bacterianas presentes, relacioná-
-las com a fase ou processo de maturação 
e, tendo em conta as características e es-
tudos realizados por outros autores, infe-
rir sobre o papel que elas podem desempe-
nhar no processo de maturação da carne. 

Das 47 estirpes isoladas, foram iden-
tificadas 45, sendo 18 correspondentes ao 
género Staphylococcus. As restantes foram 
identificadas como pertencendo aos géne-
ros Pseudomonas (6), Serratia (5), Acinetobacter 
(4) e às espécies Hafnia alvei (4) e Leuconos-
toc mesenteroides cremoris (3). Foram também 
identificados Enterococcus faecalis, Entero-
bacter cloacae complex, Escherichia coli, Liste-
ria welshimeri e Aeromonas hydrophila/caviae.  
Verifica-se que todos os microrganismos 
detetados fazem parte da microbiota da 
carne, sendo os processos aplicados na 
sua maturação/processamento que vão 
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potenciar a sua multiplicação ou inibição. 
As Pseudomonas spp. são microrganismos 
recorrentemente isolados, devido ao fato 
de a carne ser um meio ótimo para o seu 
desenvolvimento (Kameník, 2013). Para 
além destas, também as bactérias dos gé-
neros Acinetobacter e Staphylococcus, bacté-
rias láticas e outras da família das ente-
robactérias, são frequentemente isoladas 
(Pennacchia et al., 2011). 

Ao relacionar o tratamento da carne 
com as espécies identificadas (Figura 1), 
é possível constatar que, em todos os pro-
dutos, foram encontrados Staphylococcus 
spp., Pseudomonas spp. e Hafnia alvei.

Na maturação ao ar obteve-se maior 
diversidade de resultados, corresponden-
do também ao modo de maturação em 

FIGURA 1. Distribuição das 45 estirpes identifi-
cadas, de acordo com a forma de maturação.

FIGURA 2. Distribuição das 45 estirpes identifica-
das em função do método e tempo de maturação.

FIGURA 3. Distribuição das 18 estirpes de Sta-
phylococcus spp. identificadas.

que foram isoladas mais estirpes. De acor-
do com estudos realizados por outros au-
tores, a carne maturada representa um 
bom meio de proliferação para as bacté-
rias do género Pseudomonas. As bactérias 
do género Serratia spp. e da espécie Haf-
nia alvei, ambas pertencentes à família das 
enterobactérias, são também frequente-
mente associadas à deterioração da car-
ne (Brightwell et al., 2007). Neste estudo, 
o género Staphylococcus spp., foi detetado 
em amostras oriundas das diferentes me-
todologias e fases de maturação, tendo o 
maior número de estirpes sido isolado nas 
amostras maturadas ao ar, o que permi-
te inferir que este género microbiano en-
controu condições ideais para prevalecer 
nestas condições. Também foram identi-
ficadas estirpes de bactérias láticas (Leuco-
nostoc spp.) na carne fresca e maturada ao 
ar (A 14) e em saco (S 14). Estas bactérias 
têm um papel importante na maturação 
da carne, pois competem com outros mi-
crorganismos responsáveis pela sua altera-
ção (Ercolini et al., 2006). Relativamente 
às restantes espécies identificadas, são nor-
malmente encontradas na carne vermelha 
e muitas estão associadas à sua deteriora-
ção (Koutsoumanis et al., 2004).

É possível observar (Figura 2) que o 
número de estirpes de Staphylococcus spp. 
aumenta ao longo do tempo no caso da 
carne maturada ao ar, ou seja, é prová-
vel que este género tenha um papel fulcral 
neste tipo de maturação. Diversos estudos 
referidos por Stellato et al. (2017), demons-
tram que entre as diferentes espécies de 
Pseudomonas presentes na carne, predomi-
nam P. putida, P. fluorescens e P. luteola. As 
bactérias do género Serratia estão também 
diretamente relacionadas com a altera-
ção da carne, principalmente S. fonticola e 
S. liquefaciens, sendo que, esta última pode 
ser isolada na carne mantida em diferen-
tes atmosferas (Kameník, 2013). Acineto-
bacter spp. apenas foi isolado na amostra 
A 28 o que também pode indicar alguma 
especificidade relativamente ao proces-
so de maturação. Outros microrganismos 
que requerem atenção do ponto de vista 
da qualidade do produto são os da espécie 
Hafnia alvei (Dainty et al., 1986). Esta espé-
cie foi isolada aos 28 dias em carne expos-
ta ao ar, embalada em vácuo e em sacos 
permeáveis ao vapor de água. Escherichia 
coli e Listeria welshimeri foram também iso-
ladas e deverão ser tomadas medidas no 
sentido de limitar o seu desenvolvimento.
Perry (2012) refere que as ações enzimá-

ticas, ao degradarem as proteínas, condi-
cionam as características, sabor e textura 
da carne maturada. Porém existem mi-
crorganismos que também influenciam o 
produto do ponto de vista sensorial, como 
sejam as espécies do género Pseudomonas. 
Note-se que a deteção da bactéria lácti-
ca Leuconostoc mesenteroides cremoris, pode ser 
um fator positivo, pois trata-se de um com-
petidor direto relativamente a outras estir-
pes como a Listeria spp.. Contudo, pode 
também ser responsável pela formação 
de gás (podendo representar um defeito, 
sobretudo quando o produto se encontra 
embalado), ou de exsudado viscoso (Ha-
masaki et al., 2003). A enterobactéria, Haf-
nia alvei, é uma estirpe microbiana associa-
da à produção e libertação de gás e odor 
a sulfeto de hidrogénio. O fato de ter sido 
isolada nas amostras maturadas em vácuo 
e em saco permeável aos gases deverá ser 
realçado, pois pode comprometer a quali-
dade destas carnes.

«Neste momento decorrem 
trabalhos em que o ar da 
câmara é filtrado e submetido 
a radiação UV, no sentido 
de avaliar a sua eficácia no 
incremento das caraterísticas 
microbiológicas da carne 
maturada»

Na Figura 3 identificam-se todas as es-
pécies de Staphylococcus spp. isoladas. Entre 
estas 18 estirpes, a maioria foi identifica-
da como pertencendo às espécies S. xylo-
sus e S. equorum. Estas espécies estão rela-
cionadas com a cor mais avermelhada da 
carne e produzem proteases e lipases que 
são responsáveis pela formação de subs-
tâncias aromáticas e ácidos orgânicos, 
conferindo à carne caraterísticas de sa-
bor e textura distintas (Lemsaddek et al., 
2016). Esta atividade permite atribuir-lhes 
um papel importante na qualidade senso-
rial deste produto. As outras espécies de-
tetadas, nomeadamente, S. saprophyticus, S. 
warneri, S. vitulinus e S. auricularis poderão 
ser indicadoras de más práticas de higie-
ne (Shale et al., 2005). 

Refira-se que, no presente trabalho não 
foi usado qualquer processo de tratamento 
do ar circulante de modo a reduzir a micro-
biota no interior da câmara de maturação. 
Este fato poderá ter contribuído para con-
tagens de microrganismos mais elevadas. 
Neste momento decorrem trabalhos em 
que o ar da câmara é filtrado e submetido 
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a radiação UV, no sentido de avaliar a sua 
eficácia na melhoria das caraterísticas mi-
crobiológicas da carne maturada.
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