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Resumo: Objetivou-se com o trabalho avaliar o grau de acabamento de meia-carcaças de
bovinos da raça Nelore e cruzamentos industriais obtidas em frigorífico, de diferentes idades,
gêneros e conformação. Foram utilizadas 114.279 meias-carcaças passando pela classificação de
idade, de acordo com a cronologia dentaria, e classe sexual. O grau de acabamento das carcaças
foi determinado por padrão fotográfico. Animais de raça Nelore apresentaram melhor
acabamento de gordura. Com relação a classe sexual, fêmeas apresentaram maior acabamento,
seguido de machos castrados e machos não castrados. Animais super jovens e jovens
apresentaram melhor acabamento de carcaça se comparados aos animais mais velhos. Carcaças
com conformação retilínea apresentaram-se com acabamento mediano, seguidos de carcaça
convexas. Portanto, a idade, a raça e o gênero dos animais influenciaram diretamente no grau de
acabamento das carcaças avaliadas no presente trabalho.
Palavras–chave: Bovino, Deposição de gordura, Qualidade de carne.
Abstract: The objective of this work was to evaluate the degree of finishing of carcass halfcarcasses of Nellore cattle and industrial crosses obtained in a refrigerator, of different ages,
genera and conformation. A total of 114,279 half-carcasses were used, according to the age
classification according to the dental chronology and data completion. The carcasses were
subjected to analysis of the degree of finishing by the photographic standard. Nellore animals
presented better fat finishing. Regarding the genus, females had a higher finish, followed by
castrated males and uncastrated males. Super young and young animals presented better carcass
finishing when compared to older animals. Carcasses with rectilinear conformation were
presented with medium finish followed by convex carcass. Therefore, the age, breed and gender
of the animals directly influenced the degree of finishing of the carcasses evaluated in the present
study.
Keywords: Cattle; Deposition of fat, Quality of meat.
Introdução
Na cadeia da carne, vários são os pontos chaves para uma atividade rentável e de
qualidade, dentre elas destaca-se a escolha correta da idade do abate. Essa qualidade pode ser
analisada diante de diversos aspectos, segundo Felício (2010), as carcaças apresentam
variabilidade para as características de acabamento (gordura de cobertura) e conformação,
podendo ser aferidas logo após o abate, sendo esses fatores analisados dependentes de fatores
intrínsecos ao animal, como o gênero, idade e potencial genético. A mensuração das
características de carcaça é de suma importância para complementar a avaliação do desempenho
do animal durante o seu desenvolvimento (JORGE et al., 1999). Segundo Pereira (2006), a
avaliação da carcaça é uma forma de estimar a qualidade da carne, rendimento de carcaça e a
rentabilidade na produção animal. Portanto, objetivou-se com o presente trabalho, analisar
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carcaças provenientes de animais Nelores e seus cruzamentos industriais de acordo com seu grau
de acabamento.

Material e Métodos
Foram analisados 114.279 meia-carcaças de bovinos obtidos em frigorífico sob Serviço de
Inspeção Federal (SIF) no estado de São Paulo. No início da esfola do couro, foi realizada com a
utilização de coletor eletrônico a aferição de dados que se referiam a classe sexual, raça e idade
dos animais.
Os animais selecionados eram provenientes de raça Nelore e seus respectivos cruzamentos
industriais, provindos de três classes sexuais: macho não castrado (incluindo touros), macho
castrado e fêmeas (novilhas e vacas). A idade dos animais foi verificada de acordo com a
cronologia dentária, com relação à erupção dos dentes incisivos permanentes. O grau de
acabamento das carcaças foi avaliado na seguinte escala: magra (1), escassa (2), mediana (3),
uniforme (4) e excessiva (5). Para tal divisão seguiu-se o padrão fotográfico descrito por
Cañeque e Sañudo (2000).
Resultados e Discussão
No que diz respeito a acabamento houve efeito significativo de classe sexual, idade,
conformação e grupo genético. Animais Nelore apresentaram grau de acabamento superior, o
que se apresenta em resultados encontrados por Rubiano et al. (2009) o melhor acabamento em
animais Nelore pode se relacionar com a menor exigência de manutenção da raça, cerca de 10%,
em relação aos taurinos, conforme descrito pelo NRC (1996). Também, animais Nelore
apresentam precocidade intermediária quando comparado com bovinos européus continentais,
que podem estar presente nos cruzamentos avaliados.
Entre as classes sexuais, apresentou-se diferença de acabamento. O maior grau de
acabamento foi encontrado nas fêmeas, devido ao perfil hormonal desses animais que favorecem
a deposição de gordura na carcaça.
Com relação à idade, os animais zero dentes apresentaram acabamento superior, segundo
Moreira et al. (2012), esse tipo de acabamento de carcaça em idade precoce pode ser atribuído
devido a algum tipo de suplementação.
As carcaças de conformação classificadas como côncovas foram as que apresentaram
acabamento inferior, este acabamento encontrado nas meias-carcaças de tal conformação pode
ser relacionado com a deposição de tecidos. Como o tecido adiposo é o último a ser depositado,
se a conformação desta carcaça indica que o animal não depositou nem musculatura o suficiente,
tampouco teria depositado espessura de gordura subcutânea. Maior acabamento de gordura foi
encontrado em carcaças retilíneas e convexas.

Tabela 1: Médias e desvios-padrão de acabamento de acordo com as variáveis observadas1.
Grau de Acabamento2

Variável
Nelore

3,47± 0,028 a

Composto

3,31 ± 0,028 b

Raça
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Gênero

Idade

Conformação

Macho inteiro

2,95 ± 0,028 c

Macho castrado

3,40 ± 0,028 b

Fêmea

3,81 ± 0,029 a

0 Dentes

3,61 ± 0,029 a

2 Dentes

3,44 ± 0,028 b

4 Dentes

3,35 ± 0,028 c

6 Dentes

3,27 ± 0,028 d

8 Dentes

3,26 ± 0,029 d

Côncova

2,78 ± 0,023 c

Sub-retilínea

3,48 ± 0,004 b

Retilínea

3,70 ± 0,004 a

Subconvexa

3,44 ± 0,043 b

Convexa

3,54 ± 0,130 ab

1

Médias na coluna dentro da mesma variável seguidas por letras diferentes são diferentes
(P<0,05) pelo teste t de Student.2 Variação de 1 a 5, sendo desejáveis valores entre 3 e 4
Conclusões
As carcaças analisadas apresentaram diferentes graus de acabamento quando se diz
respeito a classes distintas. Observou-se que animais mais jovens e fêmeas proporcionaram
melhores graus de acabamento, assim como animais de raça Nelore e animais que apresentaram
conformação retilínea e convexa.
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Resumo: Avaliou-se a composição de ácidos graxos da carne bovina dos animais
que receberam na dieta óleo essencial de cravo e de canela, em duas concentrações,
3500 mg/dia e 7000 mg/dia. Foram utilizados 40 bovinos machos, mestiços (½ Pardo
Suíço vs. ½ Nelore), não castrados e terminados em confinamento e abatidos com
cerca de 17 meses de idade e peso vivo médio de 487 ± 31,9 kg. Os teores de ácidos
graxos na carne não foram influenciados pelas dietas. Os teores médios encontrados
foram de 1,37% de lipídeos totais, 50,06, 41,7 e 8,21% de ácidos graxos saturados,
monoinsaturados e poliinsaturados, respectivamente. As razões entre os ácidos
graxos também não apresentaram diferenças.
Palavras–chave: biohidronegação ruminal, cinamaldeído, eugenol
Abstract: The fatty acid composition of beef was evaluated in the animals fed with
clove and cinnamon essential oils in two concentrations, 3500 mg/animal/day and
7000 mg/animal/day. A total of 40 male, half-breeds (½ Brown Swiss vs. ½ Nellore),
finished in feedlot and slaughtered at around 17 months of age and average live
weight of 487 ± 31.9 kg were used. The levels of fatty acids in meat were not
influenced by diets with and without supplementation of clove and cinnamon
essential oils. The average contents were 1.37% of total lipids, 50.06, 41.7 and 8.21%
of saturated, monounsaturated and polyunsaturated fatty acids, respectively. The
ratios between fatty acids also showed no differences.
Keywords: cinnamaldehyde, eugenol, ruminal biohydrogenation
Introdução
Atualmente a preocupação do consumidor relacionada a qualidade nutricional
dos produtos de origem animal tem aumentado, nesse contexto, busca-se a produção
de carne bovina mais saudável, usando como alternativa a manipulação da
composição de ácidos graxos através da dieta (WOOD et al., 2008). Os efeitos
nutricionais dos antioxidantes naturais, especialmente dos óleos essenciais na dieta de
bovinos podem desencadear modificações na composição do tecido adiposo,
proporcionando melhorias de seu valor nutricional (BAKKALI et al., 2008). Outro
fator a ser considerado, são que os óleos essenciais possuem propriedades
antimicrobianas, podendo alterar o processo de biohidrogenação ruminal (VASTA et
al., 2012).
Anais do IV SIMCARNE: Reafirmandoo a qualidade da carne bovina brasileira
ISBN: 978-85-7846-447-9

Portanto, objetivou-se com esse trabalho avaliar se o uso dos óleos essenciais
de cravo e canela na dieta dos animais podem alterar o perfil lipídico da carne
Material e Métodos
Para realização desse trabalho, foram utilizados 40 bovinos, mestiços (½
Pardo Suíço vs. ½ Nelore) e não castrados. Os animais tinham cerca de dez meses de
idade e peso médio de 219 ± 11,7 kg e foram distribuídos em delineamento
inteiramente casualizado. A formulação das dietas foram calculadas para ganho de
1,5 kg/dia (NRC, 2000) sendo estas constituídas de 10% de volumoso (bagaço de
cana peletizado) e 90% concentrado (milho moído, farelo de soja, suplemento
mineral e vitamínico e levedura). As dietas foram isoenergéticas e isoprotéicas. Os
animais foram distribuídos em cinco tratamentos com adição de óleo de cravo e
canela nas seguintes dietas: Controle (CON): 0 mg de óleo/animal/dia; Cravo 35
(CRA35): 3500 mg de óleo essencial/animal/dia; Cravo 70 (CRA70): 7000 mg de
óleo essencial/animal/dia; Canela 35 (CAN35): 3500 mg de óleo essencial/animal/dia
e Canela 70 (CAN70): 7000 mg de óleo essencial/animal/dia.
O experimento teve duração de 187 dias e os animais foram abatidos com
aproximadamente 17 meses de idade e peso vivo médio de 475 ± 51,3 kg em
frigorífico comercial. Após o abate, a carcaça foi resfriada (24 horas) em câmara fria
e o contrafilé (Longissimus thoracis) foi coletado entre a 6ª e 13ª costelas da meia
carcaça esquerda para as análises de qualidade da carne.
Os filetes utilizados nessa análise foram coletados na altura da 6ª costela com
espessura de 2,5 centímetros e com média de 61,35 gramas. Para a análise de lipídeos
totais foi utilizado a extração com clorofórmio-metanol (1:2, v/v) segundo a
metodologia de Bligh; Dyer, 1959. Os ésteres metílicos de ácidos graxos (EMAG)
foram obtidos por meio de saponificação (transesterificação) dos lipídeos totais
descrito por Hartman; Lago (1973) e modificações segundo Maia; Rodriguez-Amaya
(1993). Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias foram
comparadas utilizando o teste Tukey ao nível de 5% de significância. O programa
estatístico utilizado foi IBM SPSS Statistic® versão 21.0.
Resultados e Discussão
A distribuição das principais classificações de ácidos graxos encontrados na
carne bovina, estão apresentadas na tabela 1. Não houve diferença entre os
tratamentos que receberam óleo essencial na dieta (P>0,05). A percentagem de
lipídeos média observada foi de 1,37%. Os valores observados são considerados
baixos para esta categoria animal, terminados em sistema intensivo e dieta alto grão.
Esses resultados podem ser explicados pela precocidade de abate desses animais (17
meses de idade) e pela condição fisiológica dos bovinos (machos não castrados)
(LEE et al., 1990).
Não houve efeito significativo (P>0,05) da dieta nos percentuais de ácidos
graxos saturados (AGS), monoinsaturados (AGM) e poliinsaturados (AGP) com
média de 49,6, 41,7 e de 8,21%, respectivamente. Os resultados obtidos neste
experimento demonstraram que a gordura da carne destes bovinos foi constituída em
metade por ácidos graxos insaturados e outra metade composta de ácidos graxos
saturados, no qual grande parte se refere ao ácido graxo esteárico, sendo este,
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considerado neutro, no que tange aos níveis de colesterol sanguíneo.
Tabela 1 – Ácidos graxos da carne de novilhos terminados em confinamento
suplementados com óleo essencial de cravo e canela
Ácidos graxos, %

CON

CRA35

CRA70

P<

CAN35 CAN70 EPM²

Ácidos graxos %
Mirístico
Pentadecanóico
Palmítico
Margárico
Esteárico
Eicosanóico
Tetracosanóico

CON

CRA35

CRA70

CAN35

CAN70

EPM²

14:0
15:0
16:0
17:0
18:0
20:0
24:0

3,24
0,42
27,2
0,74
17,8
0,18
0,13

3,48
0,51
28,3
0,99
17,0
0,24
0,08

3,29
0,48
27,2
0,89
16,5
0,23
0,09

3,68
0,48
28,5
0,88
17,4
0,24
0,08

3,06
0,40
29,1
0,83
16,6
0,21
0,09

0,083
0,017
0,368
0,038
0,333
0,009
0,012

0,131
0,308
0,482
0,270
0,781
0,157
0,592

14:1n-5
14:1n-9
15:1n-5
16:1n-7
17:1n-7
18:1n-9t
18:1n-9c
18:1n-7
20:1n-9
24:1n-9

Miristoléico
Tetradecenóico
Pentadecenóico
Palmitoléico
Heptadecenóico
Trans-octadecenóico
Oléico
Octadecenóico
9- eicosenóico
15-Tetracosenóico

0,26
0,69
1,82
2,50
0,86
0,35
33,0
1,06
0,09
0,16

0,24
0,79
1,37
2,75
0,63
0,60
33,9
1,16
0,08
0,14

0,19
0,81
1,27
2,89
0,63
0,65
35,7
1,00
0,10
0,14

0,27
0,77
1,24
2,80
0,61
0,55
33,2
1,05
0,06
0,14

0,19
0,63
1,53
2,69
0,72
0,26
34,5
1,13
0,09
0,17

0,013
0,028
0,140
0,088
0,100
0,076
0,505
0,055
0,007
0,012

0,363
0,269
0,730
0,683
0,246
0,513
0,486
0,913
0,572
0,972

16:2n-6
18:2n-6
18:3n-3
18:3n-6
20:4n-6 (AA)
20:5n-3 (EPA)
22:6n-3 (DHA)

Hexadecadienóico
Linoleico
Alfa-linolênico
Gama-linolênico
Araquidônico
Eicosapentaenóico
Docosahexaenóico

0,42
5,99
0,07
0,17
0,21
1,08
0,27

0,019
0,423
0,002
0,008
0,022
0,113
0,027

0,733
0,957
0,623
0,793
0,857
0,706
0,686

Lipídeos totais
Saturados
Monoinsaturados
Poliinsaturados
Ômega 6
Ômega 3
Ratio
Ratio

AGS
AGM
AGP
ω-6
ω-3
ω-6:ω-3
AGP:AGM

0,49
0,44
6,55
5,52
0,07
0,07
0,18
0,16
0,29
0,22
1,33
1,02
0,31
0,20
Somatório
1,10
1,84
49,6
50,6
41,1
41,8
9,30
7,60
7,40
6,25
1,83
1,38
5,29
4,60
0,23
0,18

0,41
5,69
0,08
0,16
0,23
1,00
0,19
1,23
48,6
43,6
7,80
6,40
1,36
4,74
0,18

0,48
6,25
0,08
0,15
0,21
0,83
0,24
1,20
51,2
40,5
8,30
7,02
1,22
6,22
0,20

1,48
50,3
41,5
8,20
6,69
1,52
4,43
0,20

0,188
0,547
0,541
0,575
0,442
0,145
0,395
0,015

P<

0,701
0,627
0,428
0,929
0,944
0,742
0,659
0,917

¹Dietas: CON = controle (sem adição de óleo essencial na dieta); CRA35 = 3500 mg/dia óleo essencial de cravo;
CRA70 = 7000 mg/dia de óleo essencial de cravo; CAN35 = 3500 mg/dia de óleo essencial de canela; CAN70 =
7000 mg/dia de óleo essencial de canela; ²Erro padrão.

As razões de ácidos graxos: AGP:AGM e ω-6:ω-3 (Tabela 1), foram semelhantes para
todos os tratamentos (P>0,05) e os valores encontrados em média para as dietas (0,20 e 5,05,
respectivamente para AGP:AGM e ω-6:ω-3) podem ser considerados normais para a carne bovina.
Conclusões
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A incorporação dos óleos essenciais de cravo e de canela na dieta de bovinos nos níveis
de 3500 e 7000 mg/animal/dia não alterou o perfil de ácidos graxos da carne.
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Resumo: A perda da qualidade nas carnes ocorre devido a oxidação lipídica, e antioxidantes
naturais são utilizados com intuito de retardar ou inibir essas alterações de lipídeos. Neste
sentido, os óleos essenciais de cravo e canela têm merecido boa parte da atenção em função da
sua alta atividade antioxidante, duas doses desses óleos essenciais (3500 ou 7000
miligramas/animal/dia) foram adicionados na dieta de 40 animais, mestiços (½ Pardo Suíço vs.
½ Nelore), terminados em confinamento, distribuídos em 5 tratamentos. A escolha do óleo
essencial a ser incorporado na ração foi de acordo com as propriedades antioxidantes avaliadas
em ensaios in vitro, como método do sequestro do radical DPPH, ensaio com radical ABTS e
análise do poder de redução do ferro FRAP.O experimento teve duração de 187 dias e os animais
foram abatidos com aproximadamente 17 meses de idade e peso vivo médio de 475 ± 51,3 kg.
Os animais que receberam a dieta contendo os óleos essencias conseguiram incorporar
substâncias antioxidantes quando comparadas ao grupo controle. Em resumo, a adição dos óleos
essenciais de cravo e de canela aumentaram a atividade antioxidante na carne, avaliadas pelas
metodologias de DPPH, ABTS E FRAP.
Palavras–chave: Antioxidantes naturais, qualidade da carne, óleos essenciais, ruminantes
Abstract: Loss of meat quality occurs due to lipid oxidation, and natural antioxidants are used to
delay or inhibit these lipid changes. In this sense, clove and cinnamon essential oils have
deserved a great deal of attention due to their high antioxidant activity, two doses of these
essential oils (3500 or 7000 milligrams/animal/day) were added to the diet of 40 animals, halfPardo Swiss vs. ½ Nelore), finished in confinement, distributed in 5 treatments. The choice of
the essential oil to be incorporated in the feed was according to the antioxidant properties
evaluated in in vitro assays, as a method of radical sequestration DPPH, ABTS radical assay and
analysis of the power of reduction of FRAP iron. The experiment lasted 187 days and the
animals were slaughtered at approximately 17 months of age and average live weight of 475 ±
51.3 kg. The animals that received the diet containing the essential oils were able to incorporate
antioxidant substances when compared to the control group. In summary, the addition of clove
and cinnamon essential oils increased the antioxidant activity in the meat, evaluated by the
DPPH, ABTS and FRAP methodologies.
Keywords: essential oils, meat quality, natural antioxidants, ruminant
Introdução
O aumento no consumo e na exportação de carnes resfriadas demanda tecnologias ao longo da
cadeia produtiva, principalmente no que se refere à qualidade e durabilidade do produto. Em
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situações rotineiras de varejo à estimativas de vida útil da carne bovina são curtas, não
ultrapassando seis dias (PRADO et al., 2014). A perda da qualidade nas carnes ocorre devido a
oxidação lipídica, e antioxidantes são utilizados com intuito de retardar ou inibir essas alterações
de lipídeos. Neste sentido o uso de óleos essencias na suplementação da dieta animal,
corresponde a uma das ferramentas para atingir esses objetivos, agindo como potencial ação
antioxidante e antimicrobiana (BIONDO et al., 2016), beneficiando o sistema imunológico e
digestivo dos animais com reflexos nos índices de desempenho (BENCHAAR et al., 2008). Este
trabalho teve como objetivo avaliar a adição de óleo de cravo e de canela na dieta de bovinos
terminados em confinamento analisando a atividade antioxidante da carne.
Material e Métodos
Este experimento foi aprovado pela Comissão de Ética no uso de Animais do
Departamento de Zootecnia, em respeito aos princípios da pesquisa biomédica com animais e foi
realizado na Fazenda Experimental de Iguatemi, pertencente à Universidade Estadual de
Maringá (UEM). Para realização desse trabalho, foram utilizados 40 bovinos, mestiços (½ Pardo
Suíço - ½ Nelore), com cerca de dez meses de idade e peso médio de 219 ± 11,7 kg. A
formulação das dietas e a quantidade fornecida aos animais foram calculadas para ganho de 1,5
kg/dia, sendo estas constituídas de 10% de volumoso e 90% concentrado. A escolha do óleo
essencial a ser incorporado na ração foi de acordo com as propriedades antioxidantes avaliadas
em ensaios in vitro, com o método da inibição do radical 2,2-difenil-1-picrilidrazila (DPPH),
ensaio com radical 2,2'-azino-bis-3- ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid (ABTS), e análise de
poder de redução do ferro (FRAP), (BIONDO et al., 2016). Os animais foram distribuídos em
cinco tratamentos com adição de óleo de cravo e de canela nas seguintes dietas: Controle (CON):
0 mg de óleo/animal/dia; Cravo 35 (CRA35): adição de 3500 mg de óleo essencial/animal/dia;
Cravo 70 (CRA70): adição de 7000 mg de óleo essencial/animal/dia; Canela 35 (CAN35):
adição de 3500 mg de óleo essencial/animal/dia e Canela 70 (CAN70): 7000 g de óleo
essencial/animal/dia. O experimento teve duração de 187 dias e os animais foram abatidos com
aproximadamente 17 meses de idade e peso vivo médio de 475 ± 51,3 kg.
Resultados e Discussão
Os animais que receberam a dieta contendo os óleos de cravo e canela, conseguiram
incorporar substâncias antioxidantes quando comparadas ao grupo controle, isso foi observado
no produto final, a carne. Os valores da atividade antioxidante na carne dos animais estão
apresentados na Tabela 1. Com a metodologia DPPH, os maiores níveis de inclusão de óleo de
cravo e de canela (7000 mg/animal/dia) nas dietas tiveram tendência a maior atividade
antioxidante (P=0,09) na carne em comparação às doses de 3500 mg/animal/dia. Conjuntamente,
a atividade antioxidante da carne dos animais do grupo CON foi a menor de todas as dietas.
Tabela 1. Atividade antioxidante na carne de bovinos alimentados com dietas suplementadas
com óleos de cravo e de canela
Dietas¹

DPPH²
(µmol ET. g-1)3

ABTS4
(µmol ET. g-1)3

FRAP5
(µmol Fe2+ g-1)6

COM

23,67B

41,60B

48,15C

CRA35

25,13A

49,30ª

55,24B

CRA70

26,05A

47,84ª

61,30A

CAN35

24,54AB

48,68ª

54,49B

CAN70

27,41A

50,21ª

56,71B
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EPM

0,44

0,93

1,02

P Valor
0,09
0,01
0,00
¹Dietas: CON = controle (sem adição de óleo essencial na dieta); CRA35 = 3500 mg/dia óleo essencial de cravo;
CRA70 = 7000 mg/dia de óleo essencial de cravo; CAN35 = 3500 mg/dia de óleo essencial de canela; CAN70 =
7000 mg/dia de óleo essencial de canela. ²Ensaio do DPPH; 3µmol ET = micromol de equivalente trolox; 4Ensaio
do ABTS; 5Análise de FRAP; 6µmol Fe2+ = micromol de cátions ferro. Letras maiúsculas diferentes na mesma
coluna mostram efeito significativo pelo teste Tukey 5%.

Verificou-se com a metodologia ABTS que a atividade antioxidante na carne dos bovinos
suplementados com os dois diferentes óleos essencias e nas duas diferentes dosagens usadas, foi
semelhante (Tabela 1). Porém, a atividade antioxidante na carne dos animais do grupo CON foi
menor (P<0,05) em relação a carne de todos os animais suplementados com os óleos essencias.
Com a metodologia FRAP a atividade antioxidante foi maior (P<0,05) na carne dos animais
suplementados com 7000 mg de óleo de cravo, e para os demais tratamentos com óleo a
atividade antioxidante foi intermediária (P<0,05), e por fim, a menor atividade foi encontrada na
carne dos animais alimentados com a dieta CON. Em resumo, a adição dos óleos essenciais de
cravo e de canela aumenta a atividade antioxidante na carne, avaliadas pelas metodologias de
DPPH, ABTS E FRAP.
Conclusões
Conclui-se que independentemente da metodologia usada para discriminar a atividade
antioxidante na carne de bovinos terminados em confinamento, a suplementação da dieta com
óleos essenciais de cravo e de canela melhorou a atividade antioxidante. No presente estudo
utilizou-se três diferentes metodologias para determinar a atividade antioxidante da carne, com
as três diferentes metodologias foi possível provar que a carne de animais suplementados com
óleos essenciais de cravo e de canela teve uma maior atividade antioxidante.
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CARACTERÍSTICAS DE CARCAÇAS DE NOVILHOS EM PASTAGENS DE CAPIM
MARANDU E CAPIM CONVERT.
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Maria Bridi¹ , Évelyn Rangel dos Santos¹ , Valter Harry Bumbieres Junior ¹,
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Resumo: A busca por aumento de produtividade da pecuária de corte nacional nos últimos anos
tem exigindo eficiência das áreas destinadas a produção de carne. Objetivou-se com o trabalho
avaliar as características de carcaças de novilhos Nelore castrados terminados em pastagem de
capim Mulato II (Convert) e capim Marandu. Foram utilizados 80 animais distribuídos em oito
lotes (10 animais em cada lote). O delineamento experimental foi inteiramente casualisado com
dois tratamentos e quatro repetições. As variáveis analisadas foram espessura de gordura, área de
olho de lombo, profundidade de musculo, acabamento e conformação. Os dados foram
submetidos à análise de variância utilizando o programa estatístico R. Não houve diferença
significativa entre os tratamentos, para a análise de espessura de gordura, área de olho de lombo,
profundidade de músculo, acabamento e conformação. Animais terminados em pastagens
estabelecida com capim mulato II (convert) e capim marandu não apresentaram diferenças nas
características de carcaça. Ambos os capins possuem potencial para serem utilizados em sistemas
de criação de novilhos a pasto, produzindo carcaças com características semelhantes.
Palavras–chave: Bovino de corte, brachiaria, forragem, ganho de peso.
Abstract: The search for increased productivity of domestic beef cattle in recent years has been
increasing demand for efficiency in the areas destined for meat production. The aim of this study
was to evaluate the carcass traits of castrated Nellore steers finished in Mulato II (Convert) and
Marandu grass pastures. Eighty animals were distributed in eight lots (10 animals in each lot).
The experimental design was completely randomized with two treatments and four replicates.
The analyzed variables were fat thickness, loin eye area, muscle length, finishing and
conformation. The data were submitted to analysis of variance using the statistical program R.
There was no significant difference between the treatments, for the analysis of thickness of fat,
loin eye area, muscle length, finishing and conformation. Animals in pastures established with
mulatto grass II (convert) and Marandu grass didn’t present differences in carcass characteristics.
Both grasses have potential to be used in grazing systems for grazing steers, producing carcasses
with similar characteristics.
Keywords: Beef cattle, brachiaria, forage, weight gain.
Introdução
À pecuária bovina de corte no Brasil possui grande destaque, com maior rebanho
comercial do mundo e o segundo maior produtor e o maior exportador mundial de carne bovina
(DE CARVALHO, 2017). A indústria da carne bovina sofre com a demanda do mercado
consumidor, que está cada dia mais exigente com a qualidade do produto final, portanto
características de carcaça são importantes parâmetros para avaliar a eficiência e a qualidade do
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sistema de produção (KAZAMA et al., 2008). A composição da carcaça é influenciada por
inúmeros fatores, sendo eles intrínsecos ou extrínsecos ao animal. A nutrição do animal é um
fator extrínseco que é facilmente manipulada, com efeitos significativos na composição da
carcaça (GUERRERO et al., 2013). Objetivou-se com o trabalho avaliar características de
carcaça de novilhos machos castrados da raça Nelore em áreas formadas com capim Marandu e
capim mulato II (Convert).
Material e Métodos
O experimento foi realizado na Estação Experimental Hildegard Georgina Von Pritzelwitz,
situada no município de Londrina - PR – Brasil. Foram utilizados 20 piquetes (20 ha) formados
com Brachiaria spp cv. Mulato II (Convert) e 20 piquetes (20 ha) formados com Brachiaria
brizantha cv. Marandu. Todos os piquetes tinham acesso a bebedouro e comedouro. Foram
utilizados 80 animais distribuídos em oito lotes (10 animais em cada lote). O delineamento
experimental foi inteiramente casualisado com dois tratamentos e quatro repetições.
Ao final do período experimental (168 dias), os novilhos foram conduzidos ao frigorífico
com Serviço de Inspeção Federal (SIF), onde foram abatidos seguindo as normas de abate
humanitário. Para as análises de carcaça utilizou-se os seis animais de peso intermediário,
retirando os dois bovinos mais pesados e os dois mais leves, totalizando 24 novilhos por
tratamento.
A avaliação subjetiva do grau de conformação e de acabamento das carcaças foi realizada
por meio de padrões fotográficos. As carcaças foram classificadas quanto ao grau de
conformação: côncava; sub retilínea; retilínea; sub convexa; convexa (CEE, 1981). O grau de
acabamento, ou seja, distribuição e quantidade de gordura subcutânea, classificado em: (1) –
magra; (2) – gordura escassa; (3) – gordura mediana; (4) – gordura uniforme; (5) – gordura
excessiva.
As meias carcaças esquerdas foram seccionadas entre a 10ª e 12ª costela, onde foram
avaliadas a profundidade do músculo, a espessura de gordura subcutânea e a área de olho de
lombo. Essas análises foram realizadas utilizando um paquímetro. A área de olho de lombo foi
realizada através de contagem de pontos. Todos os dados foram testados quanto à normalidade
dos resíduos e homogeneidade das variâncias. Os dados foram submetidos à análise de variância
utilizando o pacote estatístico R.
Resultados e Discussão
Não houve diferença, entre o uso de capim marandu e capim mulato II (Convert) para
espessura de gordura, profundidade de músculo, área de olho de lombo, conformação e
acabamento (Tabela 1).
Teodoro (2011) testou o capim marandu e capim-mulato II (Convert) e verificou que
ambos os capins apresentaram bons teores de Proteína bruta, além de valores semelhantes para
produção de Matéria seca e valor nutritivo dessas forragens. Pode-se assim explicar a não
diferença nas características de carcaça dos novilhos Nelores nesse estudo devido a grande
semelhança bromatológica e de valor nutritivo entre os capins marandu e capim mulato II
(Convert).
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Tabela 1 – Valores médios de espessura de gordura , profundidade de músculo , área de olho de lombo , marmoreio
e acabamento de novilhos em pastagens de capim Marandu e capim Convert.
Variável

N

Marandu

Convert

CV

Probabilidade (%)

Espessura de Gordura (mm)

48

3,72

3,8

41,65

0,8578

Profundidade de Musculo (mm)

48

126,19

127,57

4,97

0,4613

Área de olho de lombo cm²

48

69,04

70,68

9,27

0,3951

Conformação

48

8,75b

10,42a

30,24

0,0523

Acabamento
48
5,04
5,5
26,38
0,2595
CV = Coeficiente de Variação; N = Número de animais avaliados; Probabilidade P<0,05 = significativo;
Conformação de carcaça (Co- ou 1-, Co ou 1, Co+ ou 1+, Sr- ou 2-, Sr ou 2, Sr+ ou 2+, R- ou 3-, R ou 3, R+ ou 3+,
Sc- ou 4-, Sc ou 4, Sc+ ou 4+, C- ou 5-, C ou 5, C+ ou 5+, possuindo valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, respectivamente); Acabamento de carcaça (1, 2-, 2, 2+, 3-, 3, 3+, 4-, 4, 4+, 5-, 5, 5+, possuindo valores
de 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, respectivamente).

Conclusões
Animais terminados em pastagens estabelecida com capim mulato II (convert) e capim
marandu não apresentam diferenças nas características de carcaça.
Ambos os capins possuem potencial para serem utilizados em sistemas de criação de
novilhos a pasto, produzindo carcaças com características semelhantes.
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Resumo: Objetivou-se avaliar a substituição do farelo de soja pela torta de soja sobre as
características do músculo Longissimus thoracis et lumborum de cordeiros Santa Inês. Foram
utilizados 29 machos inteiros, com 23,63 ± 2,44 kg de peso vivo, 80 dias de idade,
distribuídos de maneira inteiramente casualizada, submetidos a cinco dietas, sendo que estas
variaram nos teores de substituição do farelo de soja pela torta de soja de 0, 25, 50, 75 e
100%. Para cada teor de substituição foram utilizados seis animais, porém, no de 25%, foram
cinco animais. Foram realizadas avaliações das características do músculo Longissimus
thoracis (profundidade, largura, área de olho de lombo e espessura de gordura). As
características do músculo Longissimus thoracis et lumborum não foram afetadas pelos
diferentes teores de torta de soja. A substituição do farelo de soja pela torta de soja pode ser
realizada sem prejuízo às características deste músculo.
Palavras–chave: Biodiesel, carcaça, Santa Inês.
Abstract: The objective of this study was to evaluate the replacement of soybean meal
by soybean cake on the Longissimus thoracis et lumborum muscle characteristics of
Santa Ines lambs. Twenty-nine intact males were used, weighing 23.63 ± 2.44 kg, at 80
days of age, distributed randomly, submitted to five diets, with the diets differing in the
levels of substitution of soybean meal by soybean cake (0, 25, 50, 75 and 100%). Each
diet was provided to six animals, except the 25% diet, in which five animals were used.
Evaluations of the characteristics from the Longissimus thoracis et lumborum muscle
(depth, width, loin eye area, fat thickness). The different levels of soybean cake did not
affect carcass characteristics. Replacement of soybean meal for soybean cake can be
made without affecting the characteristics of this muscle.
Keywords: Biodiesel, carcass, Santa Ines.
Introdução
Do grão de soja, pode-se utilizar como método alternativo de extração do óleo a
prensagem a frio do grão de soja, do qual se obtém a torta de soja, sendo uma alternativa
interessante em escala familiar. (SANTOS et al., 2011). O alto valor energético das tortas
residuais, consequente proveniente do extrato etéreo residual, pode proporcionar incrementos
nas características de carcaça (SOARES et al., 2012). Objetivou-se avaliar a substituição do
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farelo de soja pela torta de soja sobre as características do músculo Longissimus thoracis et
lumborum de cordeiros Santa Inês.
Material e Métodos
O experimento foi realizado na Fazenda Escola e Departamento de Zootecnia da
Universidade Estadual de Londrina. Foram utilizados 29 machos inteiros, com 23,63 ± 2,44
kg de peso vivo, 80 dias de idade, distribuídos de maneira inteiramente casualizada,
submetidos a cinco dietas, sendo que as dietas variaram nos teores de substituição do farelo
de soja pela torta de soja de 0, 25, 50, 75 e 100 %. Para cada teor de substituição foram
utilizados seis animais, mas no de 25%, cinco animais. Os teores de extrato etéreo (EE) das
rações foram: 2,37%, 2,76%, 3,14%, 3,54% e 3,94%, e os teores de nutrientes digestíveis
totais (NDT) foram: 72,98%, 73,39%, 73,81%, 74,22% e 74,66%, respectivamente. O farelo
de soja continha 1,07% de EE e a torta de soja 7,40% de EE. O abate foi realizado seguindo
as normas do abate humanitário, quando os animais atingiram peso médio aproximado de 38
kg. Ao atingirem esse peso, os animais foram transportados ao frigorífico com inspeção
municipal, distando 40 km, onde permaneceram em baia de espera, provida de água e
sombra. 24 h pós abate, com as carcaças mantidas em câmara fria, as meias-carcaças
esquerdas foram seccionadas na altura da 12a costela para avaliação da área de olho de lombo
(AOL), espessura de gordura (EGM), profundidade (PM) e largura (LM) do músculo
Longissimus thoracis et lumborum, segundo a metodologia citada por Cezar e Sousa (2007).
Os dados foram submetidos à análise de variância, ao nível de 5% de significativo, pelo
programa estatístico SAS.
Resultados e Discussão
Não foram observadas diferenças significativas (P>0,05) nas características avaliadas
do músculo Longissimus thoracis et lumborum (Tabela 1).
Tabela 1. Características do músculo Longissimus thoracis et lumborum da carcaça de cordeiros alimentados com
dietas contendo diferentes teores de torta de soja em substituição ao farelo de soja
Teores de torta de soja (%)
R¹
CV²(%)
0
25
50
75
100
Profundidade (mm)

51,57

54,95

52,78

52,95

52,72

Ŷ = 52,93

7,20

Largura (mm)

35,84

29,98

34,95

32,23

33,38

Ŷ = 33,39

12,01

Área de olho de lombo (cm²)

14,96

14,4

15,46

13,96

14,21

Ŷ = 14,60

13,94

2,25

2,44

2,17

2,58

Ŷ = 2,53

45,39

Espessura de gordura (mm)
3,15
1
Regressão,2Coeficiente de Variação

A mensuração da AOL é de grande utilidade na predição da quantidade de músculo
na carcaça, uma vez que este índice é altamente correlacionado com a porcentagem de carne
na carcaça. De maneira similar, a medida de EGM, tomada acima do músculo Longissimus
thoracis et lumborum, também possui boa correlação com a composição de gordura da
carcaça (CARTAXO et al., 2009). Para PM e LM, os valores médios obtidos foram 5,29 e
3,33 cm, enquanto Araújo et al. (2009) obtiveram 5,75 e 3,25 cm, respectivamente,
resultados muito parecidos, consequentes provavelmente da similaridade entre a composição
das dietas, pesos de abate e grupos genéticos. Apesar de não terem sido obtidos incrementos
nas características estudadas (o que indicaria um incremento geral nas características da
carcaça, devido à alta
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correlação entre as características estudadas com as características da carcaça como um todo)
mesmo com o crescente teor de EE e NDT nas dietas, de acordo com o aumento da participação
da torta de soja na composição da ração, também não foram observados decréscimos. Ou seja, a
torta de soja, produto este de obtenção menos onerosa, pode satisfatoriamente substituir o farelo
de soja nas formulações.
Conclusões
A substituição do farelo de soja pela torta de soja, parcial ou total, pode ser realizada sem
prejudicar as características da carcaça.
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CARACTERIZAÇÃO DA CONFORMAÇÃO DE CARCAÇAS BOVINAS
Murilo Augusto Tagiariolli¹*, Maria Carolina Gonçalves de Arruda¹, Daniella Sgarioni de Faria¹,
Guilherme Agostinis Ferreira¹, Ana Paula Ayub da Costa Barbon¹, Nayara Andreo¹, Carolina Amália
de Souza Dantas Muniz¹, Ana Maria Bridi¹
¹ Universidade Estadual de Londrina, Londrina/PR
*Estudante de graduação – murilotagi@hotmail.com

Resumo: Vários fatores intrínsecos e extrínsecos podem afetar a qualidade da carcaça. Para isso,
estudos com esses fatores são necessários para avaliar seus efeitos na carne e carcaça. O objetivo
deste trabalho foi caracterizar a conformação de carcaças bovinos de acordo com a raça, idade,
classe sexual e acabamento. Foram utilizadas 114.279 meias-carcaças avaliadas. As variáveis
foram calculadas pelo Método dos Quadrados Mínimos. Foi observado melhor conformação para
animais cruzados em relação a raça Nelore e para machos inteiros, seguidos de castrados e
fêmeas. Quanto maior a idade, menor a nota para a conformação, e maior acabamento de gordura
proporcionou melhor conformação. Foi possível concluir que todas as características têm
influência sobre a conformação.
Palavras–chave: Acabamento, classe sexual, Nelore, qualidade da carcaça.
Abstract: Several intrinsic and extrinsic factors could affect the quality of carcass. For this,
studies with these factors are necessary to evaluate their effects on meat and carcass. The aim of
this study was to characterize the training of cattle according to breed, age, sexual class and
finishing. We were used 114,279 half-carcasses. The Minimum Squares Method calculated the
conformation. The conformation was better for crossbreed animals in relation to the Nelore breed
and for entire males, followed by castrated and females. The older age, the lower conformation,
and a higher fat finish provided better online. It was possible to conclude that all the
characteristics have influence on the conformation.
Keywords: Carcass quality, finishing, Nelore, sexual class.

Introdução
No primeiro trimestre de 2017, o Brasil produziu 1.788.988 toneladas de carcaças, sendo
14,77% da produção total destinadas à exportação in natura (IBGE, 2017). Por isso, é importante
o atendimento das exigências de qualidade das carcaças, tanto do mercado externo quanto
interno, que está cada vez mais exigente.
Vários fatores podem afetar a qualidade da carcaça, como raça, idade e classe sexual,
alterando características físico-químicas e tecnológicas (BRIDI; CONSTANTINO, 2009). A
conformação é umas das caraterísticas avaliadas para determinar a qualidade da carcaça, onde
quanto maior a conformação, maior a quantidade de carne em relação a osso a carcaça terá
(BRIDI; CONSTANTINO, 2009). Portanto, o objetivo deste trabalho foi caracterizar a
conformação de carcaças de bovinos de acordo raça, idade, classe sexual e acabamento.
Material e Métodos
Foram analisadas 114.279 meias-carcaças de bovinos abatidos comercialmente, durante a
rotina industrial de um frigorífico sob Serviço de Inspeção Federal. O preenchimento dos dados
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referentes a raça, classe sexual e idade dos animais foi realizado no início da esfola com a
utilização de coletor eletrônico.
As carcaças foram provenientes de animais da raça Nelore, cruzamentos industriais e
animais de aptidão leiteira que eram vendidos ao frigorífico. As classes sexuais foram divididas
em macho inteiro, macho castrado e fêmeas (novilhas e vacas).
A idade foi verificada de acordo com a cronologia dentária em relação à erupção dos dentes
incisivos permanentes, sendo animais com apenas a 1ª dentição sem queda das pinças; animais
com até dois dentes definitivos sem queda dos primeiros médios da primeira dentição; animais
com até quatro dentes definitivos sem queda dos segundos médios da primeira dentição; animais
com mais de quatro e até seis dentes definitivos sem queda dos cantos da primeira dentição;
animais possuindo mais de seis dentes definitivos.
A avaliação do grau de acabamento foi realizada com padrão fotográfico descrito por
Cañeque e Sañudo (2000). Os dados foram analisados pelo Método dos Quadrados Mínimos,
utilizando o procedimento GLM do SAS (versão 8.2) com o seguinte modelo: Yijklmn = μ + GGi +
CSj + Al + Im + b1(PCQijklm) + eijklmn, onde Yijklmn = observação da o-ésima meia-carcaça; μ = média geral
da característica estudada; GGi = efeito de i-ésimo grupo genético (i = 1, 2); CSj = efeito da j-ésima classe
sexual (j = 1...3); Cl = efeito da l-ésima conformação da meia-carcaça quente (l = 1....5); Im = efeito fixo
da m-ésima idade (m = 0....8); b1 = coeficiente de regressão linear; PCQijklm = efeito do m-ésimo peso da
meia-carcaça quente em kg; eijklmn = erro aleatório associado a cada observação ijklmn, suposto
normalmente distribuído com média zero e variância σ2.

Resultados e Discussão
Os resultados encontrados para as variáveis analisadas são apresentados na Tabela 1.
Tabela 1 – Médias e desvios-padrão de conformação de carcaças bovinas de acordo com as variáveis observadas1.
Idade

Conformação

0
2,58 ±
0,007 a

2
4
6
2,45 ± 2,35 ±
2,29 ±
0,004 b 0,004 c 0,004 d
Acabamento

Classe sexual
8
2,20 ±
0,005 e

Macho inteiro Macho castrado Fêmea
2,46 ± 0,004 2,34 ± 0,004 2,32 ± 0,005
a
b
c
Raça

Magra
Escassa
Mediana
Uniforme
Excessiva
Nelore
Composto
2,12 ±
2,31 ±
2,38 ±
2,38 ±
2,55 ± 0,011 2,32 ± 0,005 2,32 ± 0,005
Conformação
0,011 e
0,005 d
0,003 c
0,003 c
a
c
c
1
Médias na coluna dentro da mesma variável seguidas por letras diferentes são diferentes (P<0,05) pelo teste t de
Student.

Animais compostos apresentaram melhor conformação do que animais Nelore. Tal
resultado é devido ao maior desenvolvimento de outros genótipos em relação ao Nelore (VAZ;
RESTLE, 2001). Machos inteiros apresentaram melhor conformação, seguidos dos machos
castrados e fêmeas. Resultados semelhantes foram obtidos por Restle et al. (2000), que também
observaram maior conformação para machos inteiros, seguido de machos castrados, atribuindo
essa diferença ao maior balanço de nitrogênio nos machos inteiros devido ao efeito anabolizante
dos hormônios produzidos nos testículos. Já as fêmeas também produzem hormônios
anabolizantes, porém em baixa concentração.
Quanto a idade, quanto mais tardio o abate dos animais, pior foi o acabamento, podendo
estar relacionado com a alimentação fornecida aos animais (VAZ et. al. 2002). Para acabamento,
quanto maior a deposição de gordura, maior o grau de conformação (BRIDI; CONSTANTINO,
2009). A gordura de acabamento é uma das últimas a ser depositada, logo, quando o ganho de
musculatura é baixo, há menor deposição de gordura de acabamento (KUSS et al., 2005).
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Conclusões
Foi possível concluir que a conformação das carcaças é influenciada pela raça, classe
sexual, idade e acabamento, sendo necessário também, levar em conta o sistema de criação e
alimentação ao que os animais foram submetidos.
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CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS DA CARNE DE CORDEIROS SANTA
INÊS E DORPER, CASTRADOS E NÃO CASTRADOS.
Letícia da Silva Leite¹*, Francisco Fernandes Júnior², Amanda Gobeti Barro¹, Gesley Sanches
Crispim¹, Guilherme Agostinis Ferreira³, Helena Alonso Panho4 , Jõao Paulo Batista4, Maria
Eduarda Corrêa da Silva¹.
¹Estudante de Zootecnia, DZO/ UEL, Londrina – PR; ²Doutor em Ciência Animal/ UEL ,
Londrina – PR; 3 Pós graduação em ciência animal-UEL, 4Estudante de Medicina
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Resumo: Esta pesquisa objetivou avaliar os atributos sensoriais relacionados ao sabor, odor e
aceitação global da carne de cordeiro. Foram utilizados cordeiros Santa Inês (n=34) e Dorper
(n=34), destes, metade de cada grupo genético foram castrados. A porção da coluna vertebral
foi posteriormente enviada ao laboratório e desossada para obtenção do músculo Longissimus
thoracis et lumborum, no qual foi realizada a análise sensorial por um grupo de 12 provadores
treinados utilizando uma escala de intensidade. Foram avaliados odor e sabor (doce, ranço,
ácido, suarda, urina, fezes, carneiro), maciez, suculência, aceitação global e gordura, todos em
escala de pontos de 1 a 10. Os dados foram submetidos à análise de variância, no caso de
significância ao nível de 5%. Os provadores treinados não observaram diferença de odor entre
as carnes de raça e condições sexuais analisadas, porém o sabor foi notório em ambas as
categorias. Quanto aos parâmetros não foi observada diferença entre as variáveis analisadas.
Cordeiros Dorper e Santa Inês são recomendados para produção de carne dentro dos
parâmetros sensoriais avaliados.
Palavras–chave: cor, longissimus thoracis et lumborum, sensorial
Abstract: This research aimed to evaluate the sensorial attributes related to the taste, odor and
global acceptance of lamb meat. Santa Inês (n = 34) and Dorper (n = 34) Lambs were used,
half of each genetic group were castrated. The portion of the vertebral column was later sent to
the laboratory and deboned to obtain the Longissimus thoracis et lumborum muscle, in which
sensory analysis was performed by a group of 12 trained testers using a scale of intensity. Odor
and taste (sweet, rancid, acid, sweat, urine, faeces, lamb), softness, succulence, overall
acceptance and fat were evaluated, all in a scale of points from 1 to 10. Data were submitted to
analysis of variance, case of significance at the 5% level. The trained tasters observed no
difference in odor between the race meat and sexual conditions analyzed, but the taste was
notorious in both categories. Regarding the parameters, no difference was observed between
the analyzed variables. Dorper and Santa Inês lambs are recommended for meat production
within the sensory parameters evaluated.
Keywords: color, longissimus thoracis et lumborum, sensory
Introdução
O sabor de um alimento corresponde ao conjunto de impressões olfativas e gustativas,
provocadas no momento do consumo, antes da sua ingestão, durante a mastigação e após a
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deglutição, sendo influenciado pelas características organolépticas (MADRUGA et al., 2002).
A castração é um método que rende carcaças mais pesadas, além de evitar que o animal chegue
na puberdade, evita odor sexual derivados da testosterona, androsterona e escatol, no produto
final (Leão et al., 2012). Esta pesquisa objetivou avaliar as características sensoriais
relacionados ao sabor, odor e aceitação global da carne de cordeiro Santa Inês e Dorper com
diferentes condições sexuais.
Material e Métodos
Foram utilizados cordeiros Santa Inês (n=34) e Dorper (n=34), destes, metade de cada
grupo genético foram castrados. O delineamento foi completamente casualizado, e os animais
foram distribuídos aleatoriamente, dois a dois, em baias, e confinados por 120 dias. As
refeições foram fornecidas duas vezes ao dia, às 07h00 e 16h00, na forma total (volumoso +
concentrado). Os animais foram abatidos em frigorífico comercial. A porção da coluna
vertebral foi posteriormente enviada ao laboratório e desossada para obtenção do músculo
Longissimus thoracis et lumborum, no qual foi realizada a análise sensorial por um grupo de 12
provadores treinados utilizando uma escala de intensidade. Os provadores passaram por nove
etapas de treinamento, sendo quatro etapas de seleção e cinco de treinamento. Realizou-se um
questionário (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1993), uma avaliação visual–
espacial, teste de gosto, teste de odor, teste de pareamento, avaliação de limiar, teste de textura,
avaliação de misturas e padronização de odores e texturas. Foram avaliados odor e sabor (doce,
ranço, ácido, suarda, urina, fezes, carneiro), maciez, suculência, aceitação global e gordura,
todos em escala de pontos de 1 a 10. Os dados foram submetidos à análise de variância.
Resultados e Discussão
Os provadores treinados não observaram diferença (Tabela 1) de odor entre as carnes de
cordeiros da raça Dorper e Santa Inês e entre as diferentes condições sexuais. Para o sabor da
carne, foi observada diferença no sabor de carneiro (macho), sendo que os animais Santa Inês
apresentaram sabor mais intenso do que os da raça Dorper (P=0,0127). O mesmo foi observado
quando se considerou a condição sexual (Tabela 1). A carne de animais não castrados
apresentou sabor mais intenso quando comparados aos de castrados (P=0,0142), devido a
maior presença de hormônios sexuais testosterona e androsterona nos animais não castrados,
que provocam a formação do composto escatol, que é reconhecido pelos provadores como
sabor de macho. Quanto aos outros parâmetros não foi observada diferença entre as variáveis
analisadas. As amostras de carne foram avaliadas com maciez e suculência mediana, baixa
aceitabilidade global e gordura abaixo do ideal, mesmo quando avaliada a carne de animais
castrados, os quais possuem maior deposição de gordura.
Tabela 1 – Médias de características sensoriais da carne de cordeiros Santa Inês e Dorper,
castrado e não castrados, terminados em confinamento.
Variáveis

Raça
Dorper

Doce
Ranço

1,77
1,91

Ácido

2,01

Condição
Santa Inês
P
Odor (1 a 10)
1,48
0,3540
1,84
0,8404
2,59

0,2221

Castrado

NCast.

1,18
2,00

1,41
1,76

0,1816
0,5267

119,15
119,76

1,93

2,65

0,1202

120,46

P
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CV %

Suarda

2,55

2,42

0,7601

2,33

2,74

0,2367

101,98

Urina

2,16

2,10

0,8759

1,86

2,39

0,1767

110,92

Fezes

1,17

1,27

0,7879

0,94

1,50

0,1098

171,55

Carneiro

3,10

0,6159

2,93

3,50

0,2397

88,07

Doce
Ranço

1,92
1,87

1,56
1,86

0,3199
0,9741

2,01
1,95

1,47
1,78

0,1361
0,6869

123,96
135,96

3,33
Sabor (1 a 10)

Ácido

2,13

2,82

0,1582

2,21

2,74

0,2853

118,37

Suarda

2,53

3,07

0,2267

2,57

3,03

0,3010

97,15

Urina

1,87

2,40

0,1923

1,85

2,41

0,1710

147,48

Fezes

1,29

1,97

0,0832

1,39

1,87

0,2247

110,42

b

a

0,0127

b

a

0,0142

83,02

Carneiro

3,09

4,32

3,10

4,31

Maciez (1 a 10)
Suculência (1 a 10)

5,59
5,52

6,49
6,04

0,0564
0,2594

6,41
6,05

5,67
5,52

0,1152
0,2453

47,12
48,16

Aceitação global (1 a 10)

2,90

2,45

0,3350

3,05

2,30

0,0873

109,73

Gordura (1 a 10)

2,42

3,17

0,5784

2,83

2,76

0,8559

83,72

cast. = Não Castrado. CV (%) = Coeficiente de variação. P = Probabilidade. Letras
diferentes na coluna indicam diferença significativa (P valor <0,05).
Conclusões
Cordeiros Dorper e Santa Inês são recomendados para produção de carne dentro dos
parâmetros sensoriais avaliados, observando a maturidade fisiológica dos animais não castrados.
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CARACTERIZAÇÃO DE CARCAÇAS COMO FATORES DE RISCO NA SEVERIDADE
DE CONTUSÕES EM BOVINOS
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Giangareli¹, Nayara Andreo², Daniella Sgarioni³, Carolina Amália de Souza Dantas Muniz¹, Ana
Maria Bridi¹.
¹ Universidade Estadual de Londrina, Londrina/PR; ² Doutora em Ciência Animal/UEL,
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SENAR/PR.
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Resumo: Objetivou-se verificar os fatores que podem predispor as carcaças ao aparecimento de
contusões a partir de dados de bovinos abatidos em frigorífico sob Serviço de Inspeção Federal
no Estado de São Paulo. O trabalho foi realizado na sala de abate do frigorífico, foram analisadas
114.279 meias-carcaças de animais abatidos comercialmente. As observações de cada meiacarcaça foram analisadas quanto a: grupo genético, classe sexual, idade, severidade da contusão. Foi
empregado o teste de Qui-quadrado para a análise dos dados de distribuição das severidades de
contusão por grupo genético, idade e classe sexual. Os grupos mais afetados por todos os tipos de
severidades foram as fêmeas, animais mais velhos e animais da raça Nelore
Palavras–chave: idade, classe sexual, Nelore
Abstract: The objective of the study was to investigate the occurrence of bruises in beef cattle
carcass, as the severity and site affected, as well as to relate it to their characteristics. A number
of 114.279 half-carcasses of animals commercially slaughtered from June to November 2012
were analysed. The Chi-square was employed to the analysis of the distribution of the severities
of injury by breed, age and sexual condition. The groups most affected by all severities of injury
were females, older animals, and Nellore.
Keywords: age, sexual condition, Nellore
Introdução
A qualidade da carcaça e da carne de bovinos de corte é influenciada por vários fatores,
entre eles: genética, alimentação, sexo, idade e manejo pré-abate. De maneira geral, a
preocupação com o bem estar animal passou a ser uma consideração importante na produção de
carne em muitos países. Os problemas causados por um manejo incorreto antes do abate resultam
em carcaças com hematomas, presença de cortes escuros, reações de vacina e perdas de peso
(PARANHOS DA COSTA et al., 2002)
Vários fatores têm relação com a incidência de contusões e lesões nas carcaças bovinas.
dentre estes fatores destacam-se a idade do animal, classe sexual e grupo genético. A localização,
severidade e aparência das contusões variam enormemente e podem indicar a causa da injúria
(HOFFMAN; LÜHL, 2012). Objetivou-se com o estudo avaliar a ocorrência de contusões quanto
à severidade conforme o grupo genético, idade e classe sexual em bovinos.
Material e Métodos
Os dados utilizados neste estudo foram obtidos de meias-carcaças de bovinos abatidos em
frigorífico sob Serviço de Inspeção Federal no Estado de São Paulo. Foram analisadas 114.279
meias-carcaças de animais abatidos comercialmente.
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O preenchimento dos dados referentes ao grupo genético, classe sexual e idade dos animais
foi realizado no início da esfolacom a utilização de coletor eletrônico. Os animais foram
divididos em Nelore ou composto. A classe sexual foi divida em macho inteiro (incluindo
touros), machos castrados e fêmeas (novilhas e vacas).
A idade foi verificada de acordo com a cronologia dentária em relação à erupção dos dentes
incisivos permanentes, sendo animais com apenas a 1ª dentição sem queda das pinças (0 DIP);
animais com até dois dentes definitivos sem queda dos primeiros médios da primeira dentição (2
DIP); animais com até quatro dentes definitivos sem queda dos segundos médios da primeira
dentição (4DPI); animais com mais de quatro e até seis dentes definitivos sem queda dos cantos
da primeira dentição (6DPI); animais possuindo mais de seis dentes definitivos (8DPI).
A severidade foi avaliada logo após o Ponto Crítico de Controle, (PCC) antes da pesagem
das meias-carcaças, sendo classificada como: ausente (1), fraca (2), média (3), e grave (4),
dependendo da intensidade do toalete necessário para remover as áreas contundidas.
Resultados e Discussão
Do total de meias-carcaças avaliadas, 10989 (aproximadamente 10%) apresentaram contusões.
Em estudo realizado no Brasil, Andrade et al. (2009) encontraram prevalência de contusão muito alta
(94,3%). Entre os grupos genéticos para as porcentagens de todos as severidades de contusão, os
animais compostos apresentaram maior porcentagem de meias-carcaças sem contusão (92,83%)
comparados a raça Nelore (88,25%) (P<0,05). Além disso, todas as severidades de contusão foram
superiores nos animais do grupo genético Nelore (P<0,05), sendo 5,84% fraca, 4,33% média e 1,57%
grave, em relação aos animais compostos (3,63% fraca, 2,63% média e 0,91% grave). Segundo
Burrow (2001), bovinos do grupo genético Nelore são considerados mais reativos que as raças
européias e provavelmente animais mais reativos apresentam maior ocorrência de contusões.
Houveram maiores porcentagens (P<0,05) de todas as severidades de contusão em animais
8 DIP. As porcentagens nesta classe de animais mais velhos foram 7,51 (fraca), 7,52 (média) e
3,80 (grave), comparadas 6 DIP (6,09 fraca, 4,43 média, 1,53 grave), aos 4 DIP (4,32 fraca, 2,98
média, 0,93 grave), aos 2 DIP (3,54 fraca, 2,25 média, 0,58 grave), e 0 DIP (2,79 fraca, 1,77
média, 0,79 grave). Hoffman e Lühl (2012), também encontraram maiores proporções de
contusões graves em vacas que em novilhas. Segundo Strappini et al. (2010), animais mais velhos
possuem um risco mais alto de apresentarem contusões quando comparados a animais jovens, por
serem mais vulneráveis a quedas e pela menor agilidade frente a situações que possam causar
injúrias.
Houve diferença (P<0,05), quanto a classe sexual, as fêmeas apresentaram menor
porcentagem de meias-carcaças sem contusão (73,91%) comparadas aos machos castrados
(87,4%) e aos machos inteiros (95,26%). Todas as severidades de contusão foram maiores nas
fêmeas (11,78% fraca, 10,31% média e 4% grave) nos machos castrados e inteiros as
porcentagens de cada grau de contusão foram, respectivamente, 6,24% e 2,69% fraca, 4,62% e
1,59% média; 1,74% e 0,46% grave. As maiores frequências e severidade de contusões
encontradas em fêmeas são compatíveis com os resultados encontrados por Hoffman e Lühl
(2012).

Conclusões
Os grupos mais afetados por todos os tipos de severidadades foram as fêmeas, animais mais
velhos e animais da raça Nelore
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CLASSIFICAÇÃO DOS TEMPOS DE MATURAÇÃO DA CARNE DE BOVINOS
NELORE USANDO SISTEMA DE IMAGEM HIPERESPECTRAL (HIS).
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Fernando Morales Gomez², Saulo da Luz e Silva².
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Resumo: Objetivou-se avaliar a precisão da classificação dos tempos de maturação 0, 7, 14 e 21
dias da carne de bovinos Nelore usando um sistema de imagem hiperspectral (HIS) de bancada.
Um HIS (λ = 928-2524 nm) foi utilizado para coletar imagens hiperespectrais do Longissimus
thoracis et lumborum (n = 376) de bovinos da raça Nelore. Seis modelos discriminantes lineares
foram desenvolvidos para classificar as amostras com base nos tempos de maturação. O modelo
que utilizou a primeira derivada associada aos espectros de absorção total foi capaz de classificar
amostras com base nos tempos de maturação com uma acurácia geral de 84,8%. Os resultados
demonstram que o HIS pode ser uma tecnologia viável para classificar a carne com base nos
tempos de maturação.
Palavras–chave: Bos indicus, Infravermelho de onda curta, Qualidade da carne, Técnicas não
invasivas
Abstract: The aim of this study was to evaluate the accuracy of classification of Nellore beef
aged for 0, 7, 14, or 21 days and classification based on aging period using a bench-top
hyperspectral imaging system. A hyperspectral imaging system (λ = 928-2524 nm) was used to
collect hyperspectral images of the Longissimus thoracis et lumborum (n = 376) of Nellore cattle.
Six linear discriminant models were developed to classify samples based on tenderness and aging
period. The model using the first derivative of full absorbance spectra was able to classify steaks
based on aging period with an overall accuracy of 84.8%. The results demonstrate that the HIS
may be a viable technology for classifying beef based on tenderness and aging period.
Keywords: Bos indicus, Meat quality, Non-invasive techniques, Short-wave infrared
Introdução
Os interesses na qualidade da carne são movidos pela necessidade de fornecer ao
consumidor um produto de alta qualidade a um preço acessível (SEPÚLVEDA et al., 2011).
Nesse sentido, o fornecimento de produtos que atendam às exigências dos consumidores é um
ponto crítico para a indústria da carne, pois tem um impacto direto na rentabilidade (TROY;
KERRY, 2010).
Visto que, a falta de maciez da carne é uma das causas mais comuns de não aceitação, a
maturação se torna uma alternativa para aumentar a maciez da carne. Nesse contexto, várias
tecnologias têm sido utilizadas com o objetivo de avaliar características indicadoras da qualidade
da carne. Dentre estas tecnologias, o HIS tem sido avaliado como uma ferramenta de inspeção e
avaliação relacionados com a qualidade, o que torna a utilização dessa técnica um campo
promissor na pesquisa para avaliação não-destrutiva de produtos agrícolas e alimentares,
incluindo a qualidade da carne (KONDA NAGANATHAN et al., 2008).
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Com base nas informações apresentadas, objetivou-se avaliar a precisão da classificação
dos tempos de maturação 0, 7, 14 e 21 dias da carne de bovino Nelore usando um sistema de
imagem hiperspectral (HIS) de bancada.
Material e Métodos
As amostras utilizadas foram provenientes de um confinamento experimental realizado na
FZEA/USP, em Pirassununga/SP/Brasil. Noventa e seis bovinos Nelore com peso médio inicial
PMI = 409 ± 50kg foram confinados por um período total de 100 dias, recebendo uma dieta com
24% de volumoso e 76% de concentrado.
O abate foi realizado de acordo com procedimentos humanitários, conforme exigido pela
legislação brasileira. Quarenta e oito horas após o abate, a meia-carcaça direita de cada animal foi
dividida na região entre a 12ª e a 13ª costelas, de onde foram retiradas quatro amostras do
Longissimus thoracis et lumborum, no sentido caudocranial, identificadas individualmente e
embaladas à vácuo e maturadas (0-4°C) por 0, 7, 14 ou 21 dias.
A aquisição das imagens foi procedida usando um HIS, modelo de câmera hiperspectral
SisuCHEMA SWIR (SPECIM Spectral Imaging Ltd, FIN-90571 Oulu, Finlândia) na faixa de
928-2524 nm.
A calibração, seleção da região de interesse e extração dos dados espectrais foram
realizadas em Matlab (MathWorks Inc., Natick, MA) e o desenvolvimento dos modelos de
classificação e seleção dos comprimentos de onda foram desenvolvidos no software
Unscrambler® X (CAMO Software AS) segundo metodologia descrita por Nubiato et al. (2016).
Com base nos dados espectrais completos e parciais, seis diferentes modelos de analise
discriminante linear (LDA) foram desenvolvidos: Reflectância; Reflectância + 1ª derivada;
Reflectância + 2ª derivada; Absorbância; Absorbância + 1ª derivada e Absorbância + 2ª derivada
para classificar as amostras de carne quanto aos quatro tempos de maturação (0, 7, 14 e 21 dias).
Resultados e Discussão
Considerando as amostras em sua totalidade, a implementação do modelo LDA utilizando
todos os comprimentos de onda (espectro completo), absorbância como transformação de
espectro e efetuado os pré-tratamentos, obteve-se a classificação correta de 319 (1ª derivada) e
318 (2ª derivada) amostras do total de 376, resultando em uma acurácia geral de 84,8% e 84,6%
na classificação dos tempos de maturação (Tabela 1), respectivamente. Para a avaliação do
modelo, um incremento menor que 2% nos valores de acurácia foi considerado não significativo.
Segundo Park et al. (1998), os resultados do Infravermelho próximo são menos claros do
que o Infravermelho visível, porém a absorção espectral diminui com o aumento do tempo de
maturação, principalmente entre 1100-1300 nm, o que pode ter ocasionado os baixos valores de
acurácia ao se excluir alguns comprimentos de onda.
De acordo com os resultados, para órgãos reguladores da qualidade, o sistema de imagem
hiperespectral pode ser uma ferramenta para controle dos produtos, devido sua boa acurácia na
classificação da carne bovina quanto ao tempo de maturação.
Tabela 1 – Acurácia geral da classificação dos tempos de maturação.
N
F1

Comprimentos de onda (nm)
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Acurácia(%)

Espectro Completo
Espectro Parcial

Reflectância

7

928-2524

72,3

Reflectância+1Derivada

7

928-2524

77,9

Reflectância+2Derivada

7

928-2524

77,4

Absorbância

7

928-2524

72,6

Absorbância+1Derivada

7

928-2524

84,8

Absorbância+2Derivada

7

928-2524

84,6

Reflectância

6

928-1413

67,6

Reflectância+1Derivada

7

928-1080;1212-1268

62,5

Reflectância+2Derivada

7

941-973;985-1036;1136-1224

62,2

Absorbância

7

928-2524

72,6

7

1080-1212;1268-1463;1639-1733;18451939

80,0

7

1105-1143;1224-1388;1739-1758;18391883

79,0

Absorbância+1Derivada
Absorbância+2Derivada

1

N F = Número de Fatores.
Conclusões

O sistema de imagem hiperespectral pode ser aplicado como um método de classificação
dos tempos de maturação em carne de bovinos da raça Nelore, desde que usado todos os
comprimentos de onda provenientes da aquisição das imagens.
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COMPOSIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS ÔMEGA 3 e ÔMEGA 6 DA CARNE
DE BOVINOS NELORE RECRIADOS EM PASTO OU CONFINAMENTO
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Resumo: Objetivou-se com o estudo avaliar o efeito do sistema em pasto e confinamento na
fase de recria sobre a composição de ácidos graxos ômega 3 (n-3) e ômega 6 (n-6) da carne de
bovinos Nelore. O experimento foi composto por 80 bezerros Nelore após o desmame
distribuídos em dois tratamentos: sistema em pasto (SP) ou sistema em confinamento (SC).
Após isso, todos eles foram alocados em pasto e depois terminados em sistema de
confinamento. Ao final do período de terminação, foram abatidos em frigorífico comercial.
Dos 80 animais, foram selecionadas aleatoriamente dezesseis carcaças de cada tratamento para
a análise da composição dos ácidos graxos n-3 e n-6 e relação n-6/n-3. Os dados foram
analisados por meio de análise de variância e as médias comparadas utilizando-se o software
estatístico R. O total dos ácidos graxos n-3 e n-6 foram maiores para o tratamento SP quando
comparado ao SC, enquanto a relação n-6/n-3 não foi significativa. Conclui-se que a carne de
bovinos em pasto pode ter uma melhor composição de ácidos graxos devido a maior proporção
de n-3 e n-6 e relação n-6/n-3 dentro do recomendado pela literatura.
Palavras–chave: concentrado, longissimus thoracis, pastagem, relação n-6/n-3
Abstract: The aim with the study was evaluate the effect of pasture and feedlot system on
stocker phase over the fatty acid composition of omega 3 (n-3) and omega 6 (n-6) of Nellore
beef. The trial was composed by 80 Nellore calves after weaning distributed into two
treatments: pasture system (SP) or feedlot system (SF). After that, all of them were allocated on
pasture and then finished on feedlot system. In the end of finishing period, they were harvested
in a commercial abattoir. From the 80 animals, were randomly selected sixteen carcasses from
each treatment for the analysis of fatty acid composition of n-3 and n-6 and n-6/n-3 ratio. The
data were analyzed by analysis of variance and means were compared using R statistical
software. Total of fatty acids n-3 and n-6 were higher for treatment SP compared to SC,
whereas n-6/n-3 ratio was not significant. In conclusion, beef of pasture cattle may have better
fatty acids composition due to the higher percentage of n-3 and n-6 and n-6/n-3 ratio under the
recommended in the literature.
Keywords: concentrate, forage, longissimus thoracis, n-6/n-3 ratio
Introdução
Dentre os fatores extrínsecos que influenciam a qualidade da carne, a nutrição
desempenha um papel importante, sendo apontada como o principal determinante da
composição de ácidos graxos da carne bovina. De acordo com Nuernberg et al. (2005) um
elevado conteúdode ácidos graxos ômega 3 (n-3) na gordura intramuscular pode levar a
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melhorias no valor nutricional da carne. Dois diferentes sistemas de alimentação são
amplamente utilizados na produção de carne bovina, pasto e confinamento, sendo o sistema de
produção em pastagem o mais comum no Brasil. A carne de animais em pasto quando
comparada aos confinados, possui elevada qualidade nutricional, que é resultado do alto
conteúdo do ácido graxo n-3. Pesquisas estudando a composição de ácido graxos ômega 3 e
ômega 6 de bovinos recriados em pasto e confinamento são escassas. Desta forma, o objetivo
do estudo foi avaliar o efeito do sistema em pasto e confinamento na fase de recria sobre a
composição de ácidos graxos ômega 3 e ômega 6 da carne de bovinos Nelore.
Material e Métodos
Foram utilizados 80 bezerros Nelores distribuídos em dois tratamentos na recria:
sistema em pasto (SP) ou sistema em confinamento (SC). Os animais do tratamento SP (n = 40)
foram alocados em pastagem recebendo apenas suplemento mineral e os animais do grupo SC
(n = 40) foram alimentados em sistema de confinamento. A ração de confinamento foi
fornecida duas vezes por dia. Os bezerros permaneceram nessa fase por 136,58 ± 2,07 dias e
terminaram esta etapa com 337,76 ± 3,26 dias de idade e 232,98 ± 5,03 kg de peso corporal.
Posteriormente, todos os 80 animais foram mantidos em pastagem recebendo apenas
suplemento mineral e em seguida, foram terminados em sistema de confinamento por 136,5 ±
2,27 dias. No final do período de terminação, os bovinos foram abatidos em frigorifico
comercial segundo as normas de Abate Humanitário. As meias carcaças esquerdas de cada
animal foram identificadas de acordo com o seu tratamento e trinta e duas carcaças, dezesseis
de cada tratamento, foram selecionadas aleatoriamente e seccionadas entre a 12ª e a 13ª
costelas. Houve a remoção do músculo longissimus thoracis, local em que foi determinada a
composição dos ácidos graxos n-3 e n-6. Os lipídios foram extraídos do músculo longissimus
thoracis segundo Bligh e Dyer (1959) e os processos hidrolíticos e de transesterificação
segundo o método ISO 5509 (1978). Os ésteres metílicos de ácidos graxos foram analisados
utilizando um cromatógrafo de gases Shimadzu 17A e os resultados foram expressos como a
percentagem de área normalizada do pico do ácido graxo. Em seguida, calculou-se o total de
ácidos graxos n-3 e n-6 e a relação n-6/n-3. Os dados foram analisados por meio de análise de
variância, sendo o animal considerado a unidade experimental. As médias foram comparadas
utilizando-se o software estatístico R.
Resultados e Discussão
Houve diferença significativa (P < 0,05) para o total de ácidos graxos n-3 e n-6 entre os
tratamentos. No entanto, a relação n-6/n-3 não foi diferente (Tabela 1). Bovinos em pasto
tiveram maior porcentagem de ácidos graxos n-6 e n-3. Segundo Warren et al. (2008) as dietas
concentradas são ricas em ácidos graxos n-6. No entanto, o resultado encontrado no presente
estudo foi contrário ao dos autores, tendo o tratamento em pasto obtido maior porcentagem de
n6. No entanto, a maior porcentagem de ácidos graxos n-3 na carne de bovinos em pasto pode
ser explicada devido ao alto conteúdo de ácidos graxos C18:3 n-3 (linolênico) encontrado nas
Pastagens (Raes et al., 2003). Mesmo após a biohidrogenação, o ácido graxo linolênico é
convertido pelas enzimas desaturares e elongases em ácidos graxos n-3 de cadeia longa
(Warren et al., 2008), levando assim, a obtenção de maior porcentagem de n-3 na carne de
bovinos em pasto do que os em confinamento. Mesmo não havendo diferença (P > 0.05) entre
os tratamentos
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para a relação n-6/n-3, as porcentagens desta relação para ambos os tratamentos estão de
acordo com o recomendado em literatura, que deve ser de quatro ou menos (Wood et al., 2003),
pois uma alta ingestão de n-6 tem sido associada a alterações na resposta imune à células
cancerosas (Larsson et al., 2004).
Tabela 1 – Total de ácidos graxos ômega 3 (n-3), ômega 6 (n-6) e relação n-6/n-3 no músculo
longissimus thoracis de bovinos Nelore submetidos ao sistema de pasto ou confinamento na
fase de recria
Tratamentos
Variáveis
EPM 1 p-valor 2,3
Pasto
Confinamento
Total de ácidos graxos (%)
Ômega 3 (n-3)
Ômega 6 (n-6)
n-6/n-3

3,93 a

2,78 b

0,201

0,002

9,70 a
2,54

7,62 b
2,84

0,398
0,109

0,007
0,177

1Erro padrão da média; 2Diferenças significativas a 5% de probabilidade = P ≤ 0,05; 3Sem
diferença significativa = P > 0,05.
Conclusão
A carne de bovinos Nelore em pasto em comparação aos em confinamento, apresenta
melhor composição de ácidos graxos, pois além de possuir maior conteúdo de ômega 3 e
ômega 6, apresenta relação n-6/n-3 dentro do recomendado em literatura.
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CONFORMAÇÃO, ACABAMENTO E GORDURA ESTRIADA DO FLANCO DA
CARCAÇA DE CORDEIROS CONFINADOS SUBMETIDOS A DIFERENTES
TEORES DE TORTA DE SOJA NA DIETA
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Resumo: Objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito da substituição do farelo de soja
pela torta de soja sobre as características de carcaça de cordeiros Santa Inês terminadas em
confinamento. Foram utilizados 29 machos inteiros, com 23,63± 2,44 kg de peso vivo, 80
dias de idade, distribuídos de maneira inteiramente casualizada, submetidos a cinco dietas,
sendo que as dietas variaram nos teores de substituição do farelo de soja pela torta de soja de
0, 25, 50, 75 e 100%.Foram realizadas as avaliações de conformação (valores de 1-côncavo a
6-convexo), acabamento (valoresde 1-gordura de cobertura ausente a 5-gordura de cobertura
abundante) e gordura estriadado flanco (1-baixa a 3-alta), utilizando-se padrões fotográficos.
Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância e regressão polinomial, no caso de
significância ao nível de 5% utilizando-se o pacote estatístico SAS (versão 8.2). As
características da carcaça não foram afetadas pelos diferentes teores de torta de soja. A
substituição do farelo de soja pela torta de soja pode ser realizada sem prejuízo às
características de carcaça estudadas.
Palavras–chave: Biodiesel; Santa Inês
Abstract: The objective of this study was to evaluate the replacement of soybean meal by
soybean cake on carcass characteristics of Santa Ines lambs. Twenty-nine intact males were
used, weighing 23.63 ± 2.44 kg, at 80 days of age, distributed randomly, submitted to five
diets, with the diets differing in the levels of substitution of soybean meal by soybean cake 0,
25, 50, 75 and 100%. Were performed tests of conformation (values of 1-concave to 6convex), fat finishing (values of 1- no fat cover to 5-abundant fat cover), and striated flank fat
(1-low to 3- high), using photographic standards. The data obtained were submitted to
variance analysis and polynomial regression in the case of significance (5%), using the
statistical analysis software SAS (8.2 version). The different levels of soybean cake did not
affect the carcass characteristics. Replacement of soybean meal for soybean cake can be
performed without affecting the studied carcass characteristics.
Keywords: Biodiesel; Santa Ines
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Introdução
O uso de co-produtos da indústria do biodiesel pode ser uma alternativa
interessante para a viabilização do confinamento, além de também diminuir potenciais
problemas ambientais, causados pela deposição desses produtos no ambiente (MOTA;
PESTANA, 2011). A avaliação das características qualitativas e quantitativas da
carcaça e da carne na avaliação de alimentos alternativos é importante no intuito de
visar a otimização dos lucros na produção bem como a oferta de produtos que atendam
à crescente demanda do exigente mercado consumidor (SILVA et al., 2009).
Objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito da substituição do farelo de soja pela
torta de soja sobre características de carcaça de cordeiros Santa Inês terminadas em
confinamento.
Material e Métodos
O experimento foi realizado na Fazenda Escola e Departamento de Zootecnia da
Universidade Estadual de Londrina. Foram utilizados 29 machos inteiros, Santa Inês,
com 23,63
± 2,44 kg de peso vivo, 80 dias de idade, distribuídos de maneira inteiramente
casualizada, submetidos a cinco dietas, sendo que as dietas variaram nos teores de
substituição do farelo de soja pela torta de soja de 0, 25, 50, 75 e 100%, cuja relação
volumoso:concentrado empregada foi de 35:65. As rações eram isonutrientes,
formuladas segundo o NRC (1985), apresentando diferenças nos teores de extrato
etéreo (EE) e nutrientes digestíveis totais (NDT), crescentes de acordo com o aumento
da participação da torta de soja na ração. Os teores de EE das rações foram: 2,37, 2,76,
3,14, 3,54 e 3,94, e os teores de NDT foram: 72,98, 73,39, 73,81, 74,22 e 74,66,
respectivamente. O farelo de soja continha 1,07% de EE e a torta de soja 7,40% de EE.
O abate foi realizado seguindo as normas do abate humanitário, quando os animais
atingiram peso médio aproximado de 38 kg. Foram realizadas as avaliações de
conformação (valores de 1- côncavo a 6-convexo), acabamento (valores de 1-gordura
de cobertura ausente a 5-gordura de cobertura abundante) e gordura estriada do flanco
(valores de 1-baixa a 3-alta), utilizando-se padrões fotográficos (OSÓRIO; OSÓRIO,
2005). Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância e regressão
polinomial, no caso de significância ao nível de 5% utilizando-se o pacote estatístico
SAS (versão 8.2).
Resultados e Discussão
Não foi encontrado efeito (P>0,05) da substituição do farelo de soja pela torta
de soja nas variáveis conformação, acabamento e gordura estriada do flanco (Tabela
1).
Segundo o padrão utilizado, as carcaças podem ser caracterizadas como
côncavas a retilíneas, com médio a bom desenvolvimento muscular e com leve a
médio acabamento, com porções de músculos aparentes, resultado este também
apoiado pelos valores de gordura estriada no flanco, que foram intermediários.
Os resultados encontrados são muito interessantes, visto que ao substituir o
farelo de soja, que é a principal fonte protéica empregada na alimentação de ovinos,
por um produto de mais fácil obtenção a nível de propriedade rural, a torta de soja, não
Anais do IV SIMCARNE: Reafirmandoo a qualidade da carne bovina brasileira
ISBN: 978-85-7846-447-9

foi observado decréscimos nas características de carcaça.
Assim, a torta de soja pode ser utilizada como fonte proteica na substituição do
farelo de soja, podendo aumentar a viabilidade produtiva. Entretanto, vale ressaltar
que a composição da torta de soja pode ser muito variável, dependendo de diversos
fatores, como local e nível de tecnificação da produção da soja e também do método
de prensagem, portanto o produtor rural deve se atentar a essas possíveis variações na
tomada de decisões quanto ao uso desse co- produto.
Tabela 1. Características de carcaça de cordeiros confinados recebendo
dietas contendo diferentes teores de torta de soja em substituição ao farelo de
soja.
Teores de torta de soja (%)
0
25
50
75
100
2,58 2,60 2,67 2,58
2,67
Conformação (1-6)
2,92
2,80
2,67
2,25
2,33
Acabamento (1-5)
1,75
Gordura estriada do flanco (1-3) 2,08 2,30 2,25 2,00
1Regressão, 2Coeficiente variação
Características

R1

CV²(%)

Ŷ = 2,62
Ŷ = 2,59
Ŷ = 2,07

14,11
16,83
25,65

Conclusões
A substituição do farelo de soja pela torta de soja pode ser empregada sem
prejudicar as características de carcaça, podendo, então, a torta de soja ser utilizada
como uma alternativa visando otimização dos custos de produção.
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ESTRATÉGIAS DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA BOVINOS DE
CORTE: CARACTERÍSTICAS DE CARCAÇA
Gabriela Gentilin Cavalaro¹*, Rafael Mantegazza Saad¹, Fernanda Gonçalves Lisboa¹, Louise
Manha Peres¹, Camila Piechnicki Rogel¹, Maria Carolina Gonçalves de Arruda¹, Guilherme
Agostinis Ferreira¹, Ana Maria Bridi¹
Universidade Estadual de Londrina, Londrina/PR
*Estudante de Graduação – ggcavalaro@gmail.com

Resumo: O experimento foi elaborado com o intuito de avaliar a influência de três
estratégias de suplementação alimentar em capim Tanzânia nas características de carcaça
de bovinos da raça Nelore. Foram usados quarenta e oito animais, separados em quatro
grupos: O grupo controle recebeu sal mineral, o segundo recebeu suplemento de 0,2% do
peso corporal, o terceiro 0,7% do peso corporal e o quarto grupo recebeu a mesma
porcentagem de suplemento que o terceiro, entretanto, fornecidos três vezes por semana.
Os animais foram abatidos e as carcaças posteriormente analisadas. As estratégias de
suplementação de 0,7%/dia do peso corporal ofertada três vezes por semana apresentaram,
em geral, um melhor resultado em relação às outras estratégias, sendo uma boa alternativa
para o sistema de produção de carne a pasto com suplementação.
Palavras–chave: Capim Tanzânia, Nelore, Suplemento.
Abstract: The experiment was carried out to evaluate the influence of three feeding
supplementation strategies in Tanzania grass on the carcass traits of Nellore cattle. Fortyeight animals were used, separated into four groups: the first received mineral salt, the
second received 0.2% of body weight, the third 0.7% of body weight and the fourth group
received the same percentage of supplement of the third group, however, it was provided
three times a week. The animals were slaughtered and the carcasses analysed. Significant
differences were observed for fat thickness, loin eye area, percentage of muscle and fat.
Keywords: Nellore, Supplement, Tanzania grass.

Introdução
Atualmente, a pecuária de corte no Brasil passa por mudanças, cujo objetivo é
aumentar a produtividade e, consequentemente, maior rentabilidade econômica do setor.
Nesse sentido, a alimentação dos animais é o fator principal que determinará a qualidade
da carne, uma vez que influencia diretamente as características da carne, com evidencias
de características químicas e quantitativas da carcaça, como também indiretamente, ao
influenciar na idade de abate do animal. (Santos, 2002).
Dessa forma, objetivou-se avaliar a estratégia de suplementação que proporcionou
melhores características de carcaça e carne de bovinos em capim Tanzânia.
Material e Métodos
O Experimento foi conduzido na Fazenda 46, no município de Cidade Gaúcha- PR.
Foram utilizados 48 bovinos da raça nelore, com peso inicial médio de 384±21,57 kg,
separados em quatro grupos, 12 animais por tratamento. A área experimental foi dividida
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em 12 piquetes, três piquetes por tratamento, com pastagem de Panicum maximum cv.
Tanzânia.
O grupo controle recebeu apenas sal mineral, o segundo grupo recebeu diariamente
0,2% do peso corporal em suplemento múltiplo, o terceiro grupo recebeu 0,7% do peso
corporal em suplemento múltiplo todo dia e o quarto grupo recebeu suplemento múltiplo
três vezes na semana (segundas, quartas e sextas-feiras) correspondente à 0,7% do peso
corporal todo dia.
A dieta concentrada foi fornecida às 11 horas em comedouros cobertos com acesso
bilateral com o intuito de reduzir a substituição da forragem pelo concentrado. Já o
suplemento mineral, fornecido em cochos do tipo bombona.
Os animais foram abatidos em frigorífico comercial em Cidade Gaúcha-PR,
segundo as normas do abate humanitário. (BRASIL, 2000). Após 24 horas do abate, as
meias carcaças foram seccionadas entre a 12ª e 13ª costela, para a realização das
avaliações da profundidade do músculo longissimus dorsi, espessura de gordura e área de
olho de lombo. As carcaças foram classificadas quanto ao grau de acabamento (valores de
1 – gordura de cobertura ausente a 5 – gordura de cobertura excessiva) através de padrões
fotográficos (Cañeque & Sañudo, 2000).
Para estimar a porcentagem de músculo, gordura e osso foi realizado a separação
das porções de músculo, gordura e osso, utilizado a metodologia proposta por Robelin &
Geay (1975).
O delineamento experimental usado foi o inteiramente casualizado. Os valores
encontrados foram submetidos à análise de variância e comparações de médias pelo teste
de Tukey, utilizando o programa estatístico SAEG (UFV, 2007).
Resultados e Discussão
Não houve diferença significativa entre os tratamentos para profundidade de
músculo, grau de acabamento e porcentagem de ossos. Os tratamentos diferiram para
espessura de gordura, área de olho de lombo, porcentagem de músculo e gordura (Tabela
1).
Em relação à espessura de gordura, os suplementados com 0,7%/dia do peso
corporal três vezes por semana apresentaram uma maior espessura de gordura quando
comparados aos animais do grupo controle. Essa gordura contribui para uma melhor
qualidade da carne e proporciona maior proteção ao resfriamento.
Para área de olho de lombo, obteve-se uma diferença significativa do tratamento
0,7%/dia do peso corporal em relação à mesma porcentagem dada três vezes por semana.
Constatou-se uma maior porcentagem de músculo na estratégia de 0,2%/dia do
peso corporal em relação ao grupo controle e 0,7%/dia do peso corporal. Esse resultado
deve-se ao fato da menor deposição de gordura desses animais.
Os que receberam 0,7%/dia do peso corporal três vezes por semana obtiveram
maior porcentagem de gordura em relação aos animais que receberam 0,2%/dia do peso
corporal.

Tabela 1: Médias observadas e desvios-padrão da profundidade de músculo (PM), da
espessura de gordura (EG), da área de olho de lombo (AOL), do grau de acabamento e da
porcentagem de músculo, osso e gordura de bovinos inteiros terminados em diferentes
estratégias de suplementação em capim Tanzânia.
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Estratégia de Suplementação
Sal
Mineral

0,2%/dia do
PC1

0,7%/dia do
PC1

0,7%/dia do PC1
(3x/semana)

pvalor

CV(%)

PM (cm)

120,91

121,46

123,72

119,64

NS

5,37

EG (mm)

3,09b

2,93b

3,84ab

4,42a

0,01

31,45

AOL(cm2)

69,06b

70,47b

78,47a

71,83b

0,004

8,55

Grau
acabamento
(cm)

2,66

2,66

3,41

3,16

NS

24,74

Músculo%

56,88b

60,70a

57,33ab

56,11b

0,08

6,87

Osso%

22,60

20,40

19,32

19,99

NS

20,06

20,50ab

18,88b

23,34a

23,89a

0,01

15,62

Gordura%
1

PC= Peso corporal; CV(%) = Coeficiente de variação; P-valor = Nível de significância.

Conclusões
As estratégias de suplementação de 0,7%/dia do peso corporal ofertada três vezes
por semana apresentaram, em geral, um melhor resultado em relação às outras estratégias,
sendo uma boa alternativa para o sistema de produção de carne a pasto com
suplementação.
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ESTIMATIVAS DOS CUSTOS ECONÔMICOS DIRETOS ASSOCIADOS A
CONTUSÕES EM CARCAÇA BOVINA DE ANIMAIS COM E SEM CHIFRE
Débora Nayara Augusto Pinto¹*, Bruna Fonseca Matias¹, Daniela Aparecida da Silva¹,
João Vitor Veronez¹, Marcos Vinicius Vieira¹, Michel Rodrigues Baran¹, Gercio Luiz
Bonesi¹, Werner Okano¹
¹ Universidade Norte do Paraná, Arapongas/PR
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Resumo: Contusões em carcaças geram anualmente grandes perdas econômicas para a
indústria da carne e podem ser decorrentes de diversos fatores, como a presença de chifres,
seu tamanho e formato, temperamento do animal, sexo e raça. O objetivo deste trabalho
foi avaliar e quantificar as lesões encontradas em carcaça de bovinos com a presença ou
ausência de chifres e o prejuízo causado por essas lesões. Avaliou-se nos meses de junho e
julho de 2016 em um matadouro frigorífico sob o Serviço de Inspeção Estadual, 385
bovinos, de acordo com a presença ou ausência de chifres, independente de raça e sexo.
Após o abate as carcaças foram avaliadas e as contusões observadas foram encaminhadas
para o departamento de inspeção final para realização da toalete, com remoção,
identificação, acondicionamento e pesagem das partes removidas. De 219 animais que
apresentaram lesões, 117 tinham chifres. Das regiões afetadas a maior ocorrência de lesões
(58,10%) foi observada no traseiro. As perdas pelas lesões encontradas totalizaram
65,7kg, o que representa R$817,93 em valores monetários. Animais com chifres tiveram
menor quantidade de carnes descartadas por lesões, entretanto, a maior parte destas lesões
foram no quarto traseiro, que é a região mais nobre da carcaça.
Palavras–chave: bovino de abate, condenações, lesões, matadouro frigorífico.
Abstract: Carcass contusions generate large economic losses for the meat industry and
can be due to several factors, such as presence of horns, horn size and shape, animal
temperament, sex and race. The aim of the study was evaluate and quantify the lesions
found in carcass of cattle with the presence or absence of horns and the injury caused by
these lesions. A total of 385 cattle were evaluated in the slaughterhouse under the State
Inspection Service in June and July 2016, according to the presence or absence of horns,
regardless of race and sex. After slaughter the carcasses were evaluated and the bruises
observed were sent to the final inspection department for the toilet, with removal,
identification, packing and weighing of the removed parts. From the 219 animals that had
lesion, 117 had horns. Of the affected regions the highest occurrence of lesions (58.10%)
was observed in the hindquarters. Losses from the lesions found were 65.7 kg, which
represents $817.93 in monetary values. Animals with horns had less meat discarded for
injuries, however most of these injuries were in the hindquarter, the noblest region of the
carcass.
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Keywords: injuries, condemnations, slaughterhouse, slaughter cattle
Introdução
Lesões de carcaças estão entre as principais causas de perdas econômicas para os
matadouros frigoríficos e pecuaristas, muitas vezes em consequência da falha no manejo
pré-abate (REZENDE-LAGO et al., 2011). Collins e Huey (2014),relataram que a
incidência de lesões em animais com chifres é duas vezes maior do que em animais sem
chifres. De acordo com Grandin (2007), lesões na carcaça geram prejuízos de milhões de
dólares anualmente para a indústria de carne. As lesões tendem a ocorrer durante o
transporte, embarque e desembarque dos animais.
O objetivo do estudo foi quantificar e associar a ocorrência de contusões encontradas
em carcaças bovinas de animais com e sem chifre, relacionando-as com as perdas
econômicas.
Material e Métodos
O estudo foi realizado nos meses de junho e julho de 2016, em um frigorifico sob o
Serviço de Inspeção Estadual (SIP) localizado no Município de Ivaiporã/PR. Os animais
foram avaliados de acordo com a presença ou ausência de chifres, independente de sexo,
idade ou raça. Foram avaliados 385 bovinos de diferentes lotes, provenientes de 10
munícipios situados na Mesorregião Norte Central Paranaense.
Após o abate, as meias carcaças foram avaliadas, tendo as porções cárneas com
contusões encaminhadas para a inspeção final, para a realização da toalete, com remoção,
identificação, acondicionamento e pesagem em balança digital das partes removidas. Os
valores obtidos durante a pesagem das lesões foram anotados em uma planilha manual e
posteriormente transferidos para uma planilha do Excel.
Para análise estatística dos resultados foi utilizado análise descritiva.

Resultados e Discussão
Dos 385 bovinos, 219 (56,88%) apresentaram lesões na carcaça, totalizando 427
lesões, com média de 1,94 lesão por carcaça. Das carcaças lesionadas, 117 (53,42%) são
oriundas de animais com chifre; e 102 (46,57%) de animais que não possuíam;
corroborando com Grandin (1981), que descreve rebanhos bovinos com chifres têm
maiores ocorrências de contusões; e que a remoção destes reduz de 2 a 5% das lesões.
Das lesões observadas (427), 248 (58,10%) foram no quarto traseiro, 144 (33,70%)
nas costelas e lombar e 35 (8,2%) no quarto dianteiro. Segundo Peres et al. (2010),
51,73% (n=110) das contusões foram observadas no traseiro, resultados semelhantes aos
dados encontrados no presente trabalho. Mendonça et al. (2016) não observaram diferença
no número de lesões de animais com e sem chifres, na região dos quartos dianteiros e
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traseiros; enquanto na região das costelas, os animais com chifres tiveram maior quantia
de lesões.
A quantidade de carnes contundidas retiradas na toalete e os valores em reais (R$),
calculados com base no preço pago pelo matadouro frigorífico, estão contidas na Tabela 1.
Os dados tabulados apresentam semelhanças com os resultados encontrados por Andrade
et al. (2008); Santos; Moreira (2011), que obtiveram média de 0,31kg de perda/carcaça.
Tabela 1 – Regiões afetadas e descartes realizados na toalete em quilograma (Kg) e
valores em reais (R$), Grupo de animais com chifre e Grupo sem chifre, matadouro
frigorífico, Ivaiporã/PR em 219 carcaças contundidas.
Com chifre

Sem chifre

Regiões

Perdas (kg)

Perdas (R$)

Perdas (kg)

Perdas (R$)

Quarto traseiro

19,8

275,22

16,00

222,4

Quarto dianteiro

3,7

29,23

4,40

75,26

Costela/lombar

4,0

39,6

17,80

176,22

27,5

344,05

38,2

473,88

Total

Estes valores são correspondentes a 219 carcaças em matadouro frigorifico sob SIP
em dois meses de levantamento. Sabe-se que a escala dos grandes matadouros frigoríficos
tem capacidade de abater quantidades superiores. O que implica grande prejuízo
econômico para a indústria de carnes além das consequências ao bem- estar animal.
Conclusões
Apesar dos animais com chifres apresentarem maior número de carcaças com
contusões estas tiveram menor perda no toalete em relação aos animais sem chifres, porém
as perdas econômicas foram maior devido as contusões atingirem partes nobres.
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ESTRATÉGIAS DE SUPLEMENTAÇÃO PARA BOVINOS CRIADOS A PASTO:
EFEITOS NA COMPOSIÇÃO CENTESIMAL E NO MARMOREIO DA CARNE
Maria Carolina Gonçalves Arruda, João Paulo Batista*, Rafael Mantegazza Saad, Louise
Manha Peres, Gabriela Oliveira Souza, Jessica Gonçalves Vero, Fernanda Gonçalves
Lisboa, Ana Maria Bridi
Universidade Estadual de Londrina, Londrina/PR
*Estudante de Graduação – joao.vetuel@gmail.com
Resumo: A qualidade nutricional da dieta afeta diretamente a produção de bovinos
criados a pasto, pois nem sempre a forrageira supre as exigências nutricionais dos animais.
Sendo assim, a suplementação a pasto, mesmo no período das águas, promove benefícios
na qualidade da carne. Foram utilizados 48 bovinos inteiros (Nelore), sob pastejo de
Panicum maximum cv. Tanzânia, divididos em 4 tratamentos (3 piquetes com 4 animais).
Os tratamentos foram suplementação mineral (controle), suplementação proteico
energética em níveis de 0,2% ao dia do peso corporal, 0,7% ao dia do peso corporal e
0,7% do peso corporal 3 vezes por semana. Foram retiradas amostras do músculo
longissimus thoracis para determinar a composição centesimal e marmoreio da carne. O
delineamento experimental foi inteiramente casualizado e os dados foram submetidos a
análise de variância e comparação de médias pelo teste Tukey (p<0,10). Houve diferença
significativa apenas para extrato etéreo e marmoreio. O extrato etéreo foi superior para o
tratamento com 0,7% ao dia do peso corporal em relação a suplementação de 0,2% ao dia
e o menor grau marmoreio foi verificado para a suplementação com sal mineral e 0,2% ao
dia. Foi possível concluir que a escolha da estratégia de suplementação de bovinos criados
à pasto depende do tipo de carne que se deseja produzir, "carne magra" ou "carne
gourmet".
Palavras–chave: Extrato etéreo, gado de corte, gourmet, qualidade da carne
Abstract: The nutritional quality of the diet affects directly the production of cattle raised
in pasture, since the forage not always meets the nutritional requirements of the animal.
Therefore, pasture supplementation, even in the water period, promotes benefits in the
quality of the meat. The experimental design was completely randomized and the data
were submitted to analysis of variance and Tukey test (p<0,10). It were used a total of 48
non-castrated animals of the race Nelore grazing Panicum maximum cv. Tanzânia,
divided into 4 treatments (3 pickets with 4 animals/treatment). The treatments were
mineral supplementation (control), proteic and energetic supplementation at levels of
0,2% of bodyweight per day, 0,7% of bodyweight per day and 0,7% of bodyweight 3
times per week. Samples from longissimus thoracis muscle were taken to determine the
centesimal composition and marbling of the meat. There was significant difference only
for etheral extract and marbling. The ethereal extract was superior for the treatment with
0,7% of bodyweight per day in relation to the supplementation of 0,2% per day, and the
lowest marbling degree was verified for the supplementation with mineral salt and 0,2%
per day. It was possible to conclude that the choice of the supplementation strategy of
grazing cattle depends on the type of meat that one wants to produce, “lean meat” or
“gourmet meat”.
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Introdução
A qualidade nutricional da dieta, principalmente da forrageira, afeta diretamente a
produção de bovinos criados a pasto, influenciando no desempenho dos animais e na
qualidade final da carne (CLIMACO et al., 2006).
Considerando a sazonalidade de produção/qualidade das forrageiras, a estratégia de
suplementação proteico energética a pasto pode ser benéfica, visto que é complementar a
forrageira no quesito nutricional, resultando em melhor desempenho dos animais, além de
favorecer a qualidade da carne, por exemplo, promovendo o aumento da quantidade de
gordura. (REIS et al., 2012).
Material e Métodos
O experimento foi conduzido durante a época das águas e organizado em 4
tratamentos, sendo 3 piquetes de Panicum maximum cv. Tanzânia por tratamento com 4
animais testers em cada piquete, totalizando 48 bovinos machos inteiros da raça Nelore,
contemporâneos de mesmo peso e escore corporal. Foram avaliadas quatro estratégias de
suplementação: suplementação com sal mineral (controle), suplementação proteico
energética ofertada diariamente (0,2% ao dia do peso corporal), suplementação proteico
energética ofertada diariamente (0,7% ao dia do peso corporal) e suplementação proteico
energética ofertada três vezes por semana (2º, 4º e 6º-feira) em quantidade proporcional ao
fornecimento diário do tratamento anterior.
Os bovinos foram abatidos em frigorífico comercial seguindo as normas de abate
humanitário. Posteriormente foram coletadas amostras do músculo longissimus thoracis
para determinar a composição centesimal da carne (AOAC, 1990) e marmoreio (AMSA,
2011). O delineamento experimental foi inteiramente casualizado e os dados foram
submetidos a análise de variância e comparação de médias pelo teste Tukey (p<0,10)
(SAEG / UFV, 2007).
Resultados e Discussão
Apenas o extrato etéreo e o marmoreio apresentaram diferença estatística entre os
tratamentos (Tabela 1). O fornecimento de dieta com maior teor energético elevou o
extrato etéreo na carne, resultando em comportamento similar para o grau de marmoreio.
Bovinos suplementados com 0,2% ao dia do peso corporal apresentaram menor extrato
etéreo na carne apenas quando comparado ao grupo que recebeu suplementação de 0,7%
diariamente. Até certo ponto, níveis crescentes de suplementação a pasto aumentam a
proporção de gordura na carne, devido ao aporte de nutrientes e energia (VAZ et al.,
2002).
A escolha da melhor estratégia de suplementação depende do tipo de carne que se
deseja produzir: "carne magra" destinada aos consumidores que anseiam por dieta menos
calórica ou "carne gourmet", direcionada a um nicho de mercado que quer consumir carne
de elevado grau de marmoreio e está disposto a pagar pelo valor agregado deste produto.
Se a intenção for produzir "carne magra", a suplementação com sal mineral ou
0,2% ao dia do peso corporal é recomendada, pois apresentou reduzido extrato etéreo e
grau de marmoreio e menor gasto com os insumos, mas se optar por "carne gourmet" a
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estratégia de suplementação três vezes por semana apenas é interessante, por apresentar
grau de marmoreio e extrato etéreo sem diferença estatística para a suplementação diária
de 0,7%, caracterizando uma vantagem econômica desta estratégia.
Tabela 1. Médias observadas da umidade, matéria mineral, proteína bruta, extrato etéreo e
marmoreio na matéria natural da carne de bovinos inteiros da raça Nelore sob diferentes
estratégias de suplementação em capim Tanzânia.
Estratégia de Suplementação
0,2% aodia do
0,7% aodia do
0,7% ao dia do PC1
PC1
PC1
(3x/semana)
76,13
75,7
75,49

Umidade (%)

Sal
Mineral
76,28

MM (%)

0,18

0,18

0,18

0,17

NS

7,46

PB (%)

21,89

21,94

22,24

22,38

NS

3,66

EE (%)

1,29 ab

0,97 b

1,83 a

1,66 ab

0,03

52,41

Marmoreio

1,45 b

1,66 b

2,25 a

2,08 a

0,08

43,96

p-valor
NS

CV(%)
3,62

PC= peso corporal. CV(%) = Coeficiente de variação. p-valor = Nível de significância.

Conclusões
A escolha da estratégia de suplementação de bovinos criados a pasto depende do
tipo de carne que se deseja produzir: "carne magra" suplementação com sal mineral ou
proteico energética de 0,2% ao dia do peso corporal ou "carne gourmet", suplementando
0,7% (três vezes por semana).
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FATORES QUE AFETAM A QUALIDADE DA CARCAÇA RELACIONADOS AO
PESO DE MEIA-CARCAÇA QUENTE DE BOVINOS DA RAÇA NELORE E
SEUS CRUZADOS
Daniela Kaizer Terto*, Évelyn Rangel dos Santos, Daniella Sgarioni de Faria, Fernanda Gonçalves
Lisboa, Ana Paula Ayub da Costa Barbon, Jéssica Gonçalves Vero, Carolina Amália de Souza
Dantas Muniz, Ana Maria Bridi
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Resumo: Objetivou-se com o estudo analisar dados de bovinos da raça Nelore e seus cruzados,
abatidos em frigorífico comercial e verificar relações entre o peso de meia-carcaça quente e fatores
que afetam a qualidade da carcaça. Foram utilizados dados de 114.279 meias-carcaças de

bovinos Nelore e seus cruzados abatidos em frigorífico sob Serviço de Inspeção Federal
no Estado de São Paulo. Os fatores que afetam a qualidade da carcaça avaliada foram raça,
classe sexual, conformação e acabamento. Para analisar a característica de peso de carcaça
quente foi utilizado o método dos quadrados mínimos através de um modelo fixo. As
comparações de médias foram realizadas pelo teste t de Student, com 5% de significância.
Fatores como, raça, classe sexual, conformação e acabamento possuem um alto poder de
influência na qualidade da carcaça e estão relacionadas ao peso de carcaça quente.
Constatou-se que maiores pesos proporcionaram melhores conformações e graus de
acabamento.
Palavras–chave: acabamento, classe sexual, conformação, raça.
Abstract: The objective of this study was to analyze data from Nellore cattle and their
crossbreed, slaughtered in a commercial slaughterhouse and to verify relationships
between the warm half-carcass weight and factors affecting the quality of the carcass.
Data from 114,279 half-carcasses of Nellore cattle and their crusaders slaughtered in a
slaughterhouse under Federal Inspection Service in the State of São Paulo were used. The
factors that affect the carcass quality evaluated were race, sexual class, conformation and
finishing. To analyze the hot carcass weight characteristic, the minimum squares method
was used a fixed model. The means comparisons were performed by Student's t-test, with
5% significance. Factors such as race, sexual class, conformation and finishing have a
high influence on the quality of the carcass and are related to the carcass weight. It was
found that higher weights provided better conformations and degrees of finishing.
Keywords: finishing, sexual class, conformation, breed.
Introdução
Fatores intrínsecos e extrínsecos aos animais influenciam a qualidade da carne
bovina. Entre os fatores intrínsecos podemos citar a raça, idade e a classe sexual e entre os
extrínsecos, manejo, nutrição e ambiente. Estes fatores isolados ou em conjunto irão
definir a qualidade físico-química, tecnológica e sensorial da carne (BRIDI;
CONSTANTINO, 2009).
A variabilidade para as características de peso, acabamento (gordura de cobertura) e
conformação de carcaça podem ser dependentes de fatores intrínsecos de classe sexual,
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idade e potencial genético, essas características são verificadas após o toalete antes das
carcaças entrarem nas câmaras de resfriamento (PFLANZER; FELÍCIO, 2009). Objetivouse com o estudo analisar dados de bovinos da raça Nelore e seus cruzados, abatidos em frigorífico
comercial e verificar relações entre o peso de meia-carcaça quente e fatores que afetam a qualidade
da carcaça.

Material e Métodos
Foram utilizados dados de meias-carcaças de bovinos abatidos em frigorífico sob
Serviço de Inspeção Federal no Estado de São Paulo. Foram analisadas observações de
114.279 meias-carcaças de animais abatidos comercialmente. O preenchimento dos dados
referentes à raça e classe sexual dos animais foi realizado no início da esfola, com a
utilização de coletor eletrônico. As carcaças eram provenientes de animais da raça Nelore
e seus cruzados, visto que os animais compostos incluíram desde bovinos provindos de
cruzamento industrial visando alto rendimento e qualidade de carne, até animais com
aptidão leiteira que eram vendidos ao frigorífico. As meias-carcaças foram pesadas sem
gordura renal e pélvica, quentes (antes do resfriamento).O grau de acabamento dividiu as
observações em cinco classes: magra, escassa, mediana, uniforme e excessiva e a
conformação foram avaliadas atribuindo as meias-carcaças uma das classificações:
côncova, sub-retilínea, retilínea, subconvexa e convexa, seguindo os padrões fotográficos
descritos por Cañeque e Sañudo (2000).
Para analisar a característica de peso de carcaça quente foi utilizado o método dos
quadrados mínimos pelo modelo fixo: Yijklmno= μ + GGi + CSj+ Cl + Am + eijklmno, em que
Yijklmno = observação da o-ésima meia-carcaça; μ = média geral da característica estudada;
GGi = efeito de i-ésimo grupo genético (i = 1, 2); CSj = efeito da j-ésima classe sexual (j =
1...3); Cl = efeito da k-ésima conformação da meia-carcaça (l = 1....5); Am = efeito do mésimo acabamento da meia-carcaça (m = 1...5); eijklmno = erro aleatório associado a cada
observação ijklmno, suposto normalmente distribuído com média zero e variância σ2. As
comparações de médias foram realizadas pelo teste t de Student, com 5% de significância.
Resultados e Discussão
O grupo genético Nelore apresentou maior peso de carcaça quente que o grupo
composto (Tabela 1). A falta de identificação racial dos animais compostos é um fator
limitante para descrever os resultados. Entretanto, nesse grupo havia animais de raças com
aptidão leiteira, ou seja, menor aptidão para corte quando comparados aos da raça Nelore.
Tabela 1. Médias e desvios-padrão de peso de meia-carcaça quente (PCQ) de acordo com
as variáveis observadas1.
Raça

PCQ

Classe Sexual

Nelore

Composto

Macho inteiro

Macho castrado

Fêmea

141,10±0,690a

138,78±0,689b

152,42±0,689a

150,75±0,695b

116,64±0,696c

Subconvexa

Convexa

Conformação
Côncova

Sub-retilínea

Retilínea

Anais do IV SIMCARNE: Reafirmandoo a qualidade da carne bovina brasileira
ISBN: 978-85-7846-447-9

PCQ

120,23±0,581e

126,88±0,134d

134,89±0,146c

166,42±1,049a

151,27±3,185b

Acabamento

PCQ

Magra

Escassa

Mediana

Uniforme

Excessiva

134,23±0,791d

134,36±0,694d

137,43±0,685c

141,15±0,683b

152,52±0,780ª

1

Médias nas linhas dentro da mesma variável seguidas por letras são diferentes (P<0,05), pelo teste t de
Student.

As meias-carcaças de animais inteiros foram mais pesadas que as dos animais
castrados e as destes por sua vez mais pesadas que as das fêmeas. A castração exerce
influência negativa no desenvolvimento do animal, deprimindo o desenvolvimento do
tecido muscular e tem influência positiva no desenvolvimento do tecido adiposo
(LUCHIARI FILHO, 2000). A presença de hormônios andrógenos, como a testosterona,
em elevada concentração no sangue dos animais não castrados, reflete em melhor
aproveitamento do nitrogênio na síntese de proteína, proporcionando maior
desenvolvimento muscular e ganho de peso (PEREIRA et al., 2000).
As melhores conformações (subconvexa e convexa) foram acompanhadas pelos
maiores pesos de carcaça quente (Tabela 1). A conformação deve melhorar com o
aumento do peso de abate e tal relação pode ser feita também para o peso de carcaça
(ZINN et al., 1970). Carcaças com melhores conformações tendem a ser preferidas pelos
consumidores, pois produzem cortes com melhor aparência, apresentam menor proporção
de osso e maior porção cárnea (ABRAHÃO et al. 2005).
Em relação ao grau de acabamento, sabe-se que quanto maior o grau de
acabamento, maior o peso de carcaça quente. Visto que a gordura é o último tecido a ser
depositado, se houve maior deposição de gordura, a deposição dos outros tecidos também
foi completa, portanto as diferenças encontradas em peso têm relação direta com o peso da
gordura subcutânea presente na carcaça.
Conclusões
Fatores como, raça, classe sexual, conformação e acabamento apresentam alto poder
de influência na qualidade da carcaça e estão relacionadas ao peso de carcaça quente.
Constatou-se que maiores pesos proporcionaram melhores conformações e graus de
acabamento.
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IDADE, CLASSE SEXUAL E GRUPO GENÉTICO COMO FATORES
PREDISPONENTES NA LOCALIZAÇÃO DE LESÕES EM CARCAÇAS BOVINAS
João Paulo Batista¹, Barbara de Lima Giangareli², Ana Maria Bridi³, Caio Abércio Silva³, Cátia
Pinheiro Chilanti Barata², Laryssa Martins¹, Daniela Kaiser Terto¹, Guilherme Agostinis Ferreira¹,
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Resumo: Objetivou-se com o estudo analisar a ocorrência de contusões em carcaças
bovinas quanto ao local afetado. Foram analisadas 114.279 meias-carcaças de animais
abatidos comercialmente. As observações de cada meia-carcaça foram quanto a: grupo
genético, classe sexual, idade, e local de contusão. Foi empregado o teste de Qui-quadrado
para a análise dos dados de distribuição dos locais de contusão. O local mais afetado por
contusões foi a ponta-de-agulha.
Palavras–chave: condição sexual, gênero, idade, injúria.
Abstract: The objective of the study was to investigate the occurrence of bruises in beef
cattle carcass, location of injury, as well as to relate it to their characteristics. A number of
114.279 half-carcasses of animals commercially slaughtered from June to November 2012
were analysed. The observations of each half carcass were about breed, sexual condition,
age and location of injury. The Chi-square was employed to the analysis of local
distribution of injury by breed, age, and sexual condition. The body location that was most
affected by injuries was spare ribs
Keywords: age, sexual condition, injury.
Introdução
A ocorrência de contusões na carcaça merece destaque dentre os aspectos que
influenciam a qualidade da carne por gerar perdas econômicas na comercialização. A
incidência de contusões causa prejuízos não só para a indústria frigorífica, mas também
para o produtor, pois a remuneração é realizada com base no peso no final da toalete das
carcaças, após a retirada de todas as lesões vistoriadas ao longo da inspeção,
independentemente da localização (ASSIS et al., 2011).
Objetivou-se com o estudo avaliar a ocorrência de contusões quanto o local afetado,
bem como relacioná-la com as características de carcaça de bovinos abatidos ao longo de
seis meses.
Material e Métodos
Os dados utilizados neste estudo foram obtidos de 114.279 meias-carcaças de
bovinos abatidos em frigorífico sob Serviço de Inspeção Federal no Estado de São Paulo.
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O preenchimento dos dados referentes ao grupo genético, classe sexual e idade dos
animais foi realizado no início da esfola, com a utilização de coletor eletrônico.
O grupo genético foi constituída de animais da raça Nelore e compostos. A classe
sexual foi constituída de machos inteiros (incluindo touros), machos castrados e fêmeas
(novilhas e vacas). A idade foi verificada de acordo com a cronologia dentária em relação
à erupção dos dentes incisivos permanentes (DIP), sendo: 0 DIP, 2 DPI; 4 DPI; 6 DPI, e 8
DPI. Quanto ao local da contusão, a localização nas meias-carcaças foi dividida entre
quartos: nenhum (1), dianteiro (2), ponta-de-agulha (3) e traseiro (4).
Foi empregado o teste de Qui-quadrado para a análise dos dados da distribuição
dos locais de contusão por grupo genético, idade e classe sexual.
Resultados e Discussão
As meias-carcaças de animais do grupo genético Nelore apresentaram maior
frequência de contusões (P<0,05) no quarto dianteiro em relação ao grupo....(Tabela 1), o
que na verdade pode estar associado ao manejo sanitário devido à reações vacinais.
Entretanto, as contusões no traseiro são as mais prejudiciais, visto que, neste quarto
localizam-se os cortes comerciais de maior valor da carcaça. Esses cortes, no sistema de
comercialização brasileiro, representam mais de 50% do peso da porção comestível da carcaça
(TAROUCO et al., 2007).
A grande incidência de contusões na ponta-de-agulha observada em ambos grupos
genéticos, indica a necessidade de reformular a estrutura do box de atordoamento e
providenciar novo treinamento para o operador do mesmo. De acordo com Hoffman e Lühl
(2012), o mau uso ou o design do box de atordoamento é responsável por causar injúrias às
carcaças bovinas, visto que o mesmo possui mecanismos de imobilização que atingem locais
específicos do animal, exemplo a ponta-de-agulha.
Tabela 1 – Distribuição das observações de local da contusão em função do grupo
genético.
Local da Contusão
Raça

N sem contusão

Nelore
Composto

Dianteiro

Ponta-de-agulha

Traseiro

N1

N1

%

N1

%

N1

%

5669

148

2,61b

4398

77,58a

1123

19,81a

3093

122

3,94a

2329

75,30a

642

20,76a

Porcentagens na coluna dentro da mesma variável seguidas por letras diferentes são diferentes (P<0,05) pelo
teste Qui-quadrado
1
N equivalente a meia carcaça.

As meias-carcaças de animais mais jovens apresentaram menos contusões (P<0,05) no
traseiro e mais contusões na ponta de agulha (Tabela 2). A menor quantidade de contusões do
traseiro de animais mais jovens pode ter relação com as tentativas de estabelecer hierarquia
dentro dos currais, ocorrendo um número maior de lesões nessa região devido as disputas
territoriais (animais mais jovens tentam menos o ato de monta devido muitas vezes não
terem atingido a maturidade sexual).
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A maior quantidade de contusões na ponta de agulha de animais mais jovens pode
estar relacionado com a maior dificuldade em imobilizar os animais no box de
atordoamento.
As meias-carcaças de machos castrados e inteiros foram mais acometidas por
contusões no traseiro em relação as meias-carcaças de fêmeas (Tabela 3). Tal fato também
pode ser relacionado com o comportamento de monta nos currais, que é menos intenso em
fêmeas.
Tabela 2 – localização de contusões na carcaça em função do número de dentes incisivos
permanentes (DIP).
Local da Contusão
Idade

N com contusão

Dianteiro

Ponta de agulha

Traseiro

N1

N1

%

N1

%

N1

%

0 DPI

290

10

3,45

250

86,21a

30

10,34d

2 DPI

1472

50

3,40

1266

86,00a

156

10,60d

4 DPI

2841

80

2,82

2261

79,58b

500

17,60c

6 DPI

2672

92

3,44

1946

72,83c

634

23,73b

8 DPI

1487

38

2,56

1004

67,52d

445

29,92a

Porcentagens na coluna dentro da mesma variável seguidas por letras diferentes são
diferentes (P<0,05) pelo teste Qui-quadrado. 1N equivalente a meia carcaça.
Tabela 3 – Distribuição das observações de local da contusão por classe sexual.
Local da Contusão
Gênero

N com
contusão

Dianteiro

Ponta-de-agulha

Traseiro

N1

N1

%

N1

%

N1

%

Macho inteiro

3011

118

3,92a

2290

76,05

603

20,03b

Macho
castrado

2498

58

2,32b

1848

73,98

592

23,70a

Fêmea

3253

94

2,89ab

2589

79,59

570

17,52c

Porcentagens na coluna dentro da mesma variável seguidas por letras diferentes são
diferentes (P<0,05) pelo teste Qui-quadrado. 1N equivalente a meia carcaça.
Conclusões
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As carcaças apresentaram ocorrência de lesões muito abaixo da encontrada
comumente na literatura, sendo o local mais afetado a ponta-de-agulha, provavelmente em
razão do manejo sanitário.
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INFLUÊNCIA DA INSENSIBILIZAÇÃO NA COR E PH DE CARCAÇAS
BOVINAS
Débora Nayara Augusto Pinto ¹*, Daniela Aparecida da Silva¹, Marcos Vinicius Vieira¹,
Fabiola Cristine de Almeida Rego¹, Bruna Fonseca Matias¹, Luiz Carlos Negri Filho¹,
Maria Carolina Ricciardi Sbizera¹ Werner Okano¹
¹ Universidade Norte do Paraná, Arapongas/PR
*Mestranda em Saúde e Produção de Ruminantes – debora_augusto@outlook.com

Resumo: O manejo pré-abate influência nos parâmetros de bem estar animal,
irregularidades na manutenção das instalações e equipamentos, reflete diretamente em
falhas no processo de atordoamento, pH e cor do músculo, colocando em risco a qualidade
da carne. O objetivo do trabalho foi avaliar a influência da insensibilização (1, 2 ou 3
disparos) na cor e pH em 317 carcaças de bovinos. Foi realizada a mensuração do pH, uma
hora após abate, e 24 horas após refrigeração em câmara fria, avaliou-se o pH e a cor. A
média do pH uma hora após o abate foi de 6,47; e 24 horas após resfriamento apresentou a
média de 5,76, para animais insensibilizados com apenas um disparo. Os valores médios
de L*(luminosidade), a*(teor de vermelho) e b*(teor de amarelo), foram 34,89; 20,88 e
12,72, respectivamente, em animais insensibilizados com apenas um disparo. A
insensibilização não influenciou nas variáveis de cor e no pH da carcaça de bovinos, sendo
considerada pouco relevante nas condições do presente estudo.
Palavras–chave: atordoamento, bem estar animal, características organolépticas, post
mortem
Abstract: Pre-slaughtering management influences animal welfare parameters,
irregularities in plant and equipment maintenance, directly reflects failures in the process
of stunning, pH and muscle color, putting the quality of the meat at risk. The aim of the
study was to evaluate the influence of desensitization (1, 2 or 3 shots) on color and pH in
317 bovine carcasses. The pH was measured one hour after slaughter, and 24 hours after
refrigeration in a cold chamber, the pH and color were evaluated. The pH average one
hour after slaughter was 6.47, and 24 hours after cooling showed an average of 5.76 for
animals desensitized with only one shot. The mean values of L *(brightness), a *(red
content) and b *(yellow content) were 34.89; 20.88 and 12.72, respectively, in animals
desensitized with only one shot. The desensitization didn’t influence the color variables
and the pH of the carcass of cattle, being considered little relevant in the conditions of the
present study.
Keywords: animal welfare, organoleptic characteristics, post mortem, stunning

Introdução
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Erros de manejo no pré-abate pode afetar o bem estar, provocando estresse e
influenciando na qualidade da carne, o que acarreta em alterações químicas, físicas e
microbiológicas (LEITE et al., 2015).
A qualidade da carne é avaliada por suas propriedades físico-químicas, que resulta
em cor, sabor, maciez, odor e suculência. De todos os parâmetros avaliados a cor do
músculo é a mais importante no momento de aquisição do produto in natura. A conversão
do músculo em carne é complexa e envolve alterações no metabolismo celular e na
estrutura protéica, caracterizando-se pelo esgotamento das reservas de ATP, queda da
temperatura e diminuição do pH (LAWRIE, 2005; LEITE et al., 2015). O pH é
considerado um indicativo da qualidade da carne, pois pode alterar os demais parâmetros
(BONAGURIO et al., 2003).
O objetivo deste trabalho foi avaliar a influencia da insensibilização na cor e pH da
carcaça de bovinos.
Material e Métodos
As carcaças foram avaliadas em um matadouro frigorífico sob Serviço de Inspeção
Estadual (SIP) no município de Rolândia, entre os meses de janeiro a julho de 2017. Foi
avaliado a quantidade de disparos efetuados no momento da insensibilização de 317
bovinos Bos taurus taurus britânicos de até 24 meses, proveniente de confinamento,
independente de raça, sexo e idade. A pistola utilizada era tipo pneumática penetrante.
Realizou-se a mensuração do pH em dois momentos: 1 hora pós abate e após 24
horas de refrigeração, em câmara fria. Para aferir o pH foi utilizado peagâmetro portátil
digital de inserção, na altura da última costela no músculo Longissimus dorsi. Antes do
procedimento, o aparelho era calibrado com solução tampão de pH 4 e 7, com limpeza do
eletrodo com água destilada ao fim de cada leitura. Para mensuração da cor foi utilizado o
colorímetro portátil Konica Minolta color reader CR-10 (Tokyo, Japão), com iluminante
D65 e 10° ângulo de inclinação para avaliação dos componentes L* (luminosidade), a*
(componente vermelho-verde) e b* (componente amarelo-azul) (HOUBEN et al., 2000),
no qual foram expressos pelo sistema de cor CIElab. As medidas foram realizadas em três
pontos da carcaça para a obtenção de médias para L*, a*, b*. Os dados foram submetidos
a análise de variância (p<0,05) com auxílio do Software R.
Resultados e Discussão
Não houve diferença significativa para os valores médios de pH das carcaças
bovinas submetidas a diferentes quantidades de disparos para insensibilização (p>0,05). O
valor médio de pH, uma hora após o abate, foi de 6,47 enquanto após 24 horas foi de 5,76
em animais insensibilizados com um disparo conforme observado na Tabela 1. Esses
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resultados foram semelhantes aos descritos por Cattelam et al. (2013), que obtiveram
média de pH de 6,41 e 5,64, com 1 e 24 horas, respectivamente.
Segundo Felício (1997), após 24 horas o pH deve estar em torno de 5,5. Resultados
diferentes foram encontrados por Leite et al. (2015) em que 40 animais foram
insensibilizados com mais de um disparo (lote 5), apresentando média de pH 24 horas
após o abate de 6,02.

Tabela 1 - Variáveis da carcaça em função do número de disparos.
1 Disparo

2 Disparos

3 Disparos

Valor p

L*

34,89 ± 4,54

34,22 ± 4,81

34,83 ± 4,81

0,58

a*

20,88 ± 4,35

21,42 ± 3,75

21,54 ± 4,25

0,562

b*

12,72 ± 2,07

12,70 ± 1,95

12,78 ± 1,9

0,991

pH 1h

6,47 ± 0,33

6,40 ± 0,30

6,39 ± 0,29

0,166

pH 24h

5,76 ± 0,28

5,79 ± 0,36

5,72 ± 0,22

0,61

Não houve diferença significativa para a cor da carcaça (p>0,05). Os valores de L*,
a* e b* foram 34,89; 20,88 e 12,72, respectivamente. Os valores de b* podem ser
considerados elevados em comparação aos valores encontrados por Rossato et al. (2010) e
Abularachet et al. (1998), que encontraram valores de 4,89 e 8,28; respectivamente. De
acordo com Kerth al. (2007), geralmente animais terminados a pasto tem alta quantidade
de ß-caroteno e teor elevado de amarelo, o que pode justificar os valores encontrados.
Abularach et al. (1998), classificaram carnes escuras quando L* <29,68 e carnes
claras para L* >38,51; quando avaliado a intensidade de vermelho consideraram a*
<14,83 como baixa e a*>29,27 como alta, valores estes que corroboram com o presente
trabalho.
O bem estar animal é uma exigência dos mercados consumidores. O número de
disparos, assim como erros na tecnopatia podem influenciar negativamente a qualidade da
carne e o bem estar animal; entretanto poucos trabalhos apresentam resultados quanto ao
número de disparos na insensibilização e seus efeitos na qualidade da carne.

Conclusões
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A insensibilização não influenciou os componentes da cor e o pH da carcaça de
bovinos, sendo considerada pouco relevante nas condições do presente estudo.
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MEDIDAS MORFOMÉTRICAS DA CARCAÇA DE CORDEIROS CONFINADOS
SUBMETIDOS A DIFERENTES TEORES DE TORTA DE SOJA NA DIETA
Rafaela Ferraz Molina¹*, Fernando Augusto Grandis², Letícia da Silva Leite¹, João Paulo
de Martin², João Marcos Gonçalves Fonseca², Vinicius Kenji Tamehiro¹, Camilo Cazetta
Rodrigues Silva³, Letícia Tiemy Honda³.
¹Estudante de Zootecnia, DZO/ UEL, Londrina – PR; ²Doutorando em Ciência Animal/
UEL, Londrina- PR; ³Estudante de Medicina Veterinária, DMV/UEL, Londrina-PR;
*rafamolina.rafamolina@gmail.com
Resumo: Objetivou-se avaliar a substituição do farelo de soja pela torta de soja sobre
características de carcaça de cordeiros Santa Inês. Foram utilizados 29 machos não
castrados com 23,63 ± 2,44 kg de peso vivo, 80 dias de idade, distribuídos de maneira
completamente casualizada, submetidos a cinco dietas, sendo que estas variaram nos teores
de substituição do farelo de soja pela torta de soja de 0, 25, 50, 75 e 100%. Para cada teor
de substituição foram utilizados seis animais, com exceção do 25%, que foram utilizados
cinco animais. Avaliou-se as seguintes características: comprimento de carcaça e
profundidade torácica, comprimento, perímetro e profundidade do pernil e braço, além do
índice de compacidade da carcaça. As características da carcaça não foram afetadas pelos
diferentes teores de torta de soja. A substituição do farelo de soja pela torta de soja pode ser
realizada satisfatoriamente.
Palavras–chave: braço, índice de compacidade, Santa Inês.
Abstract: The objective was to evaluate the replacement of soybean meal by soybean
cake on carcass characteristics of Santa Ines lambs. Twenty-nine non-castrated males were
used, weighing 23.63 ± 2.44 kg, at 80 days of age, randomly distributed, submitted to five
diets, with the diets differing in the levels of substitution of soybean meal by soybean cake
(0, 25, 50, 75 and 100%). Each diet was provided to six animals, except the 25% diet, in
which five animals were used. The following characteristics were evaluated: carcass
length and thoracic depth, length, perimeter and depth of the shank and arm, in addition to
the carcass compactness index. The different levels of soybean cake did not affect carcass
characteristics. Replacement of soybean meal for soybean cake can be made satisfactorily.
Keywords: arm, compactness index, Santa Ines.

Introdução
A terminação de cordeiros em confinamento é uma tecnologia que pode
proporcionar benefícios para a criação ovina. Entretanto, nesse sistema de produção os
custos com a alimentação representam um dos maiores entraves à produção. Assim, o uso
de co-produtos da indústria do biodiesel pode ser uma alternativa interessante para a
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viabilização do confinamento, além de também diminuir potenciais problemas ambientais,
causados pela deposição desses produtos no ambiente (MOTA et al., 2011). Nesse
contexto, torna-se importante a avaliação das características qualitativas da carne com a
utilização de alimentos alternativos. Dessa forma, objetivou-se avaliar o efeito da
substituição do farelo de soja pela torta de soja sobre as características morfométricas da
carcaça de cordeiros Santa Inês confinados.
Material e Métodos
O experimento foi realizado na Fazenda Escola, pertencente ao Departamento de
Zootecnia da Universidade Estadual de Londrina. O experimento foi conduzido de acordo
com as normas éticas e aprovado pela Comissão de ética no uso de animais (CEUA-UEL),
ofício circular nº 123/2010. Foram utilizados 29 machos não castrados, com 23,63± 2,44
kg de peso vivo, 80 dias de idade, distribuídos de maneira inteiramente casual, submetidos
a cinco dietas, sendo que as dietas variavam nos teores de substituição do farelo de soja
pela torta de soja de 0, 25, 50, 75 e 100%, mantidos em confinamento, em baias
individuais, providas de bebedouro e comedouro. Para cada teor de substituição foram
utilizados seis animais, com exceção do 25%, que foram utilizados 5 animais. Os teores de
extrato etéreo (EE) das rações foram: 2,37, 2,76, 3,14, 3,54 e 3,94, e os teores de
nutrientes digestíveis totais (NDT) foram: 72,98, 73,39, 73,81, 74,22 e 74,66,
respectivamente. O farelo de soja continha 1,07% de EE e a torta de soja 7,40% de EE. As
rações foram formuladas de acordo com o NRC (1985). O abate foi realizado seguindo as
normas do abate humanitário, quando os animais atingiram peso médio aproximado de 38
kg, em frigorífico comercial, com inspeção estadual. Vinte e quatro horas após o abate e
com as carcaças mantidas em câmara fria durante esse período, aferiu-se as medidas de
comprimento de carcaça e profundidade torácica, comprimento, perímetro e profundidade
de perna e braço (OSÓRIO; OSÓRIO, 2005). Para o cálculo de índice de compacidade da
carcaça (ICC), dividiu-se peso de carcaça fria (PCF) pelo comprimento interno da carcaça
(CIC), sendo: ICC = PCF/CIC. Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância
e regressão polinomial, no caso de significância ao nível de 5 %, utilizando o pacote
estatístico SAS versão 8.2 (SAS, 2001).

Resultados e Discussão
Não foi observado efeito (P>0,05) da substituição do farelo por torta de soja sobre
as características estudadas (Tabela 1).
Em relação às medidas de comprimento da carcaça, profundidade torácica,
comprimento, profundidade e perímetro do pernil e do braço, no geral, tende-se a constatar
maior influência genética, de idade e do peso de abate do que efeitos nutricionais dentro de
cada raça.
O ICC mostra a relação entre o peso de carcaça fria e o comprimento da carcaça,
ou seja, mede a quantidade de tecido depositado por unidade de comprimento. O valor
médio de ICC no presente estudo foi de 0,28 cm, valor superior ao encontrado por Zundt et
al. (2006), utilizando a mesma raça (0,24). Esta diferença pode ser atribuída
principalmente aos diferentes pesos de abate entre ambos estudos, em que os autores
abateram os animais com média de 29,4 kg, ao passo que neste estudo o peso médio de
abate foi de 38,58 kg.
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Tabela 1. Parâmetros morfométricos de ovinos confinados recebendo dietas com diferentes teores de substituição
do farelo de soja pela torta de soja
Teores de torta de soja (%)
Discriminação
R¹
CV²(%)
0
25
50
75
100
Comprimento carcaça (cm)

61,83

60,40 62,67

61,00

61,50

Ŷ = 61,52

3,46

Profundidade torácica (cm)
Comprimento pernil (cm)

25,17
41,75

25,00 25,50
40,20 41,75

25,33
42,50

25,50
41,00

Ŷ = 25,31
Ŷ = 41,48

4,04
4,55

Perímetro pernil (cm)

40,67

42,70 40,75

40,67

39,25

Ŷ = 40,74

5,65

Profundidade pernil (cm)

9,50
20,25

10,30 9,50
19,60 20,25

9,42
20,50

9,17
20,42

Ŷ = 9,55
Ŷ = 20,22

8,64
4,47

Profundidade braço (cm)

17,67
5,42

18,40 17,92
5,80
5,50

17,58
5,42

17,67
5,50

Ŷ = 17,83
Ŷ = 5,52

4,48
9,22

Peso de carcaça fria (kg)

17,68

17,7

17,94

16,93

16,58

Ŷ = 17,36

11,22

Compacidade da carcaça (cm)
1
Regressão,2Coeficiente de Variação

0,29

0,29

0,28

0,28

0,27

Ŷ = 0,28

9,82

Comprimento braço (cm)
Perímetro braço (cm)

Conclusões
A substituição do farelo de soja pela torta de soja pode ser
realizada sem influenciar as características da carcaça de cordeiros Santa
Inês confinados.
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Resumo: O objetivo desse estudo foi avaliar por ultrassonografia a área de olho de
lombo, espessura de gordura subcutânea e marmoreio da carcaça de cordeiros
confinados com dietas contendo 70% de concentrado, com adição de adsorvente de
micotoxinas. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com dois
tratamentos (COM ou SEM adsorvente de micotoxinas) e seis repetições cada, sendo
cada baia uma repetição, sendo seis machos e seis fêmeas em cada tratamento,
totalizando 24 animais. As rações eram compostas 30% de silagem de milho e 70% de
concentrado. O adsorvente (Easytox) foi utilizado junto com concentrado oferecido aos
animais do grupo COM, na dose de 1,5 kg por tonelada. O período experimental foi de
39 dias, e quando os animais atingiram média de 26,4 kg de peso corporal, esses foram
abatidos. No dia anterior ao abate, foram feitas mensurações da carcaça in vivo, via
ultrassonografia Sonoscape S6vet, em tempo real pelo lado direito do animal. Foram
estimadas área de olho de lombo, espessura de gordura subcutânea e marmoreio. A
área de olho de lombo, espessura de gordura subcutânea e o marmoreio não
apresentaram diferença significativa, obtendo médias para os grupos COM e SEM
respectivamente, de 13,93 e 12,16 cm², 2,66 e 2,60 mm e escores de 3,20 e 3,25. Dietas
com alta proporção de concentrado e com adição de adsorventes de micotoxinas não
alteram as características morfométricas da carcaça.
Palavras-chave:
ultrassonografia.
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olho
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lombo,

gordura

subcutânea,

marmoreio,

Abstract: The objective of this study was to evaluate by ultrasonography the loin eye
area, subcutaneous fat thickness and carcass marbling of lambs confined to diets
containing 70% of concentrate, with addition of mycotoxin adsorbent. The
experimental design was completely randomized with two treatments (WITH or
WITHOUT adsorbent of mycotoxins) and six replicates each, with each bay one
repetition, being six males and six females in each treatment, totaling 24 animals. The
rations were composed of 30% corn silage and 70% concentrate. The adsorbent
(Easytox) was used together with concentrate offered to the animals of the WITH
group, at the dose of 1.5 kg per ton. The experimental period was 39 days, and when
the animals reached an average of 26.4 kg body weight, they were slaughtered. The
day before slaughter, the carcasses were measured in vivo using Sonoscape S6vet
Anais do IV SIMCARNE: Reafirmandoo a qualidade da carne bovina brasileira
ISBN: 978-85-7846-447-9

ultrasound, in real time on the right side of the animal. The loin eye area,
subcutaneous fat thickness and marbling were estimated.
The loin eye area, subcutaneous fat thickness and marbling did not present a significant
difference, obtaining averages for the WITH and WITHOUT groups, respectively, of
13,93 and 12,16 cm², 2.66 and 2.60 mm and scores of 3.20 and 3.25. Diets with high
proportion of concentrate and addition of mycotoxin adsorbents do not alter the
morphometric characteristics of the carcass.
Keywords: fat thickness, loin eye area, marbling, ultrasonography.
Introdução
O adsorvente de micotoxinas usado em dietas para animais de produção, como
ruminantes, atua como meio de limpeza no trato gastrointestinal do animal, se ligando a
toxina e impedindo que essa seja absorvida pelo organismo animal (JOUANY; 2001).
Poucos estudos foram realizados investigando se existem efeitos na carcaça e na carne
dos animais que recebem adsorvente na alimentação e acredita-se que seu uso traz
benefícios ao metabolismo animal e ao produto final.
O objetivo do trabalho foi avaliar por ultrassonografia a área de olho de lombo
(AOL), espessura de gordura subcutânea (EGS) e marmoreio da carcaça de cordeiros
alimentados com dieta de 70% de ração concentrada, com adição de adsorvente de
micotoxinas.
Material e métodos
O experimento foi conduzido na Universidade Norte do Paraná, Campus de
Arapongas, Paraná. Foram utilizados 24 cordeiros da raça Texel, sendo 12 machos e 12
fêmeas, com peso médio de 18,6 kg ± 1,6. Os animais foram alojados em 12 baias, 2
animais por baia, sendo a baia a unidade experimental. O delineamento experimental
utilizado foi o inteiramente casualizado com dois tratamentos (COM ou SEM adsorvente
de micotoxinas) e seis repetições cada, sendo que cada baia representa uma repetição,
com seis machos e seis fêmeas em cada tratamento, totalizando 24 animais. As rações
eram compostas de 30% de silagem de milho e 70% de concentrado (composto por milho
moído, farelo de soja, resíduo agrícola, calcário calcítico, óleo de soja e mistura mineral).
O adsorvente (Easytox) foi utilizado junto com concentrado oferecido aos animais do
grupo COM, na dose de 1,5 kg por tonelada. A oferta de alimentos foi regulada através
do controle de sobras no cocho, mantidas em 15% do total ofertado. As rações de ambos
os tratamentos, foram analisadas quanto a composição em micotoxinas pelo laboratório
Samitec (Soluções Analíticas Microbiológicas e Tecnológicas Ltda), a cada 15 dias.
As amostras avaliadas estavam acima dos limites de quantificação para as
micotoxinas Aflatoxina B1 (1,3 a 1,4 µg/kg), Fumonisina B1 (1005,6 a 5292 µg/kg)e B2
(366 a 1738,6 µg/kg), zearalenona (39,6 a 168,5 µg/kg) e desoxinilvalenol (200 a 342
µg/kg).
Os animais foram abatidos com peso vivo médio de 26,4 kg. No dia anterior ao
abate foram feitas mensurações da carcaça in vivo, via ultrassonografia Sonoscape
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S6vet, em tempo real pelo lado direito do animal, executando-se a tricotomia da região
entre a 12ª e 13ª vértebras torácicas previamente. Foram mensuradas a área de olho de
lombo (AOL) com transdutor convexo multifrequencial à frequência de 5 MHz, e a
espessura de espessura de gordura subcutânea (EGS) e marmoreio com transdutor linear
multifrequencial com frequência de 10MHZ. Estimou-se a taxa de marmoreio de forma
subjetiva, utilizando padrões fotográficos (AMSA, 2001), onde foram atribuídas notas
entre 1 a 10 (1 = traços de marmoreio e 10 = marmoreio abundante). Foi realizada
análise de variância e teste de Shapiro-Wilk. Os dados foram submetidos a análise de
variância, executadas com auxílio do Software R, aceitando nível de significância de
p=0,05.
Resultados e discussão
A área de olho de lombo, espessura de gordura subcutânea e o marmoreio
(tabela 1), não diferiram entre os tratamentos com e sem (p>0,05). Também não
houve efeito de sexo e interação entre sexo e tratamento (p>0,05). As médias da aol
foram 1393 e 1216 mm para os grupos com e sem, respectivamente. Não houve
correlação significativa entre aol e egs (p>0,05).
Tabela 1 – média, desvio-padrão e nível de significância das variáveis aol, egs e escores de
marmoreio da carcaça de cordeiros terminados com alto nível de concentrado e adição de adsorventes
de micotoxinas na dieta.
Variáveis
Aol (cm²)
Egs (mm)
Marmoreio

C
o
13,93±3,26
m
2,66±0,62
3,20±0,75

Trata
ment
Sem
o
12,16±2,94

Significância
P
0,20

2,60±0,58

0,81

3,25±0,58

0,88

*aol: área de olho de lombo; egs: espessura de gordura subcutânea.

A aol é uma variável que quando medida entre a 12ª e 13ª costelas pode ser
considerada uma medida representativa da quantidade e distribuição das massas
musculares (hashimoto et al.; 2007). No trabalho de clementino et al. (2007)
trabalhando com mestiços dorper x santa inês abatidos aos 43 dias de confinamento,
houve diferença significativa para essa variável, o que indicou que nas maiores
proporções de concentrados (60 e 75%) os cordeiros apresentaram maior
musculosidade na carcaça.
A egs dos grupos com e sem adsorvente foram 2,66 e 2,60 mm,
respectivamente. Sanches et al. (2013) utilizaram em seu trabalho níveis de
substituição de milho por polpa cítrica na alimentação de machos mestiços texel.
Conforme esses níveis foram aumentando, a egs diminuiu linearmente.
O marmoreio em ruminantes em geral, é de aparecimento tardio no animal
pethick et al. (2005), o que justifica os modestos valores encontrados (3,2); uma vez
que os animais foram abatidos precocemente, com idade próxima a 5 meses de idade
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e peso de 26,4 kg, contribuindo para esses escores baixos de marmoreio.
Conclusões
Dietas com alto nível de concentrado e com adição de adsorventes de
micotoxinas não alteram a aol, egs e marmoreio dos cordeiros.
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ÓLEO ESSENCIAL DE CRAVO E CANELA NA DIETA DE NOVILHOS
TERMINADOS EM CONFINAMENTO SOBRE A COLORAÇÃO DA CARNE
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Resumo: Avaliou-se a coloração da carne bovina dos animais que receberam na dieta
óleos essenciais de cravo e de canela, em duas concentrações, 3500 mg/dia e 7000 mg/dia
em três tempos de armazenamento (1, 7 e 14 dias). Foram utilizados 40 bovinos machos,
mestiços (½ Pardo Suíço vs. ½ Nelore), meio irmãos, não castrados terminados em
confinamento e abatidos com cerca de 17 meses de idade e peso vivo médio de 487 ± 31,9
kg. Os parâmetros de cor, luminosidade (L*), intensidade de vermelho (a*) e intensidade
de amarelo (b*) não foram influenciados pelas dietas (P<0,05), somente pelo tempo de
armazenamento (P>0,001). Houve um aumento dessas variáveis ao longo do tempo,
especialmente até o sétimo dia.
Palavras–chave: antioxidantes naturais, cinamaldeído, cor, eugenol
Abstract: The color of the beef of the animals that received clove and cinnamon essential
oil in two concentrations, 3500 mg/animal/day and 7000 mg/animal/day were evaluated. A
total of 40 male, half-bred (½ Brown Swiss vs. ½ Nellore), half broilers, finished in feedlot,
were slaughtered at around 17 months of age and had a mean live weight of 487 ± 31.9 kg.
The parameters of color, lightness (L*), redness (a*) and yellowness (b*) were not
influenced by the diets (P<0.05), only by storage time (P>0.001). There has been an
increase in these values over time, especially up to the seventh day.
Keywords:, cinnamaldehyde, color, eugenol, natural antioxidants
Introdução
A cor da carne é o principal critério avaliado pelo consumidor, podendo valorizar
ou depreciar o produto no momento da compra (MUCHENJE et al., 2009). A deterioração
da qualidade e do valor nutricional da carne ocorre, entre outros fatores, devido à oxidação
lipídica e dos pigmentos musculares. Antioxidantes são utilizados com intuito de
retardarem ou inibirem alterações de lipídeos e outras biomoléculas aumentando assim a
vida útil da carne (FALOWO; FAYEMI; MUCHENJE, 2014). Nesse sentido, a utilização
de óleos essenciais na suplementação da dieta animal, corresponde a uma das ferramentas
para atingir esses objetivos, sendo um potencial substituto a antibióticos promotores de
crescimento sem afetar as propriedades qualitativas da carne, além de serem naturais
(JAYASENA; JO, 2013).
Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a adição de óleo de ravo e canela
sobre a evolução da cor durante o armazenamento a vácuo da carne.
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Material e Métodos
Para realização desse trabalho, foram utilizados 40 bovinos, mestiços (½ Pardo
Suíço vs. ½ Nelore) e não castrados. Os animais tinham cerca de dez meses de idade e
peso médio de 219 ± 11,7 kg e foram distribuídos em delineamento inteiramente
casualizado. A formulação das dietas foram calculadas para ganho de 1,5 kg/dia (NRC,
2000) sendo estas constituídas de 10% de volumoso (bagaço de cana peletizado) e 90%
concentrado (milho moído, farelo de soja, suplemento mineral e vitamínico e levedura).
As dietas foram isoenergéticas e isoprotéicas. Os animais foram distribuídos em cinco
tratamentos com adição de óleo cravo e canela nas seguintes dietas: Controle (CON): 0 mg
de óleo/animal/dia; Cravo 35 (CRA35): 3500 mg de óleo essencial/animal/dia; Cravo 70
(CRA70): 7000 mg de óleo essencial/animal/dia; Canela 35 (CAN35): 3500 mg de óleo
essencial/animal/dia e Canela 70 (CAN70): 7000 mg de óleo essencial/animal/dia.
O experimento teve duração de 187 dias e os animais foram abatidos com
aproximadamente 17 meses de idade e peso vivo médio de 475 ± 51,3 kg em frigorífico
comercial. Após o abate, a carcaça foi resfriada (24 horas) em câmara fria e o contrafilé
(Longissimus dorsi) foi coletado entre a 6ª e 13ª costelas da meia carcaça esquerda para as
análises de qualidade da carne.
Para mensuração da coloração da carne foram coletados filetes na altura da 8º
costela com espessura de 3 centímetros. As amostras do dia 1 foram analisadas assim que
filetadas do contrafilé. Os bifes maturados durante 7 e 14 dias foram embalados a vácuo
em sacos plásticos de nylon, soldados e armazenados sob refrigeração. Em cada tempo de
armazenamento foram aferidas seis medidas de cor usando um espectrofotômetro portátil
da marca Minolta CM-700, com esfera de integração e ângulo de 10º e iluminante D65. A
avaliação de cor foi baseada no sistema CIEL*a*b*. Os dados foram submetidos a
análises de variância pelo teste de tukey a 5% no IBM SPSS statistic v.21.
Resultados e Discussão
A dieta não apresentou efeito na cor da carne, portanto os dados foram apresentados
de acordo com tempo de armazenamento (Figura 1). Esse afetou significativamente
(P<0,05) as coordenadas de cor da carne, que aumentaram ao longo do período de
armazenamento. Na embalagem a vácuo, as alterações moleculares ocorrem rapidamente,
já nas primeiras 24 horas, por isso observou-se um aumento dessas coordenadas nesse
período.
Segundo Abularach et al., (1998), em bovinos jovens, as carnes são classificadas
como claras quando L* é superior a 38,5. Desta forma, a carne estava clara e atraente ao
consumidor ao longo dos 14 dias. O aumento de L* pode ser justificado pela perda de
integridade das paredes celulares, proporcionando maior reflexão da luz (HUFFLONERGAN; LONERGAN, 2005).
A intensidade de vermelho aumentou de 11,6 pontos no dia 1 para 15,14 pontos no dia 14.
Esse aumento de a* pode estar relacionado à baixa atividade respiratória mitocondrial da
carne, que resulta no aumento do oxigênio na superfície do corte (RENERRE; DUMONT;
GATELLIER, 1996).
Em relação à intensidade de amarelo pode ser considerada alta (ABULARACH
et al., 1998), o que pode ser atribuído aos animais serem oriundos de pastagens e
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continuarem recebendo milho na dieta no decorrer da terminação, que é um alimento
rico em carotenóides. Os pigmentos de b* ainda aumentou entre 0 e 7 dias de
armazenamento, o que pode ser atribuído ao fato dos pigmentos heme serem sensíveis
a oxidação (LUCIANO et al., 2009).
Figura 1 - Coloração da carne nos pontos L* (luminosidade), a* (componente
vermelho- verde), b* (componente amarelo-azul) por 1, 7 e 14 dias de armazenamento

Conclusões
Os óleos essenciais não alteraram os parâmetros de cor da carne, somente o tempo de
armazenamento, levando ao aumento nas coordenadas L*, a* e b*, no entanto a
conservação a vácuo é uma forma eficaz na manutenção dos parâmetros de cor.
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Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar os parâmetros genéticos para maciez da
carne de bovinos da raça Nelore. Os valores de herdabilidade para maciez foram baixos
tanto para carnes sem maturação (0,13±0,06) quanto maturadas por sete dias
(0,06±0,06). A correlação genética entre as carnes não maturadas e maturadas por sete
dias foi negativa e baixa (-0,18±0,68). Os valores de herdabilidade para maciez foram
baixos, porém apontam para a possibilidade de seleção genética desta característica na
raça Nelore. (Toda a parte em “ amarelo” pode sair.Colocar os projncipais pontos da
metodologia do trabalho)
Palavras–chave: Bos taurus indicus, herdabilidade, melhoramento genético, quinta
costela.
Abstract: The tenderness of meat is an important sensory parameter and is related to
beef consumers satisfaction. This trait can be affected by intrinsic animal traits,
production systems and meat processing after slaughter. The objective of this study was
to evaluate the genetic parameters for beef tenderness in Nellore cattle. The heritability
estimates were low for both unaged meat (0,13±0,06) and aged for seven days
(0,06±0,06). The genetic correlation between unaged meat and aged for seven days were
negative and low (-0,18±0,68). The heritability’s values for tenderness were low, but
reveals the possibility of genetic selection for tenderness in Nellore cattle.
Keywords: Bos taurus indicus, fifth rib, genetic improvement, heritability.

Introdução
A maciez da carne pode ser considerada como a característica organoléptica de
maior importância para o consumidor na recompra do produto. Os principais fatores que
influenciam maciez da carne relacionam-se com a genética, raça, idade, sexo e
alimentação do animal adicionados aos tratamentos post-mortem. Desta maneira, podese afirmar que a qualidade final da carne é resultado de todo o processo da cadeia
produtiva, envolvendo desde a escolha e criação dos animais até o preparo da carne pelo
consumidor. A escolha dos animais pode ser realizada a partir de componentes
genéticos associados a maciez da carne tornando possível a seleção de animais que
melhor atendam a este propósito. O objetivo com este estudo foi estimar os parâmetros
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genéticos para maciez da carne de animais Nelore.
Material e Métodos
Foram avaliados 1.185 machos não castrados da raça Nelore, com cerca de 20
meses de idade, pertencentes ao rebanho da Agro-Pecuária CFM. Os abates ocorreram
nos anos de 2009 e 2010, em frigoríficos comerciais localizados nos municípios de
Barretos-SP (Frigorífico Minerva) e Promissão-SP (Marfrig), sob as leis federais de
inspeção sanitária e abate humanitário.
De cada animal foram coletadas duas amostras com 2,5 cm de espessura, do
musculo Longissimus thoracis, na altura da 5ª costela. Uma amostra não sofreu
maturação (MAC0-5) e foi imediatamente congelada a -18ºC. A segunda amostra foi
maturada por sete dias (MAC7-5), a 2°C e posteriormente congelada. As análises de
maciez foram realizadas segundo metodologia proposta pela AMSA (1995).
Para a estimativa dos parâmetros genéticos foram avaliados fenótipos de 12.920
animais machos ao sobreano pertencentes a uma matriz de parentesco composta por
42.028 animais, utilizando a metodologia de modelos mistos e modelo animal proposto
por Henderson (1975) para as estimativas de parâmetros genéticos para as
características de ganho de peso da desmama ao sobreano, escores visuais de
conformação, precocidade e musculosidade (CPM), medidas de garupa, características
de carcaça avaliadas por ultrassonografia, área de olho de lombo avaliada por vídeoimagem, peso de carcaça quente, área de olho de lombo, espessura de gordura
subcutânea, marmoreio, maciez aos zero e sete dias de maturação, perdas por cozimento
e extrato etéreo medidas na 5ª e na 12ª costelas, além da espessura de gordura
subcutânea separação do coxão.
Foram realizadas análises multicaracterística utilizando o software VCE 6.0
(GROENEVELD et al., 2008) e a análise completa de pedigree foi realizada pelo
software PopReport (GROENEVELD et al., 2009).
Resultados e Discussão
Os parâmetros genéticos para maciez em bovinos da raça Nelore estão
apresentados na Tabela I.
Tabela I - Correlações genéticas (acima da diagonal em negrito), fenotípicas (abaixo da
diagonal em negrito) e coeficientes de herdabilidade (diagonal em negrito) para medidas
de maciez em bovinos da raça Nelore. Erro padrão das estimativas entre parênteses.
Variáveis
MAC0-5
MAC7-5

MAC0-5

MAC7-5

0,13
(0,06)
0,52

-0,18
(0,63)
0,06
(0,06)

MAC0-5 = maciez aos zero dias de maturação medida na 5ª costela; MAC7-5 = maciez
aos sete dias de maturação medida na 5ª
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Os valores de herdabilidade para MAC0-5 foi moderado porém menores para
MAC7-5. Segundo Burrow et al. (2001), pesquisas pioneiras sobre os efeitos genéticos
na qualidade de carne consideravam a maciez, avaliada por força de cisalhamento, como
de moderada a alta herdabilidade, no entanto, estudos mais recentes utilizando maior
quantidade de dados e métodos de análises mais discriminatórios, indicam que a maciez
possui baixa herdabilidade em animais Bos taurus taurus e média herdabilidade em
animais puros ou mestiços Bos taurus indicus. Segundo estes autores, os valores de h2
para força de cisalhamento em animais Bos taurus taurus ficam em torno de 0,21 e em
Bos taurus indicus (puros ou cruzados), em torno de 0,24, bastante superiores aos
encontrados neste estudo.
Foi encontrada correlação genética negativa entre MAC0-5 e MAC7-5 (Tabela
I), demonstrando que em animais Nelore, a taxa de amaciamento durante a maturação
possa reverter quadros de menor maciez observadas em carnes não maturadas. No
entanto, as correlações genéticas para esta característica tiveram altos erros associados
sugerindo que outros efeitos devam ser controlados a fim de melhorar a acurácia das
estimativas.
As tentativas para explicar a variabilidade na maciez da carne bovina têm
incluído desde efeitos de idade do animal, raça, regime nutricional, número de dias em
confinamento, uso de promotores de crescimento até os efeitos de abatedouros e lote de
abate (DIKEMAN et al., 1985; KOOHMARAIE, 1988, KEELE et al., 1999). Segundo
Koohmaraie (1996) variações na maciez podem ocorrer no abate, na estocagem postmortem, pela combinação destes dois fatores, ou ainda pelas diferenças no preparo pelo
consumidor. Simples mudanças em valores de pH, por exemplo, podem refletir em
aumento do crescimento bacteriano, mudança de coloração, valores de maciez,
suculência e perdas de líquido ao cozimento.
Considerando todos os fatores que podem influenciar a maciez da carne bovina,
pode-se sugerir que os baixos valores de herdabilidade e correlações genéticas entre as
características sejam devido à grande porção ambiental atuante na expressão desta
característica. No entanto, sugere-se a seleção para qualidade da carne em animais da
raça Nelore, mesmo com um lento progresso genético, visto sua importância na
satisfação dos consumires, valorização do produto e atendimento de mercados mais
exigentes.
Conclusões
É possível a seleção para maciez em animais Nelore. Os baixos valores de
herdabilidade podem levar a um lento progresso genético para esta característica, porém
deve ser incentivado, visto sua importância na melhoria da qualidade e valorização da
carne desta espécie.
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PARÂMETROS GENÉTICOS PARA PERDAS AO COZIMENTO
DA CARNE DE BOVINOS DA RAÇA NELORE
Mariana de Nadai Bonin¹*, José Bento Sterman Ferraz2, Saulo da Luz e Silva3,
Rodrigo da Costa Gomes4, Marjorie Toledo Duarte5, Luis Carlos Vinhas Itavo6,
Lucy Mery Antonia Surita7, Marina de Nadai Bonin8
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Resumo: A capacidade de retenção de líquidos influencia diretamente a aparência e a
suculência da carne antes e durante o cozimento, sendo estes fatores decisivos para a
escolha do consumidor na hora da compra do produto. O objetivo deste trabalho foi
avaliar os parâmetros genéticos para perdas por cozimento da carne de bovinos da raça
Nelore em diferentes períodos de maturação. Os valores de herdabilidade para perdas
por cozimento foram próximos a zero nos períodos de maturação analisados indicando
que a seleção para esta característica é impraticável.
Palavras–chave: Bos taurus indicus, melhoramento genético, quinta costela, suculência.
Abstract: The water holding capacity directly influences the appearance and jiuceness
of the meat before and the during cooking and are decisive factors for the consumer's
choice when buying the product. The objective of this study was to evaluate the genetic
parameters for meet cooking losses in Nellore cattle. The herdability values for cooking
losses were close to zero in the maturation periods analyzed, indicating that the
selection for this characteristic is impractical.
Keywords: Bos Taurus indicus, fifth rib, genetic improvement, juiciness.

Introdução
A carne tem grande participação de líquidos em sua composição, estando
diretamente associados a suculência, maciez, rendimento e percepção sensorial após o
preparo.
Uma baixa capacidade de retenção de líquidos além de promover a perda do valor
nutritivo junto com o exsudato eliminado, também traz como consequência carnes
menos suculentas. As perdas por exsudação podem ser mais intensas durante o
armazenamento da carne fresca refrigerada, estando sujeito a ação de fatores extrínsecos
como temperatura, tempo de armazenamento e tipo de embalagem, por exemplo.
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Muito embora os processamentos pós-abate tenham grande influência na qualidade
final do produto, há de se considerar também fatores inerentes ao animal como
determinantes da qualidade final da carne, sendo necessária a investigação da porção
genética responsável pela expressão destas características. Com isso, o objetivo com
este estudo foi estimar os parâmetros genéticos para perdas de líquidos ao cozimento da
carne de bovinos da raça Nelore.
Material e Métodos
As amostras utilizadas neste estudo foram coletadas no músculo Longissimus
thoracis, na altura da quinta costela, de 1.185 machos não castrados da raça Nelore, com
cerca de 20 meses de idade, pertencentes ao rebanho da Agro-Pecuária CFM. Os abates
ocorreram nos anos de 2009 e 2010, em frigoríficos comerciais localizados nos
municípios de Barretos-SP (Frigorífico Minerva) e Promissão-SP (Marfrig), sob as leis
federais de inspeção sanitária e abate humanitário. De cada animal foram coletadas duas
amostras com 2,5 cm de espessura, identificadas e embaladas a vácuo. Aquelas que não
sofreram maturação (PCOZ0-5), foram imediatamente congeladas a -18ºC e as demais
(PCOZ7-5) maturadas por sete dias em câmara fria a 2°C e posteriormente congeladas.
Para as análises das perdas por cozimento as amostras foram descongeladas em câmara
fria a 2°C até atingirem a temperatura interna de 2°C e em seguida analisadas segundo
metodologia proposta pela AMSA (1995). Para a estimativa dos parâmetros genéticos
foram avaliados fenótipos de 12.920 animais pertencentes a uma matriz de parentesco
composta por 42.028 animais, utilizando a metodologia de modelos mistos e modelo
animal proposto por Henderson, 1975. Foram realizadas análises multicaracterística
utilizando o software VCE 6.0 (GROENEVELD et al., 2008) e a análise completa de
pedigree foi realizada pelo software PopReport (GROENEVELD et al., 2009)
Resultados e Discussão
Os parâmetros genéticos para perdas por cozimento em bovinos da raça Nelore
estão apresentados na Tabela I.
Tabela I - Correlações genéticas (acima da diagonal em negrito), fenotípicas (abaixo da
diagonal em negrito) e coeficientes de herdabilidade (diagonal em negrito) para perdas
ao cozimento da carne de bovinos da raça Nelore. Erro padrão das estimativas entre
parênteses.
Variáveis
PCOZ0-5
PCOZ7-5

PCOZ05
0,01
(0,01)
0,15

PCOZ75
0,92
(0,26)
0,03
(0,03)

PCOZ0-5 = perdas por cozimento aos zero dias de maturação medida na 5ª costela;
PCOZ7-5 = perdas por cozimento aos sete dias de maturação medida na 5ª costela
Anais do IV SIMCARNE: Reafirmandoo a qualidade da carne bovina brasileira
ISBN: 978-85-7846-447-9

Os valores de herdabilidade para PCOZ foram próximos a zero para ambos os
períodos de maturação analisados (Tabela I). Isto indica que a seleção para esta
característica não é praticável, visto que quase a totalidade destas perdas está
relacionada a fatores ambientais. As perdas por cozimento têm relação estreita com tipo
de armazenagem, pH, tipo e temperatura de preparo, podendo ter grande flutuação
dependendo do tipo de técnica empregada (KOOHMARAIE, 1996).
Conclusões
As análises de perdas por cozimento não são viáveis em programas de
melhoramento genético para qualidade de carne, visto a baixa porção genética de
controle desta característica.
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Resumo: O objetivo desse estudo foi avaliar o uso de adsorventes de micotoxinas em
dieta com alta proporção de concentrado; e seus efeitos na cor e no pH da carne de
cordeiros. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com dois
tratamentos, denominados COM (dieta com adsorvente) e SEM (sem adsorvente) e seis
repetições cada, sendo cada baia uma repetição. Utilizou-se seis machos e seis fêmeas em
cada tratamento, totalizando 24 animais da raça Texel. As rações eram compostas de 30%
de silagem de milho e 70% de concentrado. O adsorvente (Easytox) foi utilizado no
concentrado oferecido aos animais do grupo COM, na dose de 1,5 kg por tonelada. O
período experimental foi de 39 dias, e quando os animais atingiram média de 26,4 kg de
peso corporal, esses foram abatidos. Após o abate (24 horas post mortem), foram obtidas
medidas de cor e pH da carne. Não houve efeito de tratamento, sexo e interação entre
tratamento e sexo (p>0,05) para as variáveis da cor (L*, a*, b*) e para o pH. O pH médio
das carnes foi de 5,64 e 5,79 para os grupos COM e SEM respectivamente. O uso de
adsorventes de micotoxinas não alterou a cor e pH da carne de cordeiros terminados com
alta proporção de concentrado na dieta.
Palavras-chave: avaliação cárnea, características organolépticas, Texel.
Abstract: The objective of this study was to evaluate the use of mycotoxin adsorbents in
a diet with a high proportion of concentrate; and their effects on the color and pH of lamb
meat. The experimental design was completely randomized with two treatments, called
WITH (diet with adsorbent) and WITHOUT (without adsorbent) and six replicates each,
with each bay one repetition. Six males and six females were used in each treatment,
totaling 24 animals of the Texel breed. The rations were composed of 30% corn silage
and 70% concentrate. The adsorbent (Easytox) was used in the concentrate offered to
animals in the COM group, at the rate of 1.5 kg per ton. The experimental period was 39
days, and when the animals reached an average of 26.4 kg body weight, they were
slaughtered. After slaughter (24 hours post mortem), color and pH measurements of meat
were obtained. There was no treatment effect, sex and interaction between treatment and
sex (p> 0.05) for color variables (L*, a*, b*) and for pH. The mean pH of the meats was
5.64 and 5.79 for the WITH and WITHOUT groups respectively. The use of mycotoxin
adsorbents did not alter the color and pH of the meat of finished lambs with a high
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proportion of concentrate in the diet.
Keywords: meat evaluation, organoleptic characteristics, Texel.
Introdução
O uso de adsorventes na dieta de ruminantes tem importância pelo fato de prevenir
intoxicações por micotoxinas. Esse produto atua como uma ferramenta de limpeza dentro
do trato gastrointestinal do animal, já que se liga com a toxina sem causar danos ao
organismo animal (JOUANY; 2001).
A adição de adsorventes é indicada em dietas com altos níveis de concentrado,
principalmente quando este tem altas concentrações de milho; podendo trazer benefícios
ao desempenho animal e à qualidade do produto final. Entretanto ainda são escassas as
pesquisas utilizando adsorventes e suas consequências na carcaça e na carne de
cordeiros.
Sendo assim, torna-se importante a avaliação da carne de animais em determinadas
condições, para que a qualidade da mesma seja esclarecida. Assim o objetivo do trabalho
foi avaliar a cor e o pH da carne de cordeiros alimentados com dieta de 70% de ração
concentrada, com adição de adsorvente de micotoxinas.
Material e métodos
O experimento foi conduzido na Universidade Norte do Paraná, Campus de
Arapongas, Paraná. Foram utilizados 24 cordeiros da raça Texel, sendo 12 machos e 12
fêmeas, com aproximadamente 60 dias de idade e peso médio inicial de 18,6 kg ± 1,6. Os
animais foram alojados em 12 baias, 2 animais por baia, sendo a baia a unidade
experimental. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com
dois tratamentos (COM ou SEM adsorvente de micotoxinas) e seis repetições cada,
sendo cada baia uma repetição, com seis machos e seis fêmeas em cada tratamento,
totalizando 24 animais. As rações continham, na matéria seca (MS), 30% de silagem de
milho e 70% de concentrado (composto por milho moído, farelo de soja, resíduo
agrícola, calcário calcítico, óleo de soja e mistura mineral). O adsorvente (Easytox) foi
utilizado junto com concentrado oferecido aos animais do grupo COM, na dose de 1,5 kg
por tonelada. A oferta de alimentos foi regulada através do controle de sobras no cocho,
mantidas em 15% do total ofertado. As rações de ambos os tratamentos, foram analisadas
quanto a composição em micotoxinas pelo laboratório Samitec (Soluções Analíticas
Microbiológicas e Tecnológicas Ltda), a cada 15 dias.
As amostras avaliadas estavam acima dos limites de quantificação para as
micotoxinas Aflatoxina B1 (1,3 a 1,4 µg/kg), Fumonisina B1 (1005,6 a 5292 µg/kg)e B2
(366 a 1738,6 µg/kg), Zearalenona (39,6 a 168,5 µg/kg) e Desoxinilvalenol (200 a 342
µg/kg).
O abate foi realizado com aos animais pesando em média 26,4 kg de peso vivo
após 39 dias de confinamento. Antes do abate, os animais foram submetidos a jejum de
16 horas de dieta sólida. Para o abate, esses foram insensibilizados por pistola pneumática
e posteriormente abatidos.
Após 24 horas em câmara fria, foi retirada uma porção do músculo Longissimus
dorsi e este foi encaminhado ao laboratório de bromatologia da UNOPAR, para a
determinação do pH da carne. A análise foi realizada por inserção no músculo
Longissimus dorsi, utilizando peagâmetro portátil digital TESTO 205 com sondas de
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penetração (Testo AG Germany). O aparelho foi calibrado com solução tampão de pH
4,00 e 7,00 e a limpeza do eletrodo realizada com água destilada a cada leitura. A cor da
carne foi mensurada usando o colorímetro portátil KONICA MINOLTA, color reader
CR-10 (Tokyo, Japão), com iluminante D65 e 10° ângulo de inclinação para avaliação
dos componentes L* (luminosidade), a* (componente vermelho-verde) e b*
(componente amarelo-azul), no qual foram expressos pelo sistema de cor CIELAB.
Foram efetuadas medidas em três pontos de cada amostra de carne.
Foi realizada análise de variância e teste de Shapiro-Wilk. Os dados foram
submetidos a análise de variância, executadas com auxílio do Software R, aceitando
nível de significância de p=0,05.
Resultados e discussão
Não houve diferença significativa para os componentes da cor da carne em
relação ao tratamento (p>0,05), em relação ao sexo (p>0,05) e não houve interação
entre tratamento e sexo (p>0,05), como apresentado na Tabela 1.
A cor da carne é um dos aspectos mais relevantes para o consumidor, por
refletir o estado químico da mesma. As médias no presente estudo foram 53,9; 12,7
e 10,6 para os componentes L*, a* e b* respectivamente. Os valores de L podem
ser considerados elevados em relação a outras pesquisas, como a de Fernandes
Junior et al. (2013), que observaram em cordeiros Santa Inês, valores de 35,73 a
37,70 para L*, 13,95 a 15,33 para o a* e 10,15 a 10,9 para o b*.
Tabela 1 – Média e desvio-padrão das variáveis cor (L*, a*, b*) e pH da carne de
cordeiros terminados com alto nível de concentrado e adição de adsorventes de
micotoxinas na dieta.
Variáveis

Tratament
Significância
o
COM
SEM
p
53,96±2,48
54,61±4,
0,61
L*
52
12,73±1,54
12,29±3,
0,59
a*
27
10,64±1,42
10,26±0,
0,45
b*
96
5,64±0,28
5,79±0,1
0,14
pH da
6
carne
L*: luminosidade;
a*: intensidade de vermelho; b*: intensidade de amarelo.
O alto nível de concentrado na dieta (70%) com ou sem adsorvente, não
influenciou os valores de pH da carne (p>0,05), esse com valores médios de 5,64 e
5,79 (Tabela 1) , respectivamente. Em um estudo de Zeola et al. (2002) utilizando
níveis crescentes de concentrado na dieta (30, 45 e 60%), também não constataram
influência desse alto nível de concentrado para os valores da carne.
O valor obtido está perto do padrão para carne ovina que é de 5,66 a 5,78
(SAÑUDO et al.; 1992). A constatação de valores normais de queda do pH, sugere
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que alguns outros parâmetros indicadores de qualidade como retenção de água e cor
apresentam bons resultados, pois são influenciados pelo mesmo (LEÃO et al.;
2012). No trabalho de Alves et al. (2014), no qual foram confinados cordeiros SRD
com grão de soja in natura ou tostado com diferentes níveis de inclusão de
concentrado (50 e 80%), obtiveram valores de pH dentro de um intervalo de 5,78 à
5,87, o que se assemelha ao do presente estudo.
Conclusões
O uso de adsorventes de micotoxinas não alterou a cor e o pH da carne de
cordeiros terminados com alta proporção de concentrado na dieta. São escassas as
pesquisas utilizando adsorventes na dieta de cordeiros, sugerindo novas frentes de
estudo para enriquecer as discussões com relação a seu uso e a qualidade do produto
animal.
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Resumo: O objetivo foi avaliar as correlações entre as medidas in vivo e suas relações
com os cortes comerciais do dianteiro da carcaça de novilhas Nelore terminadas em
pastagem. As imagens ultrassonográficas foram obtidas com auxílio do equipamento de
ultrassom Aloka, frequência de 3,5 MHz, na região entre a 12a e 13a costelas, obteve-se
do músculo Longissimus dorsi sua profundidade (PMLUS, cm), área de olho de lombo
(AOLUS, cm2) e a espessura de gordura subcutânea (EGSUS, mm), no músculo Gluteus
medius sua profundidade (PP8US, cm) e espessura de gordura da garupa (EGP8US, mm)
foram realizadas no ponto de intersecção dos músculos Gluteus medius e Biceps femoris.
Após o resfriamento das carcaças, o dianteiro foi desossado em cortes comerciais - acém,
capa da paleta, costelas, miolo da paleta, músculos, paleta e pescoço. O peso corporal
apresentou alta correlação com cortes individuais. AOLUS e EGSUS apresentaram de
baixa a moderada correlação com os cortes comerciais. EGP8US apresentou alta
correlação com os cortes comerciais, exceto, capa da paleta e miolo da paleta. O peso
corporal e EGP8US apresentaram as melhores correlações com os cortes comerciais do
dianteiro de novilhas Nelore.
Palavras–chave: bovinos, gordura subcutânea, músculos, ultrassom
Abstract: The objective was to evaluate the correlations between in vivo measurements
and their relationships with the commercial cuts of the carcass front of Nellore heifers
finished in pasture. Ultrasonographic images were obtained with the aid of the Aloka
ultrasound equipment, frequency of 3.5 MHz, in the region between the 12th and 13th
ribs, obtained from the Longissimus dorsi muscle its depth (PMLUS, cm), loin eye area
(AOLUS, cm) and the and the subcutaneous fat (EGSUS, mm), in the muscle Gluteus
medius its depth (PP8US, cm) and fat thickness of the rump (EGP8US, mm), were
obtained at the point of intersection of the muscles Gluteus medius and Biceps femoris.
After cooling of the carcasses, the front was deboned in commercial cuts - chuck, palette
cover, ribs, shoulder heart, muscles, shoulder clod and neck. Body weight showed high
correlation with individual cuts. AOLUS and EGSUS showed low to moderate
correlation with commercial cuts. EGP8US showed high correlation with the commercial
cuts except, palette cover and pallet core. Body weight and EGP8US showed the best
correlations with commercial cuts of Nelore heifers.
Keywords: cattle, muscles, subcutaneous fat, ultrasound
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Introdução
A capacidade do ultrassom em estimar com precisão as características de carcaça
por meio das medidas in vivo pode ser benéfica à toda cadeia produtiva. A indústria, por
exemplo pode desenvolver estratégias para atingir mercados alvo tanto em acabamento
de carcaça em pesoespecíficos, bem como para prever o tamanho dos cortes em
unidades de peso de carcaça e rendimento de cortes (Cardoso, 2013).
Neste contexto, o presente trabalho tem por objetivo avaliar as correlações entre
as medidas in vivo e suas relações com os cortes comerciais do dianteiro da carcaça de
novilhas Nelore terminadas em pastagem.
Material e Métodos
O trabalho foi realizado em frigorífico comercial, localizado no município de
Ivinhema - MS. Foram utilizadas 81 novilhas da raça Nelore, escolhidas aleatoriamente
em um rebanho comercial, foram terminadas em pastagem e receberam suplementação
alimentar e mineral.
As imagens ultrassonográficas foram obtidas com auxílio do equipamento de
ultrassom Aloka, modelo SSD500, equipado com transdutor com frequência de 3,5 MHz,
na região entre a 12a e 13a costelas, obteve-se do músculo Longissimus dorsi sua
profundidade (PMLUS, cm), área de olho de lombo (AOLUS, cm2) e a espessura de
gordura subcutânea (EGSUS, mm), no músculo Gluteus medius sua profundidade
(PP8US, cm) e espessura de gordura da garupa (EGP8US, mm) foram realizadas no ponto
de intersecção dos músculos Gluteus medius e Biceps femoris, conforme metodologias
descritas por Williams et al. (1997), as imagens geradas pelo ultrassom foram analisadas
pelo programa ImageJ conforme metodologia utilizada por Silva et al. (2006).
O abate dos animais foi realizado em frigorífico comercial, após 24 horas em
câmara fria as meias carcaças foram divididas em dianteiro, traseiro especial e ponta
agulha. O dianteiro foi desossado em cortes comerciais - acém, capa da paleta, costelas,
miolo da paleta, músculos, paleta e pescoço, logo após foram pesados separadamente
(Gomide et al., 2006).
Os dados coletados foram analisados com auxílio do pacote estatístico R e foram
estimadas correlações de Pearson entre os cortes comerciais com as medidas obtidas in
vivo.
Resultados e Discussão
A análise descritiva das características obtidas nos animais vivos e após o abate
estão apresentadas na Tabela 1. Os valores gerados estão dentro das médias encontradas
na literatura, admitindo a validade do presente estudo.
Tabela 1 - Análise descritiva das variáveis avaliadas por ultrassom
Variáveis
Unidade
MÉDIA
Peso corporal
Kg
361,05
cm2
In vivo
AOLUS
46,37
cm2
AOLUS/100 kg PC
12,90
EGSUS
Mm
6,20
PP8US
Mm
7,08

DP
34,08
8,22
2,30
1,29
0,82

MIN
293,00
28,90
8,87
3,10
5,20

MAX
475,32
65,23
19,03
9,30
8,54
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C.V.(%)
9,44
17,73
17,83
20,80
11,58

EGP8US
mm
7,38
1,95
3,50
13,30
26,42
MAX = Máxima; MIN = Mínima; DP = Desvio Padrão; C.V. (%) = Coeficiente de Variação; PC - peso corporal;
EGSUS - espessura de gordura subcutânea entre a 12ª e 13ª costelas por ultrassom; AOLUS - área do músculo
longissimus entre a 12ª e 13ª costelas na carcaça por ultrassom; AOLUS/ 100 kg - área do músculo longissimus
entre a 12ª e 13ª costelas na carcaça por ultrassom por 100 kg de peso corporal; EG8PUS - espessura de gordura na
picanha por ultrassom; PP8US - profundidade do músculo Gluteus medius por ultrassom.

As correlações obtidas entre o peso corporal, medidas tomadas pela a
ultrassonografia e o dianteiro inteiro e os cortes individuais do dianteiro estão
apresentadas na Tabela 2. O peso
corporal apresentou alta correlação com o dianteiro inteiro e os cortes individuais. A
AOLUS apresentou uma fraca correlação com o acém, paleta e o pescoço; moderada com
o músculo dianteiro, dianteiro inteiro e maior com a costela. A EGSUS apresentou uma
correlação baixa com todos os cortes comerciais. A PP8US não apresentou correlação
com os cortes do dianteiro. Nas medidas ultrassonográficas a EGP8US foi a característica
que apresentou melhor correlação com cortes comerciais, exceto, para músculo da paleta,
capa da paleta e miolo da paleta.
Tabela 2 - Correlação entre medidas ultrassonográficas e cortes do dianteiro
Variáveis
Peso corporal
AOLUS
EGSUS
PP8US
EGP8US
Acém
0,72***
0,28*
-0,30*
-0,14NS
0,30*
0,19NS
-0,08NS
0,02NS
0,19NS
Capa da Paleta
0,24*
NS
NS
-0,04
-0,01
Costela
0,65***
0,38***
0,50***
0,21.
-0,16NS.
0,11NS
0,19NS.
Miolo da Paleta
0,64***
NS
-0,03
0,21.
Músculo do Dianteiro
0,53***
0,31**
-0,24*
NS
0,01
Paleta
0,66***
0,29*
-0,23*
0,35**
NS.
NS
-0,16
0,18
Pescoço
0,51***
0,25*
0,30**
Cortes do Dianteiro
0,78***
0,34**
-0,28*
0,03NS
0,35**
Cortes do Dianteiro = somatório dos cortes do dianteiro; (***P < 0.001, **P< 0.01, *P< 0.05, .P<0.1).

Conclusões
O peso corporal e a EGP8US apresentaram as melhores correlações com os cortes
comerciais do dianteiro de novilhas nelore.
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Resumo: O objetivo foi avaliar as correlações entre as medidas in vivo e suas relações
com os cortes comerciais do traseiro da carcaça de novilhas Nelore terminadas em
pastagem. As imagens ultrassonográficas foram obtidas com auxílio do equipamento de
ultrassom Aloka, frequência de 3,5 MHz, na região entre a 12a e 13a costelas, obteve-se
do músculo Longissimus dorsi sua profundidade (PMLUS, cm), área de olho de lombo
(AOLUS, cm2) e a espessura de gordura subcutânea (EGSUS, mm), no músculo Gluteus
medius sua profundidade (PP8US, cm) e espessura de gordura da garupa (EGP8US, mm)
foram realizadas no ponto de intersecção dos músculos Gluteus medius e Bíceps femoris.
Após o resfriamento das carcaças, o traseiro foi desossado em cortes comerciais - alcatra,
contrafilé, coxão duro, lagarto, coxão mole, filé mignon, maminha, músculos, patinho e
picanha. O peso corporal apresentou alta correlação com o traseiro especial e os cortes
individuais. A AOLUS apresentou moderada correlação, EGSUS baixa correlação e
EGP8US alta correlação com os cortes do traseiro especial e os cortes individuais. O peso
corporal e a EGP8US apresentaram as melhores correlações com os cortes comerciais do
traseiro de novilhas nelore.
Palavras–chave: correlação, fêmeas, tecidos, ultrassom
Abstract: Were used 81 Nellore heifers to determine the correlations between the in vivo
measurements and their relationships with the special rear cuts. Ultrasonographic images
were obtained with the aid of the Aloka ultrasound equipment, frequency of 3.5 MHz, in
the region between the 12th and 13th ribs, obtained from the Longissimus dorsi muscle
its depth (PMLUS, cm), loin eye area (AOLUS, cm) and the subcutaneous fat (EGSUS,
mm), in the muscle Gluteus medius its depth (PP8US, cm) and fat thickness of the rump
(EGP8US, mm), were obtained at the point of intersection of the muscles Gluteus medius
and Bíceps femoris. After cooling of the carcasses, the special rear was boned in
commercial cuts - rump steak, strtiploin, outside flat, eyeround, topside, filet mignon,
rump skirt, muscles, knuckle, rump cover. Body weight showed high correlation with the
special rear and individual cuts. AOLUS showed a moderate correlation, EGSUS showed
a low correlation and EGP8US showed high correlation with the special rear and
individual cuts. Body weight and EGP8US showed the best correlations with the special
rear commercial cuts of the nellore heifer.
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Keywords: correlation, female, tissues, ultrasound
Introdução
O pecuarista estimando o peso e a porcentagem dos cortes comerciais em fase préabate, poderia obter vantagens na comercialização de seus animais, pois estaria oferecendo
um produto
com maior rendimento nos cortes nobres; poderia responder aos sinais de mercado, além
de alterar suas práticas de manejo, alimentação e comercialização (Tarouco et al., 2007).
Uma das ferramentas in vivo é a ultrassonografia, técnica não invasiva que busca
homogeneizar as carcaças bovinas antes do abate.
Com isso, o objetivo foi avaliar as correlações entre as medidas in vivo e suas
relações com os cortes comerciais do traseiro da carcaça de novilhas Nelore terminadas
em pastagem.
Material e Métodos
O trabalho foi realizado em frigorífico comercial, localizado no município de
Ivinhema - MS. Foram utilizadas 81 novilhas da raça Nelore, escolhidas aleatoriamente
em um rebanho comercial, foram terminadas em pastagem e receberam suplementação
alimentar e mineral.
As imagens ultrassonográficas foram obtidas com auxílio do equipamento de
ultrassom Aloka, modelo SSD500, equipado com transdutor com frequência de 3,5 MHz,
na região entre a 12a e 13a costelas, obteve-se do músculo Longissimus dorsi sua
profundidade (PMLUS, cm), área de olho de lombo (AOLUS, cm2) e a espessura de
gordura subcutânea (EGSUS, mm), no músculo Gluteus medius sua profundidade
(PP8US, cm) e espessura de gordura da garupa (EGP8US, mm) foram realizadas no ponto
de intersecção dos músculos Gluteus medius e Bíceps femoris, conforme metodologias
descritas por Williams et al. (1997), as imagens geradas pelo ultrassom foram analisadas
pelo programa ImageJ.
O abate dos animais foi realizado em frigorífico comercial, após 24 horas em
câmara fria as meias carcaças foram divididas em traseiro especial, dianteiro e ponta de
agulha. O traseiro especial foi desossado em cortes comerciais - alcatra, contrafilé, coxão
duro, lagarto, coxão mole, filé mignon, maminha, músculos, patinho e picanha, logo após
foram pesados separadamente (Gomide et al., 2006).
Os dados coletados foram analisados com auxílio do pacote estatístico R e foram
estimadas correlações de Pearson entre os cortes comerciais com as medidas obtidas in
vivo.

Resultados e Discussão
A análise descritiva das características obtidas nos animais vivos e após o abate
estão apresentadas na Tabela 1. Os valores gerados estão dentro das médias encontradas
na literatura, admitindo a validade do presente estudo.
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Tabela 1 - Análise descritiva das variáveis avaliadas por ultrassom
Variáveis
Unidade
MÉDIA
DP
MIN
MAX
C.V.(%)
Peso corporal
Kg
361,05
34,08
293,00
475,32
9,44
In vivo
AOLUS
cm2
46,37
8,22
28,90
65,23
17,73
AOLUS/100 Kg PC
12,90
2,30
8,87
19,03
17,83
cm2
EGSUS
Mm
6,20
1,29
3,10
9,30
20,80
PP8US
Mm
7,08
0,82
5,20
8,54
11,58
EGP8US
Mm
7,38
1,95
3,50
13,30
26,42
MAX = Máxima; MIN = Mínima; DP = Desvio Padrão; C.V. (%) = Coeficiente de Variação; PC - peso corporal;
EGSUS - espessura de gordura subcutânea entre a 12ª e 13ª costelas por ultrassom; AOLUS - área do músculo
longissimus entre a 12ª e 13ª costelas na carcaça por ultrassom; AOLUS/ 100 kg - área do músculo longissimus
entre a 12ª e 13ª costelas na carcaça por ultrassom por 100 kg de peso corporal; EG8PUS - espessura de gordura na
picanha por ultrassom; PP8US - profundidade do músculo Gluteus medius por ultrassom.

Na tabela 2, o peso corporal apresentou alta correlação com o traseiro especial e
os cortes individuais. A AOLUS apresentou uma moderada correlação com os cortes do
traseiro especial, sendo a alcatra o menor valor de (0,24) e a maminha maior valor (0,38).
Tabela 2 - Correlação entre medidas ultrassonográficas e cortes do traseiro especial.
Variáveis
Peso corporal
AOLUS
EGSUS
PP8US
Alcatra
0,68***
0,24*
-0,26*
0,15NS
NS
-0,13
0,08NS
Contrafilé
0,57***
0,31**
0,05NS
Coxão Duro/Lagarto
0,72***
0,29*
-0,23*
.
-0,23
0,11NS
Coxão Mole
0,72***
0,27*
NS
NS
-0,03
-0,16
0,23.
Filé mignon
0,40***
NS
Maminha
0,46***
0,38***
-0,11
0,01 NS
.
-0,23
-0,02 NS
Músculo Traseiro
0,65***
0,24*
NS
-0,19
0,01 NS
Patinho
0,67***
0,25*
.
-0,19
-0,10 NS
Picanha
0,55***
0,26*
Cortes do Traseiro Especial
0,77***
0,32**
-0,24*
0,08NS
Cortes do Traseiro Especial = somatório dos cortes (***P < 0.001, **P< 0.01, *P< 0.05, . P<0.1).

EGP8US
0,27*
0,38***
0,34**
0,23.
0,008 NS
0,34**
0,04 NS
0,15 NS
0,42***
0,32**

A EGSUS apresentou uma correlação negativa com os cortes individuais do
traseiro especial, segundo, Luchiari Filho (2000), as novilhas atingem a fase de
acabamento mais precocemente que os machos castrados e mais precocemente que os
machos inteiros.
A PP8US foi significativa apenas para o filé mignon (0,23). A EGP8US
apresentou alta correlação com os cortes contrafilé, coxão duro/lagarto, maminha,
picanha e o cortes do traseiro especial.
Conclusões
O peso corporal e a EGP8US apresentaram as melhores correlações com os cortes
comerciais do traseiro especial de novilhas nelore.
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Resumo: A técnica da ultrassonografia vem sendo muito utilizada na bovinocultura de
corte a fim de avaliar características de carcaça sem a necessidade de abate dos animais.
Com este objetivo, foram avaliados 27 bovinos machos não castrados da raça Nelore para
terminação e confinamento, previamente classificados para Consumo Alimentar Residual
(CAR). As avaliações por ultrassonografia foram realizadas durante o manejo das
pesagens, inicial e final, onde foram registradas medidas da área de olho-de-lombo (AOL),
espessura de gordura da carcaça (EGC) e espessura de gordura da picanha (EGP). E a
partir delas, foi possível analisar o ganho muscular e deposição de gordura nos animais e
nas classes de CAR. As medidas de peso, AOL, EGC e EGP iniciais não se diferenciaram
significativamente entre as classes de CAR. Essas mesmas medidas no final do
experimento também não diferenciaram significativamente entre as classes de CAR
estudadas. Em relação aos ganhos das variáveis no decorrer do experimento, não houve
diferença significativa entre as divergentes classes de CAR. A classificação de animais
para CAR não compromete o desempenho animal e as características de carcaça, podendo
viabilizar o custo de produção por reduzir as despesas com alimentação do rebanho.
Palavras–chave: acabamento, desempenho, eficiência alimentar, gado de corte
Abstract: The Ultrasonography technique have been utilizing in beef cattle production to
evaluate carcass traits without the necessity of animal slaughter. With this purpose, were
evaluated 27 Nellore cattle bulls to finishing in feedlot, previously classified for Residual
Feed Intake (RFI). The measures were realized during the body weight handlings, initial
and final, and registered rib eye area (REA), backfat thickness (BFT), rump fat thickness
(RFT). And with them, was possible analyze the muscle gain and fat deposition in animals
and in RFI classes. The initials measures of body weight, RYA, BFT and RFT, did not
differentiated significantly between RFI classes. Those same measures at the final
evaluation, also did not differ significantly between RFI classes studied. Animals RFI
classification does not compromise performance and carcass traits, making viable the
production cost by reducing the herd feed expenses.
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Introdução
A ultrassonografia de carcaça possibilita o conhecimento do nível de musculosidade,
da gordura de acabamento e da marmorização da carne através da avaliação no animal
vivo, sem a necessidade do abate. Sendo assim, essa técnica se consolidou como uma
avaliação viável, não invasiva, acurada e de custo aceitável. Seguindo esse contexto, o
objetivo do estudo foi mensurar as medidas relacionadas ao acabamento da carcaça de
bovinos machos não castrados da raça Nelore pertencentes a três diferentes classes de
Consumo Alimentar Residual (CAR) por meio da técnica de ultrassonografia.

Material e Métodos
O experimento foi realizado no Centro APTA Bovinos de Corte do Instituto de
Zootecnia, localizado em Sertãozinho/SP. Após o desmame do rebanho, todos os animais
foram classificados para Consumo Alimentar Residual (CAR), sendo baixo (< média - 0.5
desvio padrão), médio (± 0.5 desvio padrão da média) e alto (> média + 0.5 desvio
padrão). Após a classificação foram amostrados 27 machos para terminação, sendo 9 de
cada classe de CAR, com médias iniciais de peso corporal de 430 ± 44 kg e idade de 709 ±
24 dias. O experimento foi realizado durante 98 dias, sendo 28 dias de adaptação e 70 dias
de coleta de dados. Os animais ficaram alojados em confinamento de baia individual de
4x2 m (comprimento x largura) contendo bebedouro e comedouro de alvenaria. A dieta foi
formulada com silagem de milho, feno de braquiária, milho grão moído, farelo de soja e
suplemento mineral, na proporção 35:65 (volumoso: concentrado), permitindo ganho
médio diário de 1,880 kg. Foram realizadas pesagens com jejum de sólidos de 16 horas no
início e final do experimento. As avaliações por ultrassonografia foram realizadas durante
o manejo das pesagens, por meio do equipamento Pie Medical Aquila (Esaote Europe
B.V., Maastricht, Holanda) e probe de 17 cm, registrando medidas de carcaça como área
de olhode-lombo (AOL) em cm², espessura de gordura da carcaça (EGC) em mm, e
espessura de gordura da picanha (EGP) em mm. Utilizando os dados registrados no início
e no término do experimento, foi possível calcular o ganho dessas variáveis ao longo dos
70 dias do período experimental, permitindo assim, analisar o ganho muscular e deposição
de gordura nos animais e nas classes de CAR. Como no início do experimento os animais
foram divididos em 9 blocos de acordo com os pesos e a classe de CAR (o mais pesado de
cada classe de CAR - baixo, médio e alto - para o mais leve de cada classe de CAR), o
delineamento experimental foi em blocos analisados pelo procedimento MIXED do SAS.
No modelo as variáveis classe de CAR foi usada como efeito fixo e bloco como efeito
aleatório. As médias foram comparadas pelo PDIFF (teste t) ao nível de 5% de
significância.
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Resultados e Discussão
Como previsto devido as diferentes classes estudadas, o valor de CAR (kg/ dia) foi
significativamente diferente, chegando a uma variação de 2,405 kg no consumo
comparando animais de baixo e alto CAR. As medidas de peso, AOL, EGC e EGP
iniciais, não diferiram significativamente entre as classes de CAR. Da mesma forma, essas
medidas realizadas no final do experimento não apresentaram diferenças significativas.
Também não houve diferença significativa em relação aos ganhos das variáveis no
decorrer do experimento entre as divergentes classes de CAR avaliadas.

Tabela 1 – Médias do valor de consumo alimentar residual (CAR), pesos, ganho de peso,
medidas e respectivos ganhos das características de carcaça - Área de olho de lombo
(AOL), Espessura de gordura de cobertura (EGC) e Espessura de gordura da picanha
(EGP) entre as diferentes classes de CAR.

CAR BAIXO MÉDIO

EPM

P

ALTO

Valor CAR (kg/dia) -1,2027a

0,1835b

1,2027c

0,135

<.0001

Peso (kg)
Inicial

430

435

423

15,3

0,6368

Final

555

568

549

18,5

0,2696

Ganho

124

133

126

7,25

0,5966

Inicial

57,2

59,6

60,8

2,40

0,5670

Final

71,3

75,2

71,5

1,83

0,2619

Ganho

14,1

15,6

10,7

1,99

0,2305

Inicial

1,14

1,73

1,31

0,305

0,3934

Final

5,43

6,10

4,22

0,617

0,1246

Ganho

4,29

4,37

2,91

0,546

0,1374

AOL (cm2)

EGC (mm)

EGP (mm)
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Inicial

5,86

5,59

5,36

0,531

0,8035

Final

11,2

10,8

9,29

0,726

0,1703

Ganho

5,37

5,24

3,93

0,700

0,3024

Letras diferentes na coluna indicam diferença significativa (P valor <0,05).

Animais mais eficientes possuem mecanismos para deposição de proteína mais
eficaz ou uma taxa de degradação menor quando comparados aos menos eficientes. Sainz
et al. (2006), trabalhando com novilhos Angus-Hereford, não encontraram diferenças para
AOL e EGC entre classes baixo e alto CAR. Da mesma maneira que Zorzi et al. (2013),
trabalhando com animais Nelore, também não observaram diferenças em EGC entre as
classes de CAR.

Conclusões
De acordo com a avaliação por ultrassonografia, a classificação de animais para
consumo alimentar residual (CAR) não compromete o desempenho animal e as
características de carcaça, podendo então ser uma ferramenta para viabilizar o custo de
produção por reduzir as despesas com alimentação do rebanho, visto que animais
classificados com baixo CAR consomem menor quantidade de alimentos em comparação
com as demais classes (alto e médio CAR).
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