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RESUMO 

 

Atualmente o agronegócio vem buscando aumentar a produção melhorando a qualidade de 

seus produtos e diminuindo os custos. Com o número crescente de consumidores de carne 

bovina a nível mundial, há uma constante procura por estratégias nutricionais que sejam de 

fácil manejo e resultem em carne de qualidade. Objetivou-se com este trabalho avaliar a 

composição centesimal, conformação, maturidade fisiológica, marmorizado, coloração, 

textura, força de cisalhamento e o perfil de ácidos graxos da carne de tourinhos Nelore com 

peso médio inicial de 380 kg alimentados com dietas de alta proporção de concentrado, 

utilizando milho inteiro ou moído e níveis de fornecimento em 2% peso vivo ou ad libitum, 

em animais com ou sem acesso ao pasto. O delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado com sete tratamentos e nove repetições. O período experimental foi de 84 dias. 

Quando se comparou o fornecimento de suplemento à vontade com o fornecimento 

restrito, a maturidade (P<0,05) e a conformação (P<0,05) foram maiores quando os 

animais foram alimentados com suplemento à vontade. Já os parâmetros força de 

cisalhamento (P>0,05), cor *L (P>0,05), cor *A (P>0,05), cor *B (P>0,05), textura 

(P>0,05), marmorizado (P>0,05) e composição centesimal: proteínas (P>0,05), lipídeos 

(P>0,05), umidade (P>0,05) e cinzas (P>0,05) não apresentaram diferenças significativas. 

Os ácidos graxos que obtiveram maiores porcentagens na carne foram os ácidos oleico e 

esteárico, respectivamente. Houve efeito da dieta sobre o total apenas nos ácidos graxos 

esteárico, ácido linoleico conjugado (CLA), palmitoleico e oleico (P<0,05). Os demais 

ácidos graxos não foram influenciados pelos diferentes níveis de suplementação e pela 

utilização de milho grão inteiro e milho moído na dieta (P>0,05). Assim o uso do milho 

grão inteiro com fornecimento de suplemento a 2% do peso corporal é a prática mais 

viável, visto que apresenta menor custo ao produtor e há pouca diferença significativa 

dentre os parâmetros analisados. 

 

 

Palavras – Chave: Maciez, cor, conformação, perfil de ácidos graxos e marmorizado.  
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ABSTRACT 

 

Currently agribusiness has been seeking to increase production by improving the quality of 

its products and reducing costs. With the increasing number of beef consumers worldwide, 

there is a constant search for nutritional strategies that are easy to handle and result in 

quality meat. The objective of this work was to evaluate the centesimal composition, 

conformation, physiological maturity, marbling, color, texture, shear force and the fatty 

acid profile of the Nelore bulls meat with initial average weight of 380 kg fed diets with a 

high proportion of concentrate using whole or milled maize and levels of supply at 2% live 

weight or ad libitum in animals with or without access to pasture. The experimental design 

was completely randomized with seven treatments and nine replicates. The experimental 

period was 84 days. When the supply of supplement was compared at will with the 

restricted supply, maturity (P <0.05) and conformation (P <0.05) were higher when the 

animals were fed supplements at will. (P> 0.05), color * A (P> 0.05), texture (P> 0.05), 

color (P> 0.05), lipid (P> 0.05), moisture (P> 0.05) and ashes (P> 0.05), 05) did not 

present significant differences. The fatty acids that obtained the highest percentages in the 

meat were the oleic and stearic acids, respectively. There was dietary effect on total fatty 

acids only stearic, conjugated linoleic acid (CLA), palmitoleic and oleic (P <0.05). The 

other fatty acids were not influenced by the different levels of supplementation and the use 

of whole grain corn and milled corn in the diet (P> 0.05). Thus, the use of whole grain corn 

with a supplement of 2% of body weight is the most feasible practice, since it presents a 

lower cost to the producer and there is little significant difference among the analyzed 

parameters. 

 

 

Key words: Softness, corn, supplementation, profile of fatty acids and marmorized.



 

 

CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A pecuária de corte é uma atividade econômica extremamente importante para 

o Brasil, visto que o país é o maior exportador de carne bovina do mundo. A bovinocultura 

de corte tem se destacado na economia nacional e vem assumindo posição de liderança no 

mercado mundial de carnes. Segundo o Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento, até 2020, a expectativa é que a produção nacional de carnes suprirá 44,5% 

do mercado mundial. ¹  

Além de animais adaptados, o Brasil possui alto potencial para a produção de 

carne bovina, em razão de sua extensão territorial para produção de grãos e pastagens. 

Devido à posição que o Brasil ocupa atualmente no mercado mundial de exportações de 

carne, é necessário que os produtores se preocupem em melhorar a qualidade da matéria-

prima oferecida. A produção de bovinos de corte busca, juntamente com melhores índices 

produtivos, melhorar a imagem do sistema produtivo e garantir aos mercados 

consumidores produtos de alta qualidade. 
2
 

A avaliação da qualidade ou do rendimento de carcaças é essencial para a 

melhoria da eficiência produtiva dos sistemas de produção de bovinos de corte, e, 

atualmente, a classificação e a padronização das carcaças permitem a comercialização mais 

eficiente da carne produzida. 
3
 

Ao considerar que o consumidor final ocupa função determinante para a 

sustentabilidade da cadeia produtiva da carne, a sua aprovação quanto à aceitabilidade e 

qualidade da carne é imprescindível. E, dentre muitos fatores associados à qualidade e a 

maior valoração da carne, os fatores sensoriais, em especial a maciez, apresenta-se em 

destaque quanto à aprovação pelo consumidor, em termos de percepção e preferencia. 

Entretanto, a maciez da carne é determinada por influência multifatorial, como genética, 

sexo, nutrição, técnicas de manejo pré e pós abate, idade ao abate, acabamento da carcaça, 

entre outros. 
2,4,5

 

Há uma crescente preocupação por parte da população e dos órgãos de saúde 

pública quanto ao consumo excessivo de gorduras, bem como o tipo de gordura, o perfil de 

ácidos graxos e seu impacto sobre a saúde do consumidor. Isso porque o perfil de ácidos 

graxos é de suma importância para a saúde humana. 
6
 



2 

 

Devido à possibilidade de conter níveis elevados de colesterol e de ácidos 

graxos saturados (AGS), a carne bovina vem sendo relacionada à incidência de doenças 

cardiovasculares. Por outro lado, associado ao seu alto valor nutritivo, alguns compostos 

da carne podem beneficiar o seu consumidor, como é o caso do ácido oleico, que é 

responsável pela redução dos níveis de lipoproteína de baixa densidade (LDL) e por outros 

atributos saudáveis, incluindo a redução do risco de infarto e efeitos benéficos na pressão 

sanguínea. 
7
 

Atualmente, com o crescimento linear da procura por produtos de origem 

animal, faz-se necessária a otimização da produção animal. Torna-se importante eliminar 

as fases negativas da produção, pois somente a partir disso pode-se ter um programa de 

produção contínua de carne com eficiência e competitividade. Nessa conjuntura, o uso de 

suplementos concentrados em sistema de pastejo, pode propiciar aumento no desempenho 

animal, aliado a acréscimos na taxa de lotação, permitindo assim, aumentar a 

produtividade. 
8
 

 Em virtude da sazonalidade da produção das plantas forrageiras de clima 

tropical e das diferenças marcantes na composição bromatológica, o objetivo principal da 

suplementação é diminuir as deficiências nutricionais desta forragem, para estimular o 

consumo, elevar a digestibilidade, melhorando proporcionalmente o desenvolvimento 

ponderal dos animais. Assim, o foco da suplementação é reduzir os espaços deixados pela 

sazonalidade na qualidade das forrageiras. A suplementação com concentrado, seja na fase 

de recria ou de engorda permite diminuir o tempo de abate, elevar a taxa de desfrute e o 

giro de capital. 
8,9

 

Dessa forma, o presente experimento foi conduzido com o objetivo de avaliar 

os efeitos de diferentes níveis de suplementação e tipos de processamento de milho na 

terminação de bovinos em pastagens focando aspectos de qualidade da carne como: 

conformação e maturidade fisiológica, grau do marmorizado, coloração, área do músculo 

Longissimus dorsi, força de cisalhamento e perfil dos ácidos graxos. 
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1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

1.1.Suplementação de bovinos de corte 

 

A bovinocultura de corte apresenta destaque na pecuária, sendo um dos 

principais contribuintes para o PIB do agronegócio brasileiro. No primeiro semestre de 

2016 o faturamento com as exportações de carne bovina brasileira atingiu mais de US$ 2,8 

bilhões. No período, foram exportadas mais de 736 mil toneladas de carne. Um dos 

principais fatores responsáveis por esta importância econômica é o fato do Brasil possuir o 

maior rebanho comercial do mundo, com cerca de 210 milhões de cabeças, sendo o maior 

exportador, tendo seu rebanho diluído ao longo de todo o território nacional, com áreas de 

concentrações nas regiões Centro-Oeste, Norte e Sudeste, conferindo à cadeia produtiva da 

carne bovina uma alta representatividade nos cenários nacional e internacional. 
10,11,12

 

Porém, para manter-se na liderança e atender à crescente demanda e exigência 

por qualidade do mercado consumidor de carne bovina, o país deverá aumentar a 

produtividade do rebanho com sustentabilidade ambiental e ao mesmo tempo garantir a 

qualidade do produto final. Para isso, será necessário intensificar e garantir a 

sustentabilidade da produção, evitando a ampliação de novas áreas e minimizando os 

consequentes prejuízos ao meio ambiente. 
11

 

O sucesso na produção de bovinos depende da interação de uma série de 

fatores. Como a alimentação representa até 75% dos custos de produção no confinamento, 

é fundamental que sejam utilizados animais de boa qualidade, com características 

desejáveis de carcaça e da carne, sem excesso de gordura; e ingredientes de alta qualidade 

na dieta, que forneçam os nutrientes necessários para um ganho de peso elevado com 

baixos custos. 
12

 

Existem trabalhos que buscam melhoria da qualidade da carne bovina através 

da manipulação da dieta animal. Neste sentido, uma maior ingestão de energia pode 

promover taxas de ganhos em peso maiores, abate de animais mais jovens e carcaças com 

adequada cobertura de gordura.
7
 

A utilização de dieta com alto teor de concentrado fornecido ad libitum é uma 

prática comum na indústria de bovinos norte-americana e, caracteriza-se por rápido ganho 

de peso, alta eficiência de conversão alimentar e assim uma redução no tempo para 

terminação e abate. 
13,14 
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Dietas com altas proporções de grãos têm sido utilizadas a fim de reduzir o 

tempo de confinamento e melhorar o acabamento. A terminação de animais com dietas a 

base de grãos com alta energia, pode contribuir para maciez da carne aumentando a 

deposição de gordura subcutânea e intramuscular. A maneira mais prática e eficiente de se 

terminar um animal é providenciando uma alimentação adequada e de qualidade durante a 

fase de crescimento acelerado, em que a eficiência de utilização das dietas é máxima. 
3,15

 

A nutrição apresenta influências diretas e indiretas sobre a qualidade dos cortes 

cárneos. Características como melhor acabamento da carcaça e coloração do músculo e da 

gordura, são fatores diretamente ligados ao plano e manejo nutricional dos animais. 

Melhores taxas de ganho de peso, redução na idade de abate, melhora na relação músculo: 

gordura e na relação dianteiro: traseiro, são fatores ligados à nutrição. 
16

 

Os níveis de energia empregados nas dietas podem afetar a composição do 

ganho de peso em bovinos, determinando o teor de gordura nas carcaças.
17 

Anderson e 

Ingvartsen (1984)
18 

demonstraram que quando se reduziu em 30% o nível de ingestão de 

energia houve uma redução na deposição de gordura na carcaça de 22,35% para 10,26% 

em machos inteiros e de e 29,05% para 19,91% em machos castrados.  

Para o mercado dos EUA, um mínimo de 3% de gordura intramuscular é 

necessário para obtenção de uma palatabilidade aceitável. Esses valores são normalmente 

obtidos através do fornecimento de dietas com altas percentagens de grãos e pelo abate de 

animais com elevada maturidade.
 19

 

O aperfeiçoamento das práticas de manejo pode tornar os sistemas produtivos 

mais competitivos, pois, além de evitar perdas, é possível incrementar a produção com o 

melhoramento e a adequação no manejo dos animais, assim como permite ofertar um 

produto final diferenciado e de qualidade, com atributos valorizados pelos principais 

mercados internacionais, como a União Europeia. 
20

 

O Brasil apresenta excelentes condições para a criação de bovinos de corte em 

pastagens. No entanto, enfrenta dificuldades na produção em períodos de estiagem, 

inviabilizando a atividade pecuária em algumas regiões. Para reverter a carência de oferta 

de forragem nos períodos de seca, o sistema de criação de bovinos de corte em 

confinamento pode ser uma estratégia na terminação dos animais. Este modelo de criação 

aumenta a eficiência produtiva do rebanho, melhora o rendimento, qualidade da carne e a 

qualidade da carcaça. 
21,22
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1.2. Qualidade da carne 

 

O conceito de qualidade de carne é muito amplo e envolve diversos aspectos 

inter-relacionados, que englobam todas as etapas da cadeia agroindustrial, desde o 

nascimento do animal até o preparo para o consumo final da carne in natura e de produtos 

cárneos processados. O conceito em si varia conforme as regiões geográficas, as classes 

socioeconômicas, as diferentes visões técnico-científicas, industriais e comerciais, questões 

culturais, entre outros aspectos. Oscila também de acordo com as características próprias 

de cada consumidor e com suas preferências individuais possuindo então muitas variáveis. 

23
 

Tecnicamente, pode-se traduzir o termo “qualidade da carne” nas suas 

propriedades sensoriais (cor, textura, suculência, sabor, odor, maciez), tecnológicas (pH, 

capacidade de retenção de água), nutricionais (quantidade de gordura, perfil de ácidos 

graxos, grau de oxidação, porcentagem de proteínas, vitaminas e minerais), sanitárias 

(ausência de agentes contagiosos como os que causam Tuberculose, Encefalopatia 

Espongiforme Bovina, Salmoneloses), ausência de resíduos químicos e físicos 

(antibióticos, hormônios, dioxina ou outras substâncias contaminantes), éticas (bem-estar 

do homem e do animal) e de preservação ambiental (se o modo de produção não afeta a 

sustentabilidade do sistema ou provoca poluição ambiental). 
24

 

Para garantir a expansão do mercado brasileiro de carne bovina, faz-se 

necessário atender as exigências, principalmente em qualidade e segurança alimentar, que 

impõem mudanças em todos os setores produtivos, promovendo visão abrangente de todos 

os requisitos e atributos de qualidade. Entre os fatores que influenciam a qualidade da 

carne a ser consumida pela população estão a qualidade sanitária, aspectos visuais e 

aspectos olfativos. 
25,26 

 

1.2.1. Maciez 

Dentre as principais características que avaliam a qualidade da carne bovina a 

maciez é considerada a mais importante para o consumidor. Dentre os fatores que 

influenciam a maciez da cadrne, se destacam a genética, a idade ao abate, o sexo do 

animal, tipo de alimentação, temperamento dos animais e técnicas pré-abate e pós-abate. 

Assim, a carne só terá a qualidade esperada no momento do consumo se todos os 

componentes da cadeia produtiva apresentarem os padrões exigidos pelo consumidor. 
26
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A característica de maciez constitui-se no fator isolado mais importante de 

qualidade da carne, pois os consumidores identificam diferenças nesse parâmetro e 

remuneram melhor uma carne macia. Nos mercados com maiores exigências em termos de 

qualidade de produto e que também valorizam o preço dos cortes cárneos, a falta de maciez 

tem sido identificada como a maior causa da insatisfação do consumidor. A partir de uma 

pesquisa de mercado, demonstrou-se que ao melhorar a maciez da carne, ocorre o aumento 

tanto da probabilidade dos consumidores comprarem a carne, quanto do preço que esses estão 

dispostos a pagar. 27,28 

 Muitos fatores interferem na maciez da carne, podendo ser divididos em 

pré-abate ou pós-morte ao animal. Entre os fatores pré-abate tem-se a genética, a fisiologia, 

a alimentação e o manejo do animal. Alguns fatores são reconhecidos e documentados na 

literatura como interferentes na qualidade, entre eles estão genótipo, taxa de crescimento, 

programa e níveis nutricionais, peso da carcaça, promotores de crescimento, sexo, 

temperamento individual, estresse, manejo pré – abate, manuseio, mistura de lotes, clima, 

grau de marmorizado, dentre outros. 
27

 

A idade do animal interfere na maciez, pela maior quantidade de tecido 

conjuntivo presente nos animais com mais idade. Com o avanço na idade do animal há a 

formação de ligações cruzadas entre as moléculas de colágeno, que as tornam insolúveis e 

endurecem a carne. A deposição de maior ou menor teor de colágeno sob a forma de 

perimísio promove diferenças quanto à maciez da carne. 
27

 

Após o abate do animal, uma série de medidas deve ser tomada na tentativa de 

controlar e manter a qualidade da carne. Muitos autores chegam a afirmar que as ações 

tomadas no post mortem são os pontos críticos para problemas na maciez da carne. Fatores 

como queda do pH, temperatura e velocidade de resfriamento da carcaça, processo de rigor 

mortis, processo de maturação, armazenamento e preparo da carne são as características mais 

citadas. 29-31 

Quando o pH final encontra-se próximo à neutralidade há uma maior atividade 

de enzimas proteolíticas que são as calpaínas, resultando em uma importante relação entre 

pH e maciez. Para avaliar a maciez da carne, um dos métodos mais empregados denomina-

se força de cisalhamento (FC). Este tem alta correlação com a satisfação dos consumidores 

e avalia a resistência da deformação ao corte de uma amostra ao aplicar uma força. Este 

método associado à classificação de carcaças apresenta alto potencial para predizer a 

maciez do músculo Longissimus dorsi. 
32-34
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A força de cisalhamento é um método objetivo que utiliza um texturômetro, o 

qual mede a força necessária para o cisalhamento de uma seção transversal de carne e, 

quanto maior a força dispensada, menor é a maciez apresentada pelo corte de carne. 

Boleman e colaboradores (1997)
 15

 classificaram a textura da carne em muito macia (2,3 a 

3,6kgf/cm
2
), moderadamente macia (4,1 a 5,4kgf/cm

2
) e pouco macia (5,9 a 7,2kgf/cm

2
). 

Shackelford e colaboradores (1991) 
16

 sugeriram o valor de 4,6kg de força de cisalhamento 

como o limite aceitável para a comercialização da carne bovina. Valores elevados de FC 

são comuns em animais zebuínos e essa característica possivelmente está associada à maior 

atividade da enzima calpastatina, que possui efeito inibidor sobre as calpaínas, 

responsáveis pela proteólise post-mortem e, portanto, pelo amaciamento da carne. 
35,36

 

Nas carnes bovinas, os feixes de fibras são as principais composições dos 

músculos. O sistema fibrilar é sustentado por uma trama conjuntiva, composta de elastina, 

queratina e principalmente de colágeno que, entre os três níveis de estrutura citados, 

correspondem entre 70 a 80% do total. Alguns autores relatam que a deposição das células de 

gordura no tecido quebra os feixes de colágeno no perimísio, tecido conjuntivo que delimita 

um feixe de fibras de músculo estriado, iniciando o processo de maciez por “abrir a estrutura 

do músculo”. Brooks e Savell (2004) 37, estudando possíveis indicadores de maciez da carne 

em bovinos, observaram uma grande correlação entre a força de cisalhamento dos músculos e a 

gordura do perimísio, indicando que a presença de ácidos graxos nas fibras musculares 

influenciaria de maneira favorável a maciez. 
 

 

1.2.2. Marmorizado 

Apesar da relação entre gordura intramuscular e maciez da carne não serem 

bastante claras, o nível de marmorização das carcaças é uma especificação importante em 

vários mercados, particularmente para Japão e Coréia. Ainda de acordo com Thompson 

(2004) 
38

 é possível que mais importante que o impacto sobre a maciez seja o mecanismo 

pelo qual a gordura intramuscular influencia a suculência e o aroma da carne. O efeito de 

lubrificação que a gordura exerce durante a mastigação estimula a salivação, dando uma 

sensação de maior suculência, em carnes com maior quantidade de gordura intramuscular.  

Carcaça de animais com deposição de gordura adequada na carcaça e bom grau 

de marmorização, tendem a apresentar carne mais macia. O efeito da gordura de 

marmorização seria em função da diminuição da densidade da carne, com a menor tensão 

entre as camadas de tecido conjuntivo, proporcionando maior “lubrificação” da proteína 

pelos lipídios e pela capacidade da gordura em provocar maior salivação. 
39
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1.2.3. Cor 

 

A medida objetiva da cor pode ser usada com várias finalidades, como suporte 

de avaliações visuais descritivas, como base para rejeição ou a aceitação de um produto, 

para avaliar a deterioração da cor durante um período ou tratamento, ou para estimar o 

estado químico da mioglobina e seus derivados. 
40

 

Um dos métodos colorimétricos é o sistema CIELAB, que utiliza o espaço L*, 

indicativo da luminosidade, variando de branco (+ L*) a preto (-L*) e as coordenadas de 

cromaticidade a* e b*, sendo a* o eixo que vai de verde (-a*) a vermelho (+a*) e b* 

variando de azul (-b*) a amarelo (+b*). Os valores encontrados na literatura para L*, a*, 

b*, em carne bovina, situam-se nas seguintes faixas de variação, respectivamente 33,2 a 

41; 11,1 a 23,6 e 6,1 a 11,3. 
40,41

  

Segundo os mesmos autores as coordenadas de cor estão relacionadas com os 

componentes da superfície ou de regiões próximas à superfície da peça. A coordenada L* 

corresponde à luminosidade superficial relacionada com a perda de água e a presença de 

marmorizado na carne. A coordenada a* está relacionada à forma da molécula de 

mioglobina que, na carne fresca, apresenta-se sob três formas: mioglobina reduzida, 

oximioglobina e metamioglobina. A coordenada b*, que mede a intensidade do amarelo, 

está relacionada com os pigmentos carotenoides presentes na gordura oriundos da 

alimentação.  

Muitos aspectos influenciam a cor da carne, tais como: tipo de dieta de 

terminação, em que animais alimentados com forragem mostram carne mais escura do que 

animais alimentados com grãos (atribuído a valores mais elevados de pH), processos de 

abate, embalagens, acondicionamento das peças, quantidade de ácidos graxos insaturados e  

presença de antioxidantes naturais. 
40,42

 

A cor vermelha da carne fresca é um atributo de qualidade importante utilizado 

pelos consumidores para avaliar o frescor e salubridade, influenciando substancialmente a 

aceitabilidade e decisão de compra dos cortes e produtos cárneos. A cor da carne in natura 

é dependente da concentração e do estado químico dos pigmentos do músculo (mioglobina 

e hemoglobina) sobre as características físicas da carne, e as propriedades de absorver e 

refletir a luz são relacionadas ao seu pH final. O brilho da carne aumenta à medida que o 

músculo acidifica. Isto faz com que as miofibrilas se encolham e a reflexão da luz da 

superfície aumente. 
43-45

 

A carne bovina tem alta concentração de mioglobina e, portanto, é mais escura 

do que a carne de outras espécies. A mioglobina pode ser encontrada em carnes vermelhas 
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in natura em três formas: deoximioglobina, oximioglobina e metamioglobina. A carne 

fresca, imediatamente após o corte na ausência de oxigênio (O2), tem uma cor púrpura da 

deoximioglobina ou mioglobina reduzida que contém o íon ferro no seu estado ferroso 

(Fe
+2

), e se caracteriza pela ausência de ligante na sexta posição coordenada do grupo 

heme. Após a exposição da carne fresca ao O2, a mioglobina ferrosa é oxigenada, 

formando-se a oximioglobina pela ligação do O2 molecular ao sexto elétron disponível 

para ligação covalente do grupo heme. A oximioglobina confere uma coloração vermelho-

cereja brilhante às carnes frescas e está diretamente associada com a cor de carnes 

vermelhas de maior aceitação pelos consumidores. Segundo Mancini e Hunt (2005) 
42

, a 

cor vermelha da carne é relativamente instável e ambas, oximioglobina (vermelho-cereja) e 

deoximioglobina (vermelho púrpura), podem ser oxidadas a metamioglobina (marrom) 

(Figura 1). Sobre baixa pressão de O2, a oxidação de íon ferroso à forma férrica (Fe
+3

), 

resulta na formação de metamioglobina. A metamioglobina, de cor marrom, é associada 

pelos consumidores a falta de frescor e salubridade no produto. Músculos que contêm 

maior teor de lipídeos insaturados são mais susceptíveis à oxidação e aumentam a taxa de 

descoloração. 
46-48

 

 

 

 

Figura 1 – Formas da mioglobina encontradas em carne vermelha in natura 
49

 

 

A concentração de mioglobina do músculo varia entre e dentro das espécies e é 

afetada por aspectos como sexo, idade, dieta do animal, o tipo do músculo além de fatores 

genéticos e ambientais. 
50
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A coloração da carne depende em grande parte da fisiologia e da bioquímica dos 

músculos nas horas que antecedem e logo após o abate. Qualquer situação extrema, tal 

como o estresse, produz variações das reservas de glicogênio, o que vai causar 

variabilidade no pH final do tecido muscular. 51
 

 

1.3.Perfil de ácidos graxos 

O desenvolvimento da sociedade, nas últimas décadas, tem implicado 

diretamente na mudança de alguns hábitos alimentares, fazendo com que as pessoas 

procurem, cada vez mais, alimentos que estejam associados à imagem de uma vida mais 

saudável, com maiores benefícios à saúde. Houve um aumento na conscientização da 

população em relação aos alimentos consumidos, bem estar e saúde, como por exemplo, os 

riscos para doença cardiovascular, dietas ricas em gorduras saturadas, colesterol e sal. 
52

 

Há uma crescente preocupação por parte da população e dos órgãos de saúde 

pública quanto ao consumo excessivo de gorduras, bem como o tipo de gordura ou o perfil 

de ácidos graxos (AG) e seu impacto sobre a saúde do consumidor. A carne bovina é um 

alimento rico em proteína de alto valor biológico, vitaminas do complexo B, ferro e zinco, 

dentre outros nutrientes, que não podem deixar de fazer parte da alimentação diária. Porém 

tem sido associada a problemas cardiovasculares e de obesidade. 
53,54

 

Como a maioria das características de interesse econômico na produção 

animal, a composição de AG é influenciada por fatores ambientais e genéticos. Vários 

estudos têm comprovado grandes mudanças na composição de AG por alterações 

provocadas nas estratégias de alimentação em animais e em ruminantes. 
55

 

Os ácidos graxos são essenciais para os mamíferos e são compostos 

monocarboxílicos de cadeia hidrocarbonada de tamanho variável, podendo apresentar 

duplas ligações em posições específicas entre os átomos de carbono. São classificados 

como saturados (AGS) aqueles que não contêm duplas ligações entre os átomos de carbono 

da cadeia ou como os insaturados, que possuem uma ou mais duplas ligações. Os 

insaturados ainda são subdivididos em monoinsaturados (AGMI) com uma dupla ligação e 

polinsaturados (AGPI), possuindo mais do que uma dupla ligação. 
56

 

As gorduras saturadas são sólidas na temperatura ambiente e, em geral, contém 

um ou mais ácidos graxos. Quando os ácidos graxos palmítico (C16:0), mirístico (C14:0) e 

láurico (C12:0) predominam na dieta tendem a aumentar o colesterol do plasma. Ocorrem 

no leite, no queijo, na manteiga, nas carnes e no óleo de palma e de coco. Já nos AGMI, o 

principal ácido graxo é o oléico (C18:1), encontrado no óleo de oliva, de canola e de 
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amendoim, e é o ácido graxo mais abundante na maioria dos músculos. Os ácidos graxos 

insaturados se subdividem em ômega 6 (n-6) e ômega 3 (n-3), e são considerados 

essenciais insaturados (AGI) devido à incapacidade do organismo de sintetizá-los, motivo 

pelo qual devem ser incorporados na dieta. O interessante em ruminantes é que há grande 

diferença na concentração de ácidos graxos ingeridos, os encontrados no conteúdo 

digestivo e o que é depositado na gordura intramuscular. O mais comum é o linoléico 

(18:2) que possui as duplas ligações na posição n-6. Ele ocorre predominantemente em 

oleaginosas como o girassol e óleo de milho, mas há pequena quantidade na carne. 
57,58

 

A gordura intramuscular é composta por mais de vinte ácidos graxos, no 

entanto, os ácidos oléico, palmítico, esteárico, linoleico, palmitoleico e mirístico 

contribuem com mais de 92% do total. O perfil de ácidos graxos varia consideravelmente 

entre animais, raças, dietas e, em menor extensão, entre os vários depósitos do mesmo 

animal. Quanto maior a marmorização, maior o total de AGS e também a proporção de 

AGMI e menor a de AGPI. Pode ser possível obter um perfil de ácidos graxos da carne 

bovina mais saudável através da seleção, engenharia genética ou alteração da alimentação, 

mas o aumento da marmorização pode resultar em aumento da gordura total e anular 

qualquer melhora no perfil de ácidos graxos. 
59

 

O ácido linoleico conjugado (CLA) é uma mistura de isômeros geométricos e 

posicionais do ácido linoleico, com duas ligações insaturadas conjugadas em várias 

posições na cadeia de carbono desses ácidos graxos. 
60

 

A formação de isômeros do CLA e de outros ácidos graxos monoinsaturados 

ocorre no rúmen, através da biohidrogenação (Figura 2) dos ácidos graxos poliinsaturados. 

O principal microrganismo ruminal envolvido na produção de CLA no rúmen é o 

Butyrivibrio fibrisolvens, sendo que os protozoários tem pouca ação sobre a 

biohidrogenação ruminal. 
61
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Figura 2 - Processo de biohidrogenação ruminal 
62 

 

Durante o processo de biohidrogenação, o ácido linoleico (C18:2_cis9_cis12) 

sofre isomerização da dupla ligação cis-12, formando as duplas ligações conjugadas 

contendo a ligação trans-1, passando inicialmente a rumênico (C18:2_cis9_trans11). O 

CLA (cis-9, trans 11) é formado então como um intermediário transitório na 

biohidrogenação do ácido linoléico. Em seguida ocorre a redução da ligação cis, com 

formação do ácido vacênico (C18:1_trans11). A última etapa no processo de 

biohidrogenação é a redução final do ácido vacênico até o ácido esteárico (C18:0). Esses 

ácidos graxos são absorvidos pelos animais e alcançam os tecidos. Pela ação da enzima d9-

desaturase nos tecidos, o ácido esteárico pode ser transformado em ácido oleico 

(C18:1_cis9) e o ácido vacênico pode ser transformado em ácido rumênico. Essas duas 

vias de formação de CLA são as responsáveis pelas concentrações no conteúdo tecidual. 
63

 

Porém, diversos fatores afetam a extensão da biohidrogenação, como o pH 

ruminal, a quantidade e a fonte de gordura na dieta, o tipo e a proporção de forragem na 

dieta, a presença de ionóforos e a forma de proteção dos lipídios da dieta.  
63

 

O crescente interesse por esses compostos deve-se aos potenciais benefícios à 

saúde, como anticarcinogênico, antiaterogênico, antidiabetogênico e antiadipogênico. Dos 

muitos isômeros presentes na gordura de ruminantes, dois são mais conhecidos por sua 

importância fisiológica. O de maior prevalência e com cerca de 80 a 90% de participação 

no CLA nos produtos de origem de ruminantes é o ácido rumenico (C18:2_cis9_trans11). 
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O segundo é o C 18:2_ trans10_ c-12, presente em quantidades de cerca de 3 a 5 % do total 

de CLA. 
64

 

 O ômega-6 e o ômega-3 são muito diferentes quanto à sua ação no organismo 

humano. Enquanto os produtos metabólicos dos ácidos graxos ômega-6 promovem 

inflamação e tumores através de mediadores pró-inflamatórios (leucotrienos e 

tromboxanos), os ácidos graxos ômega-3 atuam no sentido totalmente oposto. É importante 

manter o balanço dietético entre as duas formas, uma vez que funcionam em conjunto, 

promovendo a saúde e equilíbrio orgânico. 
62

 

Os ácidos graxos ômega-3 que apresentam importância para nutrição humana 

são: alfa-linolênico (18:3, ALA), ácido eicosapentaenoico (20:5, EPA) e ácido 

docosahexaenóico (22:6, DHA). Esses três AGPI apresentam 3, 5 ou 6 duplas ligações na 

cadeia carbônica, respectivamente, sendo que todas estão na configuração cis, isto é, os 

dois átomos de hidrogênio estão no mesmo lado da dupla ligação.
 62

 

Estruturalmente, os ácidos graxos ômega-3 apresentam-se como uma hélice, 

pois a cada instauração cis, separada por um grupo metil, muda a direção da cadeia 

carbônica. Essa configuração pode explicar os diversos fenômenos biológicos observados 

nas estruturas ricas em AGPI, especialmente na dupla camada lipídica da membrana 

celular. 
65

 

Nesse sentido, nos últimos anos tem aumentado o interesse em manipular a 

composição do perfil de ácidos graxos da carne, com o objetivo de aumentar a proporção 

de ácidos graxos considerados saudáveis. Os esforços realizados no sentido de melhorar a 

produtividade através de cruzamentos ou de mudanças na nutrição somente serão 

completos se forem consideradas a composição e a palatabilidade da carne. 
66,67 
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CAPÍTULO 2 – Textura, cor, conformação, composição centesimal, maturidade 

fisiológica, força de cisalhamento e marmorizado no músculo Longissimus dorsi. 

 

RESUMO: Objetivou-se com este trabalho avaliar carne de tourinhos Nelore com peso 

inicial médio de 380 kg, alimentados com dietas de alta proporção de concentrado, 

utilizando milho inteiro ou moído e níveis de fornecimento em 2% peso vivo ou ad libitum, 

com animais com ou sem acesso ao pasto. O consumo real de concentrado nos tratamentos 

com fornecimento limitado foi de 1,88% do peso vivo. O delineamento experimental foi o 

inteiramente casualizado com sete tratamentos e nove repetições (animais), avaliando-se as 

características da carne de composição centesimal, força de cisalhamento, textura, 

maturidade fisiológica, conformação, coloração e marmorizado. O período experimental 

foi de 84 dias.  Quando se comparou o fornecimento de suplemento à vontade com o 

fornecimento restrito, a maturidade (P<0,05) e a conformação (P<0,05) foram maiores 

quando os animais foram alimentados com suplemento à vontade. Já os parâmetros força 

de cisalhamento (P>0,05), cor *L (P>0,05), cor *A (P>0,05), cor *B (P>0,05), textura 

(P>0,05), marmorizado (P>0,05) e composição centesimal: proteínas (P>0,05), extrato 

etéreo (P>0,05), umidade (P>0,05) e cinzas (P>0,05) não apresentaram diferenças 

significativas. A utilização de níveis mais altos de suplementação na época seca permitiu 

bons resultados técnicos e a utilização do grão inteiro não afetou de forma negativa o 

desempenho dos animais. 

 

 

Palavras-chave: Marmorizado, força de cisalhamento, composição centesimal, coloração 

e textura. 
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CHAPTER 2 - Texture, color, conformation, centesimal composition, physiological 

maturity, shear force and marble in Longissimus dorsi muscle. 

 

ABSTRACT: The objective of this work was to evaluate Nelore bulls meat with a mean 

initial weight of 380 kg fed diets with high proportion of concentrate using whole or milled 

maize and levels of 2% live weight or ad libitum with animals with or without without 

access to the pasture. The actual consumption of concentrate in the limited supply 

treatments was 1.88% of the live weight. The experimental design was the completely 

randomized design with seven treatments and nine replicates (animals), evaluating the 

characteristics of the meat of centesimal composition, shear force, texture, physiological 

maturity, conformation, coloring and marble. The experimental period was 84 days. When 

comparing supplementation at will with restricted supply, maturity (P <0.05) and 

conformation (P <0.05) were higher when animals were fed supplements at will. (P> 0.05), 

color * A (P> 0.05), texture (P> 0.05), color * B (P> 0.05), ethereal extract (P> 0.05), and 

moisture (P> 0.05), as well as ash (P> 0.05) 0.05) did not present significant differences. 

The use of higher levels of supplementation in the dry season allowed good technical 

results and the use of the whole grain did not negatively affect the performance of the 

animals. 

 

 

 

Keywords: Marmorized, shear force, centesimal composition, coloring and texture. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A bovinocultura é um dos grandes destaques no agronegócio brasileiro. O país 

detém o maior rebanho comercial do mundo, com cerca de 210 milhões de cabeças, o que 

equivale a 20,1% do rebanho mundial, sendo o líder em exportações de carne e o segundo 

maior país produtor de carne. 
1
 

No Brasil, nos últimos anos, houve um aumento na renda per capita da 

população, com expansão da classe média e melhor distribuição da renda. O incremento no 

poder de compra da população, sobretudo por produtos alimentícios de alto custo, tem 

modificado os hábitos de consumo da população brasileira, com uma tendência de aumento 

no consumo de produtos cárneos, principalmente carne bovina. Neste sentido, o consumo 

per capita no Brasil de carne bovina tem aumentado. O mercado interno e externo está cada 

vez mais exigente em relação ao tipo de produto demandado, portanto, conhecer melhor os 

atributos da carne mais valorizados pelos consumidores, resulta em um elemento 

imprescindível para o delineamento de estratégias comerciais para a conquista e 

manutenção de mercados. 
2
 

O crescimento das exportações de carne bovina impõe a necessidade de algumas 

modificações tanto na pecuária nacional quanto na cadeia produtiva da carne como um todo. É 

clara a necessidade de ações de manejo, nutrição e melhoramento genético, que permitam 

reduzir a idade ao abate e melhorar a qualidade da carne. O comércio da carne bovina é 

prejudicado, principalmente, pela falta de padronização do produto final e porque a maior 

parte da carne exportada pelo Brasil é considerada de média e baixa qualidade pelos 

compradores internacionais. 
3,4

 

O perfil do consumidor atual demonstra que uma parcela significativa deles 

está propensa a gastar um pouco mais por um alimento que possua rastreabilidade e 

consequentemente garantia de qualidade. Um dos principais fatores na procura da 

diferenciação é compreender realmente o que o consumidor deseja. Nesse sentido, 

observam se relevantes mudanças no seu comportamento em relação à carne bovina e a 

cada dia que passa o consumidor está mais informado e exigente, conhecedor da 

necessidade de consumir um produto de qualidade que traga benefícios para sua saúde. 

Essa mudança de postura do consumidor ocorreu graças às modificações sociais, culturais, 

econômicas e éticas. 
5
 

Entretanto, a indústria de carne bovina no Brasil e no mundo, possui gargalos 

comerciais relacionados à falta de uniformidade na idade de abate dos animais, cobertura 
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de gordura e marmorização da carne, fatores que ocasionam grande influência nas 

características sensoriais do produto.
 6
 

A carne bovina é uma fonte de nutrientes como proteínas, vitaminas do 

complexo B, lipídios, ferro e zinco. Contudo, os consumidores não adquirem a carne 

simplesmente pelo seu valor nutritivo, esta deve apresentar características que influenciem 

na sua aceitação tais como: cor, odor, suculência, sabor e maciez.
 7
 

A maciez é considerada um dos atributos exigidos pelos consumidores na hora 

da compra da carne, mas nem sempre supre as expectativas, pois é influenciada por vários 

fatores intrínsecos aos animais como raça, idade e sexo e principalmente, aspectos 

genéticos. 
8
 

O grau de terminação também interfere na qualidade da carcaça de bovinos de 

corte. Quando os animais confinados são alimentados com dietas ricas em grãos, apresenta 

carne mais marmorizada, gordura com melhor coloração e produzem carcaças mais 

uniformes. 
9
 

 A avaliação da qualidade ou do rendimento de carcaças é essencial para a 

melhoria da eficiência produtiva dos sistemas de produção de bovinos de corte, e, 

atualmente, a classificação e a padronização das carcaças permitem a comercialização mais 

eficiente da carne produzida. 
10 

O objetivo deste experimento foi o de avaliar os efeitos de diferentes níveis de 

suplementação e tipos de processamento de milho na terminação de bovinos em pastagens 

focando aspectos de qualidade da carne como: conformação e maturidade fisiológica, grau 

do marmorizado, coloração, área do músculo Longissimus dorsi e força de cisalhamento.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Aspecto ético 

 

Todos os procedimentos e protocolos utilizados neste experimento foram 

aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal do Tocantins 

(CEUA-UFT) sob Processo nº 23101.002688/2013-52. 

2.2. Local 

 

O experimento foi conduzido na Universidade Federal do Tocantins no 

Campus de Araguaína na Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia, localizada a 

07º11’28’’ de Latitude Sul, e 48º12’26’’ de Longitude Oeste. 
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2.3. Período experimental 

 

Foram utilizados 63 animais machos inteiros da raça nelore com média de 22 

meses de idade e com cerca de 380 kg de peso vivo. Os animais foram confinados na 

Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal do Tocantins na 

cidade de Araguaína, e abatidos em frigorífico comercial desta mesma cidade. Os animais 

foram distribuídos em sete tratamentos com nove repetições cada. Em todos os tratamentos 

os animais receberam o Engordin®, que se trata de núcleo protéico-mineral-vitaminico 

peletizado para engorda de bovinos no sistema de confinamentos sem volumoso. Os 

tratamentos consistiram de: 

Tratamento 1 – Fornecimento de suplemento composto por 15% de 

Engordim® Grão Inteiro e 85% de milho grão moído, na proporção de 2% do peso 

corporal de cada animal com total acesso ao pasto.  

Tratamento 2 – Fornecimento à vontade do suplemento composto por 15% de 

Engordim® Grão Inteiro e 85% de milho grão moído, com total acesso ao pasto. 

Tratamento 3 – Fornecimento de suplemento composto por 15% de 

Engordim® Grão Inteiro e 85% de milho grão inteiro, na proporção de 2% do peso 

corporal de cada animal com total acesso ao pasto.  

Tratamento 4 – Fornecimento à vontade do suplemento composto por 15% de 

Engordim® Grão Inteiro e 85% de milho grão inteiro, com total acesso ao pasto. 

Tratamento 5 – Fornecimento à vontade do suplemento composto por 15% de 

Engordim® Grão Inteiro e 85% de milho grão moído, com adaptação de 21 dias no pasto 

seguido de confinamento. 

Tratamento 6 – Fornecimento à vontade do suplemento composto por 15% de 

Engordim® Grão Inteiro e 85% de milho grão inteiro, com de adaptação de 21 dias no 

pasto seguido de confinamento.  

Tratamento 7 – Fornecimento à vontadedo suplemento composto por 15% de 

Engordim® Grão Inteiro e 85% de milho grão inteiro, em confinamento sem nenhuma 

fonte de volumoso. 

As dietas foram fornecidas uma vez ao dia por volta das 10:00 horas da manhã. 

Nos animais dos tratamentos à vontade, foi fornecida quantidade que garantisse sobras em 

1 a 2% do total fornecido diariamente. Nos tratamentos onde o fornecimento foi de 2% do 

peso corporal a quantidade foi ajustada em função das pesagens realizadas a cada 21 dias. 

A área experimental foi composta por 3 hectares de capim Panicum maximum 

cv. Mombaça, divididos em 30 piquetes de 0,10 ha, sendo que a movimentação dos lotes 
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era feita cada vez que a disponibilidade de matéria seca aproximava-se de 2000 kg de 

MS/ha. Os animais que não tinham acesso ao pasto foram mantidos em baias coletivas de 

16 m² de chão batido desprovidas de cobertura. 

O peso vivo médio final dos animais foi de 482 kg após 84 dias recebendo as 

dietas. 

 

2.4. Amostragem 

 

O abate ocorreu segundo normas do Serviço de Inspeção Federal (SIF), 

seguindo o fluxo normal da linha de abate de frigorífico comercial. Durante as primeiras 

24 horas de resfriamento da carcaça, foram aferidas medidas de pH e temperatura, na 

região do músculo Longissimus dorsi, na altura da 12ª costela. As medições ocorreram no 

início e no final das 24 horas em todas as carcaças, utilizando-se termômetro e peagâmetro 

digital com sondas de penetração (Hanna HI-99163).  

Após o abate, as carcaças foram lavadas, identificadas, divididas ao meio e 

pesadas. Na meia carcaça direita avaliou-se a conformação e maturidade fisiológica. No 

músculo Longissimus dorsi entre a 12
a
 e 13ª costela da meia carcaça foi avaliado de 

maneira subjetiva o grau da gordura intramuscular (marmorizado), da coloração e da 

textura da carne. 
11

 

Posteriormente, os músculos Longissimus dorsi foram serrados 

transversalmente com auxílio de serra elétrica, congelados a ‑20ºC e encaminhados para o 

laboratório de Análise de Alimentos da Universidade Estadual de Montes Claros, no 

campus de Janaúba.  Do músculo, foram retirados bifes com 2,5 cm de espessura para as 

análises. Os bifes utilizados para as avaliações das características cor da carne e da gordura 

ficaram expostos ao ambiente por 30 minutos antes da realização das avaliações, para 

exposição da mioglobina ao oxigênio. 
12

 

 

2.4.1. Determinação da cor 

 

A determinação da cor da carne foi realizada como descrito por Houben e 

colaboradores (2000). 
13

 Com o colorímetro avaliou-se a luminosidade (L*), a intensidade 

da cor vermelha (a*) e a intensidade da cor amarela (b*). A calibração do aparelho foi 

realizada antes da leitura das amostras com um padrão branco e outro preto. 
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2.4.2. Força de cisalhamento (FC) medida pelo Warner-Bratzler 

 

     Inicialmente foram pesadas as amostras de Longissimus dorsi com 2,5 cm 

de espessura. A avaliação da força de cisalhamento foi realizada conforme Wheeler e 

colaboradores (2005). 
14

 Os bifes foram assados em forno elétrico da marca VENÂNCIO, 

modelo FEP 90 SÉRIE ITÁLIA ROMA, com ajuste de temperatura (°C) e dotado de 

sistema de resistência elétrica na parte superior e inferior. O forno foi previamente ligado 

na posição máxima e a temperatura ajustada para se manter em aproximadamente 170°C. 

Os bifes foram então colocados em bandejas com grelhas dentro do forno pré-aquecido, e 

foram virados após atingir a temperatura de 40°C internamente. Quando os bifes atingiram 

a temperatura interna de 71°C eles foram retirados do forno. O controle da temperatura 

interna dos bifes foi feita através de um termopar metálico, da marca TEXTO, modelo 

0602.5792, inserido na região central do bife. Quando os bifes atingiram a temperatura 

ambiente foram embalados em sacos plásticos, com identificação, e levados para 

refrigerador a temperatura de 7°C por um período de 24 horas. Após serem resfriados 

foram retirados seis cilindros de cada bife, de ½ polegada (aproximadamente 1,27 cm) de 

diâmetro, paralelamente ao sentido das fibras musculares, utilizando um amostrador 

(coringcutter) acoplado a uma furadeira elétrica. Os cilindros que não saíram uniformes 

em diâmetro, ou apresentaram partes com tecido conjuntivo aparente ou outros defeitos 

foram descartados.  

A força de cisalhamento foi medida utilizando o equipamento 

WARNERBRATZLERMEAT SHEAR (G-R Manufacturing Co. Manhattan), modelo 235, 

o resultado foi registrado em kgf e o valor expresso pelas médias de cada tratamento. 

2.4.3. Determinação do teor de extrato etéreo 

 

Foi retirada das amostras de bifes toda a gordura subcutânea. A pré-secagem 

das amostras foi feita em estufa de circulação forçada a 55ºC até apresentarem pesos 

constantes. Posteriormente as amostras secas foram trituradas em liquidificador do tipo 

Waring (modelo 33BL79, Waring Products Division, New Hartford) até apresentarem 

partículas finas. 

Para as análises de extrato etéreo foram utilizados dois gramas de amostra 

triturada, sendo colocadas em papel filtro (papel filtro nº1 Whatman) para determinação 

em extrator tipo Soxhlet.
15 

Determinou-se a umidade pela liofilização das amostras, por 
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aproximadamente 80 horas, tempo necessário para atingirem peso constante. Em seguida, 

as amostras foram reduzidas a pedaços menores e moídas em liquidificador com gelo seco. 

 

2.4.4. Determinação do teor de cinzas 

 

O teor de cinzas foi determinado através da queima do material em mufla a 

600ºC por 4 horas. 
15

 

 

2.4.5. Determinação do teor de umidade 

 

A umidade foi determinada em estufa TE 394/2 (Tecnal Equipamentos para 

Laboratórios) a 105C° até peso constante. 
15

 

2.4.6. Determinação do teor de proteína 

 

O teor de proteína bruta foi calculado como a diferença entre o peso total da 

amostra e as quantidades de cinzas, água e extrato etéreo. 
15

 

2.4.7. Determinação da textura 

As análises de qualidade de carne foram realizadas em amostras do músculo 

Longissimus dorsi, na região entre às 10º, 11º e 12º costelas, retirado da carcaça esquerda 

de cada animal. A região exposta do músculo foi avaliada quanto a escores de textura, que 

variaram entre 1 e 5, sendo a textura muito grosseira (1), grosseira (2), levemente grosseira 

(3), fina (4) e muito fina (5). 
16

 

2.4.8. Determinação do marmorizado 

No músculo Longissimus dorsi, entre a 12º e a 13º costela, foram avaliados, de 

acordo com Müller (1980) 
17

, o marmorizado, pontuado de acordo com a distribuição e 

quantidade da gordura intramuscular em abundante (16 a 18), moderado (13 a 15), médio 

(10 a 12), pequeno (7 a 9), leve (4 a 6) e traços (1 a 3).  

2.4.9. Determinação da conformação e maturidade fisiológica 

A conformação, característica que expressa a musculosidade da carcaça, tem 

importância comercial em virtude do melhor aspecto visual apresentado pela carcaça com 

maior hipertrofia muscular, preferida por açougues e consumidores. A conformação de 

carcaça foi medida subjetivamente seguindo-se uma escala de um a dezoito pontos (Tabela 

1), onde o maior valor indica melhor conformação. 
16 
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Tabela 1 – Grau de conformação 

Grau de conformação       Mais    Médio      Menos 

Superior 18 17 16 

Muito boa 15 14 13 

Boa 12 11 10 

Regular 09 08 07 

Má 06 05 04       

Inferior 03 02 01       
 

Fonte: Muller, 1980.
16

 

Do mesmo modo, a maturidade fisiológica foi medida também subjetivamente 

através da observação do grau de ossificação das apófises espinhosas das vértebras 

torácicas e fusão das vértebras sacrais, em que os valores mais baixos da escala de quinze 

pontos indicam maturidade fisiológica mais avançada. 

2.4.10. Análise estatística 

 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com sete 

tratamentos e nove repetições, totalizando 63 parcelas experimentais, foi utilizada a 

Análise de Variância e comparação entre médias pelo teste de Scott Knott ao nível de 5% 

de significância.   

Os dados foram submetidos ao software R (R Development Core Team, 2013) 

para testar anormalidade dos mesmos. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As médias obtidas para escore de marmorizado, força de cisalhamento, 

parâmetros de cor e brilho (L*, a*, b*), conformação, textura e maturidade, em função do 

tipo de milho na dieta estão apresentados na Tabela 1. 

Fatores como a maturidade fisiológica e a conformação apresentaram 

diferenças significativas (p < 0,05) entre os novilhos nos diferentes tratamentos. 

A cor da carne é a primeira característica observada pelo consumidor quando 

este vai adquirir a carne fresca, visto que carnes com coloração mais escura são mais 

rejeitadas por parte dos consumidores. As coordenadas fundamentais de cor L*, a* e b* na 

carne retratam: a luminosidade, que é influenciada pela quantidade de água na superfície 

da peça, consequência da capacidade de retenção de água, e pela quantidade de gordura; o 

teor de vermelho, que reflete a quantidade de pigmento vermelho presente na mioglobina e 

no citocromo C; e o teor de amarelo, que é associado à composição de carotenóides. 
18
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 Os valores observados para L* e a* situam-se dentro dos padrões de variação 

citados por Muchenja e colaboradores (2009) 
40

 para carne bovina (L*: 33,2 a 41, a*: 11,1 

a 23,6). Entretanto, para b* não há justificativa para o resultado encontrado (15,2), uma 

vez que segundo Muchenja e colaboradores (2009), o padrão para b* varia de 6,1 a 11,3. 

Analisando a cor da carne, observa-se que a luminosidade (L*) variou entre 36,6 e 38,4; a 

intensidade de vermelho entre 20,9 e 23,2; e a intensidade de amarelo entre 9,2 e 15. A 

média de L* foi de 37,5, que é semelhante à média relatada por Rodrigues e Andrade 

(2004) 
19

. Não houve mudança da luminosidade, intensidade do vermelho e intensidade do 

amarelo ao utilizar o grão de milho inteiro ou moído na dieta. Possivelmente esta 

semelhança é devida ao fato de que os animais tinham idades similares e estavam sob o 

mesmo regime de confinamento. Costa e colaboradores (2007) 
20

 estudando a cor da carne 

de novilhos Nelore castrados, abatidos com 36 e 48 meses, encontraram valores 

semelhantes de luminosidade. 

Abularach e colaboradores (1998) 
12

 classificaram carnes como escuras quando 

L*<29,6, e como claras quando L*>38,5. 
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Tabela 2- Características da carne de tourinhos nelore terminados com dieta de alto concentrado com milho inteiro ou moído.  

      Tratamentos          

Variáveis 

MM 2% PV MM AV  MI 2% PV  MI AV MM AV  MI AV MI AV   

 acesso ao  acesso ao Acesso acesso adaptação adaptação sem adaptação  P EPM 

pasto pasto ao pasto ao pasto  no pasto  no pasto       

FC, kgf 7,908 6,250 6,402 7,542 6,789 7,549 7,526 0,145 0,3785 

Cor, *L 37,268 36,698 37,832 37,772 37,826 38,424 37,225 0,814 0,7996 

Cor, *A 22,966 20,952 23,215 22,966 22,977 23,065 22,038 0,083 0,5722 

Cor, *B 9,991 15,068 10,188 9,477 9,883 9,558 9,207 0,672 2,4999 

Conformação 10,888
 a
                            10,888

 a
 10,555

 a
 11,333

 b
 12,111

 b
 11,333

 b
 11,333

 b
 0,015 0,2917 

Marmorizado 1,333 2,111 1,222 1,444 1,222 1,222 1,444 0,169 0,2520 

Textura 3,222 3,411 3,322 3,366 3,288 3,388 3,344 0,960 0,1302 

Maturidade 17,444
a
 17,777

 b
 17,333

 a
 17,666

 b
 18,000

 b
 18,000

 b
 17,888

 b
 0,002     0,1311                     

Médias seguidas de letras diferentes na linha diferem entre si (P<0,05), pelo teste de Scott Knott. 

MM 2% PV acesso ao pasto = 2% do peso vivo milho grão moído, com total acesso ao pasto; MM AV acesso ao pasto = ad libitum grão moído, com total 

acesso ao pasto; MI 2% PV acesso ao pasto = 2% do peso vivo grão inteiro, com total acesso ao pasto; MI AV acesso ao pasto = ad libitum com total acesso 

ao pasto; MM AV adaptação no pasto = ad libitum grão moído com adaptação de 21 dias no pasto; MI AV adaptação no pasto = ad libitum milho grão inteiro, 

com adaptação de 21 dias no pasto; MI AV sem adaptação = ad libitum em confinamento sem nenhuma fonte de volumoso; EPM = erro padrão da média; *L= 

Luminosidade; *A = componente vermelho-verde; *B = componente amarelo-azul ;  FC – Força Cisalhamento. 
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Os valores de a*, entretanto, foram um pouco mais altos quanto comparados ao 

de Costa (2009) 
21

, que encontrou média de 14,28, mas foram bem próximos ao valor 

encontrado por Silveira e colaboradores (2006) 
22

, que foi de 19,01. Este resultado mostra 

que a carne dos animais deste experimento possuiu alta intensidade de vermelho. Os 

valores de L* são semelhantes aos de Costa (2009) 
21

, que, ao trabalhar com 36 tourinhos 

Nelore, confinados, encontrou um valor médio para luminosidade de 32,85. Maiores 

valores de L* indicam carne mais brilhante, portanto as amostras estudadas são mais claras 

que as obtidas por Silveira e colaboradores (2006) 
22

, que encontraram para tourinhos 

Nelore-Aberdeen Angus, criados a pasto, valores médios para L* de 38,77.  

Como apresentado por Macedo e colaboradores (2001) 
23

, a carne bovina pode 

ser classificada como macia até um valor de 4,2 kgf, medida no aparelho de Warner-

Bratzler. Forrest e colaboradores (1975) 
24

 consideram como muito macias amostras de 

carne que apresentem valor de até 3,8 kgf. Já Shackelford e colaboradores (1995) 
25

 

consideram como limite para considerar uma carne dura valores acima de 4,6 kgf. 

Em função da força de cisalhamento média obtida nas amostras do presente 

experimento, apresentando valores de 6,2 e 7,9kgf, a carne obtida com os animais 

produzidos nas diferentes dietas pode ser considerada como dura. Embora elevados, os 

resultados obtidos estão de acordo com os apresentados nos trabalhos de pesquisa 

utilizando raças zebuínas, em que há uma tendência em produzir carne menos macia 

quando comparadas às obtidas por animais de raças taurinas. Vaz e Restle (2005) 
26 

avaliaram dois grupos de animais da raça Hereford alimentados com tipos diferentes de 

volumoso, sendo cana de açúcar ou silagem de milho e não encontraram diferenças entre 

os tratamentos para força de cisalhamento com valores de 7,21 kgf e 7,23 kgf 

respectivamente, porém valores similares aos encontrados neste trabalho.  

Menezes e colaboradores (2010) 
27

 avaliaram animais da raça Devon para 

terminação em confinamento, ou em pastagens tropical, associada ao milheto e pastagem 

de azevém encontrando valores abaixo dos relacionados neste estudo para força de 

cisalhamento sendo 1,92 kgf para animais confinados, 3,57 kgf para animais terminados 

em pastagem de azevém e 2,28 kgf para animais terminados em pastagem tropical 

associada ao milheto, talvez por serem animais desta raça obteve-se valores bem inferiores 

para esta análise. Não houve diferença da força de cisalhamento entre os tratamentos. 

Semelhantemente à alimentação utilizando grãos de milho inteiro ou moído, com 
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diferentes formas de adaptação à dieta, não houve interferência na maciez da carne de 

novilhos.  

O marmorizado da carne, que representa a gordura intramuscular e, de modo 

geral, contribui positivamente no sabor e maciez da carne, pode ser influenciado pelo tipo 

de alimentação, pela espécie e pelo peso de abate, com maior deposição de gordura no 

tecido intramuscular. Porém, já que neste estudo não foram verificadas diferenças quanto 

ao teor de extrato etéreo da carne (Tabela 3), o índice de marmorizado seguiu a mesma 

tendência de resultado. Não foram observadas diferenças significativas para o escore de 

marmorizado (P>0,05) no músculo Longissimus dorsi de bovinos tratados com diferentes 

níveis de inclusão de milho na dieta, concordando com os resultados obtidos por French e 

colaboradores (2000) 
28

. No presente estudo, os animais foram confinados e submetidos 

aos tratamentos experimentais por um período de 84 dias, o mesmo utilizado por Andrae e 

colaboradores (2001) 
29

.  

Com relação à textura da carne, observa-se similaridade entre os tratamentos 

(P>0,05). Restle e colaboradores (2001) 
30

 encontraram texturas diferentes quando 

comparam novilhas Charolês de três anos e vacas de descarte com idade média de oito 

anos terminadas em confinamento. Obteve-se 3,67 pontos nas novilhas e 2,89 pontos nas 

vacas, de acordo com a escala descrita por Muller em que: textura muito grosseira (1), 

grosseira (2), levemente grosseira (3), fina (4) e muito fina (5), ou seja, animais jovens 

produzem carne com textura mais fina. 

 Por outro lado Vaz e colaboradores (2002) 
31

 trabalhando com novilhos e 

vacas de descarte Hereford terminados em confinamento não encontraram diferenças 

significativas entre os tratamentos, sendo 4,17 pontos e 4,08 pontos respectivamente. Para 

Restle e colaboradores (2002) 
32

 à medida que aumenta a idade do animal a textura da 

carne se torna mais grosseira e está diretamente relacionada com diâmetro das fibras 

musculares. Pardi e colaboradores (1993) 
33

 explicam que o aumento do diâmetro das 

fibras musculares é devido a transformações no tecido conjuntivo. Aberle e colaboradores 

(2001) 
34

 afirmam que ligações cruzadas presentes no colágeno são responsáveis por 

diminuir a solubilidade do tecido conjuntivo e estão presentes em menor número em 

animais jovens, assim, transformações na estrutura do colágeno, que ocorrem com o 

avanço na idade do animal, aumentam a textura da carne de animais mais velhos. 

Verifica-se no presente estudo que os animais apresentaram conformação 

classificada como "boa menos" (10,33 pontos). 



33 

 

Os valores encontrados para a composição centesimal estão dispostos na 

Tabela 3.
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Tabela 3-Composição centesimal no músculo Longissimus dorsi de bovinos Nelore alimentados de acordo com os tratamentos experimentais. 

      Tratamentos          

Variáveis 

MM 2% PV MM AV  MI 2% PV  MI AV MM AV  MI AV MI AV   

 

acesso ao  acesso ao acesso acesso adaptação adaptação 

sem 

adaptação  P EPM 

pasto pasto ao pasto ao pasto  no pasto  no pasto       

Proteína  21,44 21,36 21,87 20,11 20,43 20,33 20,67 0,330 0,180 

Lipídeos 2,07 2,29 2,37 2,25 2,14 2,11 2,17 0,540 0,250 

Umidade 71,95 72,03 69,57 70,23 71,19 70,15 71,27 0,210 0,320 

Cinzas 1,19 1,14 1,18 1,13 1,27 1,34 1,12 0,110 0,010 
 

MM 2% PV acesso ao pasto = 2% do peso vivo milho grão moído, com total acesso ao pasto; MM AV acesso ao pasto = ad libitum grão moído, com total 

acesso ao pasto; MI 2% PV acesso ao pasto = 2% do peso vivo grão inteiro, com total acesso ao pasto; MI AV acesso ao pasto = ad libitum com total acesso 

ao pasto; MM AV adaptação no pasto = ad libitum grão moído com adaptação de 21 dias no pasto; MI AV adaptação no pasto = ad libitum milho grão inteiro, 

com adaptação de 21 dias no pasto; MI AV sem adaptação = ad libitum em confinamento sem nenhuma fonte de volumoso; EPM = erro padrão da média. 
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A composição centesimal das amostras de Longissimus dorsi não apresentaram 

diferenças significativas entre os tratamentos avaliados. Os teores de umidade estão 

próximos aos encontrados por Chardulo e colaboradores (1998) 
35

, que, ao trabalharem 

com bovinos superprecoces, encontraram valores próximos de 72% de umidade. De modo 

geral, o teor de proteína bruta não apresentou grande variação, os valores médios de 

proteína encontrados no presente estudo foram semelhantes aos encontrados por Marques 

(2004) 
36

. O conteúdo médio de extrato etéreo encontrado neste experimento foi 

semelhante aos divulgados por Chardulo e colaboradores (1998) 
35

, que trabalharam com 

bovinos superprecoces. Todos os valores percentuais de cinzas ficaram próximos a 1%. 

Macedo e colaboradores (2004) 
37

, ao trabalharem com tourinhos terminados em 

confinamento, também encontraram valores próximos a 1% para essa característica. De 

modo geral, os teores de proteína bruta, extrato etéreo, umidade e cinzas do músculo  

Longissimus apresentam baixa variação em função da alteração na dieta dos animais. 

4. CONCLUSÃO 

 

Dentre os parâmetros analisados apenas a maturidade fisiológica e a 

conformação (P<0,05) dos animais apresentaram diferenças significativas diante as dietas 

com milho inteiro e moído, diferentes níveis de suplementação e acesso ou não ao pasto 

durante a adaptação e após este período. As demais características alisadas cor, textura, 

força de cisalhamento, composição centesimal e marmorizado não apresentaram diferenças 

significativas provenientes da dieta.   

Como a maioria das características avaliadas não apresentaram diferenças 

significativas é mais viável a utilização do milho grão inteiro com um nível de 

suplementação de 2% do peso corporal, visto que é um tratamento mais econômico para o 

produtor e não compromete a qualidade da carne. 
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CAPÍTULO 3 – Perfil de ácidos graxos no músculo Longissimus dorsi de animais 

submetidos a diferentes níveis de suplementação, com milho inteiro ou moído e com 

ou sem acesso ao pasto. 

 

 

 

RESUMO: Objetivou-se com este trabalho avaliar a carne de tourinhos Nelore com peso 

inicial médio de 380 kg, alimentados com dietas de alta proporção de concentrado, 

utilizando milho inteiro ou moído e níveis de fornecimento em 2% peso vivo ou ad libitum, 

com animais com ou sem acesso ao pasto. O consumo real de concentrado nos tratamentos 

com fornecimento limitado foi de 1,88% do peso vivo. O delineamento experimental foi o 

inteiramente casualizado com sete tratamentos e nove repetições (animais), avaliando-se o 

perfil de ácidos graxos do músculo Longissimus dorsi. O período experimental foi de 84 

dias.  A utilização de níveis mais altos de suplementação na época seca permitiu bons 

resultados técnicos e a utilização do grão inteiro não afetou de forma significativa o 

desempenho dos animais. Os ácidos graxos que obtiveram maiores porcentagens na carne 

foram os ácidos oleico e esteárico, respectivamente. Os ácidos esteárico, ácido linoleico 

conjugado (CLA), palmitoleico e oleico foram influenciados (P<0,05) pelos diferentes 

níveis de suplementação e pela utilização de milho grão inteiro e milho moído na dieta. Os 

demais ácidos saturados, monoinsaturados e poli-insaturados não apresentaram diferenças 

significativas (P>0,05). Sendo assim a adoção de uma estratégia de suplementação com 2% 

do peso corporal e com total acesso ao pasto produz carne que favorece o produtor e a 

saúde do consumidor. 

 

Palavras-chave: ácidos graxos saturados, ácidos graxos insaturados, ácidos graxos poli-

insaturados, ácido vacênico e suplementação. 
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CHAPTER 3- Profile of fatty acids in Longissimus dorsi muscle of animals submitted 

to different levels of supplementation, with whole or milled corn and with or without 

access to pasture. 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this work was to evaluate the meat of Nelore bulls with average initial 

weight of 380 kg fed diets with high proportion of concentrate using whole or milled maize 

and levels of 2% live weight or ad libitum with animals with or without access to the 

pasture. The actual consumption of concentrate in the limited supply treatments was 1.88% 

of the live weight. The experimental design was a completely randomized design with 

seven treatments and nine replicates (animals), evaluating the fatty acid profile of the 

Longissimus dorsi muscle. The experimental period was 84 days. The use of higher levels 

of supplementation in the dry season allowed good technical results and the use of whole 

grain did not significantly affect the performance of the animals. The fatty acids that 

obtained the highest percentages in the meat were the oleic and stearic acids, respectively. 

Stearic, conjugated linoleic acid (CLA), palmitoleic and oleic acids were influenced (P 

<0.05) by different levels of supplementation and by the use of whole grain corn and 

milled corn in the diet. The other saturated, monounsaturated and polyunsaturated acids did 

not present significant differences (P> 0.05). Thus, the adoption of a strategy of 

supplementation with 2% of body weight and with total access to pasture produces meat 

that favors the producer and the health of the consumer. 

 

 

Keywords: Saturated fatty acids, unsaturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids, 

vaccinic acid and supplementation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, o consumo de produtos de origem animal tem aumentado 

significativamente e em 2030 o consumo médio anual per capita global de carne deverá 

chegar a 45,3 kg, enquanto hoje é de 41,3 kg. O consumo mundial per capita de carne 

bovina em 2015 foi 10,1 kg e em 2030 deverá ser de 10,6 kg. Neste contexto de mudança 

dos hábitos alimentares, os consumidores estão cada vez mais preocupados com os 

alimentos que consomem, em relação a qualidade nutricional e aos benefícios ou 

malefícios que estes podem trazer a sua saúde. 
1
 

O teor de gordura e a composição de ácidos graxos da carne bovina são fatores 

de grande importância na cadeia da carne bovina, pois existe uma clara tendência de maior 

demanda por alimentos considerados saudáveis, com baixos teores de gordura saturada, 

sem prejuízos às características sensoriais. 
1
 

A carne bovina também tem sido constantemente relacionada como um 

alimento que faz mal à saúde, por estar associada ao aumento do colesterol e a doenças 

cardiovasculares em humanos devido à grande concentração de ácidos graxos saturados 

(AGS) 
1,2

. 

Os ácidos graxos ocorrem na natureza como substâncias livres ou esterificadas. 

A maior parte encontra-se esterificada com o glicerol, formando os triacilgliceróis. Os 

óleos e gorduras são misturas relativamente complexas de triacilgliceróis. Os ácidos graxos 

representam cerca de 95% do peso molecular dos triacilgliceróis. 
3
 

As gorduras ou lipídeos são macronutrientes, constituídos de diferentes 

compostos, que exercem funções estruturais, energéticas, coenzimáticas e hormonais no 

organismo e podem ser classificados estruturalmente como lipídeos simples, incluindo os 

ácidos graxos, gorduras neutras (triglicerídeos) e ceras, lipídeos compostos como os 

fosfolipídeos, glicolipídeos e lipoproteínas e lipídeos derivados, tais como esteróis e 

hidrocarbonetos. 
4
 

O perfil de AG da gordura intramuscular é de suma importância para a saúde 

humana, uma vez que esta gordura não pode ser removida ou extraída antes do consumo da 

carne. A proporção de AGS na carne bovina é composta principalmente de ácidos 

palmítico (C16:0) e esteárico (C18:0), sendo que este último constitui cerca de 40% da 

gordura saturada e não aumenta o colesterol do plasma. 
5
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Wood e colaboradores (2008)
 6

 relataram que a composição dos ácidos graxos 

determina a firmeza e oleosidade do tecido adiposo e a estabilidade oxidativa do músculo, 

o que acaba afetando o sabor, a coloração e a maciez da carne.  

 Para Moloney e colaboradores (2000) 
7
 os benefícios dietéticos da ingestão de 

produtos de ruminantes para a saúde humana estão associados com alguns parâmetros, 

como: aumento da relação dos ácidos graxos poli-insaturados: saturados, a diminuição da 

relação entre os poli-insaturados ômega-6 e ômega-3 e aumentos na concentração de ácido 

linoleico conjugado (CLA) na dieta.  

 Em sua revisão sobre contexto histórico e as implicações do CLA, Weiss e 

colaboradores (2006) 
8
 confirmaram ser o ácido rumênico (C18:2_cis9_trans11) o principal 

isômero dos CLAs presente na fração lipídica do músculo de bovinos. Os autores 

descrevem que o isômero C18:2_trans10_c-12 também contribuiria para a atividade 

biológica do CLA, mas este não seria acumulado significativamente na gordura de 

ruminantes.  

As principais fontes de ácido linoléico conjugado da dieta humana são o leite e 

seus derivados e a carne de ruminantes. Dependendo da espécie animal, do tecido e da 

dieta, o conteúdo de CLA na carne de ruminantes varia entre 1,7 e 10,8 mg/g de lipídio. O 

grande interesse pelo CLA é justificado por sua ação como potente anticarcinogênico 

natural e agente repartidor de nutrientes, capaz de alterar a deposição de gordura e 

músculo. Entre os isômeros do CLA, o C18:2 Cis-9 trans-11 é o que predomina na gordura 

dos ruminantes e apresenta maior potencial anticarcinogênico. 
9,10

 

Estudos clínicos indicam que a relação de ingestão entre os ácidos graxos 

ômega-3 e ômega-6 é muito importante na manutenção da saúde cardiovascular humana. 

Em 1963 descobriu-se que o ácido araquidônico (ômega-6) seria convertido a agentes pró-

inflamatórios pelo organismo humano. Em 1979 foram descobertas substâncias hormonais 

conhecidas como eicosanóides (prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanas, etc..) que 

apresentam vida ativa curta e um processo contínuo de síntese e degradação. Caso a síntese 

dos eicosanóides exceda sua degradação pode ocorrer efeito deletério à saúde. Essas 

descobertas aumentaram o interesse em controlar a síntese de ômega-6, sendo uma das 

alternativas o consumo de maior quantidade de ômega-3.
 4
 

De acordo com Daley e colaboradores (2006)
11

, um balanço inadequado desses 

ácidos graxos essenciais, com uma alta relação ômega-6:ômega-3 contribui para o 

desenvolvimento de doenças que, com um balanceamento adequado, seriam controladas ou 

evitadas. É importante ressaltar, que a ocorrência dessas doenças não está relacionada 
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somente à dieta, mas a um conjunto de fatores ligados principalmente ao estilo de vida do 

homem moderno, como sedentarismo, fumo, obesidade e genética, entre muitos outros.
 4
 

Com relação ao ácido graxo palmítico, ele é um dos mais indesejáveis no perfil 

de ácidos graxos da carne. Isto ocorre, pois ele, assim como o ácido graxo mirístico, é 

capaz de aumentar a síntese de colesterol e favorecer o acúmulo de lipoproteínas de baixa 

densidade, o que representa um fator de risco para o aparecimento de doenças 

cardiovasculares, sendo então considerados hipercolesterolêmicos. Entretanto, o ácido 

palmítico, junto ao mirístico e láurico, também prejudiciais à saúde, representam menos de 

30% da gordura bovina. Já o ácido esteárico (C18:0) é uma exceção porque ele é 

transformado rapidamente em ácido oléico (ácidos graxos monoinsaturados), não 

exercendo efeito de elevação do colesterol. 
12-14

 

A gordura de marmorização é composta por aproximadamente 20 AG, sendo 

que seis deles correspondem a 92% do total (oléico, palmítico, esteárico, linoléico, 

palmitoléico e mirístico). Existem também os AG de cadeia ímpar, como o pentadecíclico 

(C15:0) e margárico (C17:0). A gordura intramuscular é constituída ainda pelo AG 

resultante da biohidrogenação ruminal, denominado ácido linoleico conjugado (CLA). O 

CLA é obtido da hidrogenação do ácido linoléico da dieta por bactérias como a 

Butyrivibrio fibrisolvens, na configuração cis ou trans. Portanto, é de se esperar que 

animais alimentados com dietas ricas em ácido linoléico, como no caso das oleaginosas, 

apresentem gordura com maior quantidade de CLA. 
15 

Dessa forma, o presente experimento foi conduzido com o objetivo de avaliar 

os efeitos de diferentes níveis de suplementação e tipos de processamento de milho na 

terminação de bovinos em pastagens focando no perfil dos ácidos graxos. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Aspecto ético 

 

Todos os procedimentos e protocolos utilizados neste experimento foram aprovados 

pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal do Tocantins (CEUA-

UFT) sob Processo nº 23101.002688/2013-52. 

2.2. Local 

 

O experimento foi conduzido na Universidade Federal do Tocantins no 

Campus de Araguaína na Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia, localizada a 

07º11’28’’ de Latitude Sul, e 48º12’26’’ de Longitude Oeste. As análises de extração de 
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lipídios e quantificação de ácidos graxos foram realizadas no Centro de Pesquisa em 

Alimentos da Escola de Veterinária e Zootecnia (CPA-EVZ) da Universidade Federal de 

Goiás (UFG) em Goiânia. 

2.3. Período experimental 

 

Foram utilizados 63 animais machos inteiros da raça nelore com média de 22 

meses de idade e com cerca de 380 kg de peso vivo. Os animais foram distribuídos em sete 

tratamentos com nove repetições cada. Em todos os tratamentos os animais receberam o 

Engordin®, que se trata de núcleo protéico-mineral-vitaminico peletizado para engorda de 

bovinos no sistema de confinamentos sem volumoso. Os tratamentos consistiram de: 

Tratamento 1 – Fornecimento de suplemento composto por 15% de 

Engordim® Grão Inteiro e 85% de milho grão moído, na proporção de 2% do peso 

corporal de cada animal com total acesso ao pasto.  

Tratamento 2 – Fornecimento à vontade do suplemento composto por 15% de 

Engordim® Grão Inteiro e 85% de milho grão moído, com total acesso ao pasto. 

Tratamento 3 – Fornecimento de suplemento composto por 15% de 

Engordim® Grão Inteiro e 85% de milho grão inteiro, na proporção de 2% do peso 

corporal de cada animal com total acesso ao pasto.  

Tratamento 4 – Fornecimento à vontade do suplemento composto por 15% de 

Engordim® Grão Inteiro e 85% de milho grão inteiro, com total acesso ao pasto. 

Tratamento 5 – Fornecimento à vontade do suplemento composto por 15% de 

Engordim® Grão Inteiro e 85% de milho grão moído, com adaptação de 21 dias no pasto 

seguido de confinamento. 

Tratamento 6 – Fornecimento à vontade do suplemento composto por 15% de 

Engordim® Grão Inteiro e 85% de milho grão inteiro, com de adaptação de 21 dias no 

pasto seguido de confinamento.  

Tratamento 7 – Fornecimento à vontade do suplemento composto por 15% de 

Engordim® Grão Inteiro e 85% de milho grão inteiro, em confinamento sem nenhuma 

fonte de volumoso. 

As dietas foram fornecidas uma vez ao dia por volta das 10:00 horas da manhã. 

Nos animais dos tratamentos à vontade, foi fornecida quantidade que garantisse sobras em 

1 a 2% do total fornecido diariamente. Nos tratamentos onde o fornecimento foi de 2% do 

peso corporal a quantidade foi ajustada em função das pesagens realizadas a cada 21 dias. 

A área experimental foi composta por 3 hectares de capim Panicum maximum 
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cv. Mombaça, divididos em 30 piquetes de 0,10 ha, sendo que a movimentação dos lotes 

era feita cada vez que a disponibilidade de matéria seca aproximava-se de 2000 kg de 

MS/ha. Os animais que não tinham acesso ao pasto foram mantidos em baias coletivas de 

16 m² de chão batido desprovidas de cobertura. O peso vivo médio final dos animais foi de 

482 kg. 

O abate ocorreu segundo normas do Serviço de Inspeção Federal (SIF), 

seguindo o fluxo normal da linha de abate de frigorífico comercial. Após o abate foram 

retiradas amostras 2,5 cm de espessura do músculo Longissimus dorsi na região entre a 9ª e 

a 12ª costela para análises do perfil de ácidos graxos. 

2.4. Extração de Lipídeos 

 

A extração de lipídios das amostras de Longissimus dorsi foi realizada pelo 

método de Bligh e Dyer (1959) 
15

. Realizou-se o cálculo da quantidade de água a ser 

adicionada à amostra (Fórmula A), considerando que o teor de umidade da amostra de 

carne é de 70%. 

 

 
  

100

8%
2


 AA

OH

PU
mLV

 

Fórmula A
 

 

Em que: 

VH2O: volume de água adicionada à amostra (mL); 

%UA: percentual de umidade da amostra; 

PA: peso da amostra. 

As amostras foram trituradas e pesadas. Em seguida, foram pesados em média 

25 g das amostras de carne em balão de fundo chato identificados, adicionou-se 10 mL de 

clorofórmio, 20 mL de álcool metílico e 8 ml de água (volume calculado por meio da 

fórmula A). O balão foi agitado em mesa agitadora por 30 minutos. Posteriormente, 

adicionou-se 10 mL de clorofórmio e 10 mL de sulfato de sódio 1,5% e o balão foi agitado 

por 2 minutos. Após a agitação esperou-se o processo de decantação visando a separação 

das fases. A fase inferior (mais densa) foi coletada com pipeta de Pasteur, transferida para 

um béquer e em seguida filtrada em erlenmeyer com cerca de 1 g de sulfato de sódio P.A 

no papel de filtro. Após a obtenção do filtrado, verificou-se a limpidez do fluido e a 
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ausência de água. O filtrado, contendo a fração lipídica, foi transferido para balão de fundo 

redondo e levado ao rotaevaporador para evaporação do solvente.  

 Efetuou-se a transferência do concentrado lipídico para o recipiente eppendorf, na 

qual o mesmo foi envolvido por camada de papel alumínio, no intuito de que a amostra 

final não sofresse oxidação por ação da luz, sendo armazenado em temperatura de - 40ºC. 

2.5. Metilação 

 

Em um tubo de vidro com tampa rosqueável adicionou-se 5 mL de hexano em 

5 mg do padrão interno, o ácido nonadecanoico (C19:0) com 98% de pureza. Em cada tubo 

de ensaio foram adicionados 1 mL da solução de padrão interno. Em seguida, o solvente 

foi completamente removido com fluxo de nitrogênio gasoso para inibir a oxidação do 

composto lipídico. 

No processo de metilação utilizou-se as soluções de cloreto de amônio, ácido 

sulfúrico e metanol (NH4Cl, H2SO4 e CH3OH), conforme metodologia descrita abaixo.
 16

 

No tubo contendo o padrão interno, pesou-se 25 mg de lipídios totais da 

amostra e acrescentou-se 1,5 mL de solução metanólica de NaOH 0,5 N. Em seguida, o 

tubo foi fechado e a solução foi aquecida em banho-maria a 100ºC por 5 minutos e 

resfriada a temperatura ambiente. Ao tubo foram adicionados 2 mL do agente esterificante, 

preparado com 20 g de cloreto de amônio, 30 mL de ácido sulfúrico e 600 mL de metanol. 

Posteriormente, o tubo foi novamente aquecido em banho-maria a 100ºC por 5 minutos e 

resfriada a temperatura ambiente. Então, adicionou-se 2 mL de solução aquosa saturada de 

NaCl, agitando vigorosamente por 30 segundos. A amostra esterificada foi deixada em 

repouso na geladeira, para melhor visualização das duas fases. O sobrenadante foi retirado 

e transferido para um frasco âmbar de 5 mL e mais 1 mL de hexano foi adicionado ao tubo 

para potencializar a extração dos compostos de interesse da fase hidrofílica. Após agitação, 

o sobrenadante foi retirado e adicionado à fração anterior, que foi então concentrada para 

volume final de aproximadamente 1 mL, sob atmosfera de nitrogênio gasoso, para 

posterior injeção no cromatógrafo. 
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2.6. Quantificação e identificação dos ácidos graxos das amostras 

 

O perfil dos ácidos graxos do músculo Longissimus dorsi foi determinado em 

cromatógrafo gasoso (CG), modelo FOCUS CG Waltham, MA USA, operando nas 

seguintes condições: coluna capilar Restek RT-2560 de 100 m de comprimento x 0,25 mm 

de diâmetro interno x 0,2 μm de espessura do filme da fase líquida; de fase estacionária 

altamente polar; a temperatura inicial do forno foi de 100º, seguido por uma primeira 

rampa de 15°C min-1 até atingir 200°C por 1 minuto. A segunda rampa foi de 10°C min-1 

até atingir 230°C por 1 minuto. A terceira rampa 0,4°C min-1 até atingir 233°C por 3 

minutos. A quarta rampa 0,5°C min-1 até atingir 240°C por 2 minutos. O gás de arraste 

(fase móvel) utilizado foi o hidrogênio, com velocidade de 1,2 mL/min; temperatura do 

injetor de 250ºC e do detector de ionização em chama de 270ºC, os gases utilizados no 

DIC foram gás nitrogênio, hidrogênio e ar sintético, nas proporções 30:35:300. O injetor 

foi do tipo Split (1:70), sendo injetada alíquota de 1μL da amostra, com fluxo de 84 

mL/minuto, sendo o tempo de corrida de aproximadamente 90 minutos. 

A integração das áreas dos picos foi realizada com o programa ChromQuest. A 

identificação dos ácidos graxos foi feita por co-cromatografia, tempo de retenção relativo e 

comparação dos tempos de retenção dos ésteres metílicos de ácidos graxos das amostras 

com os do padrão SIGMA FAME Mix cód. 35077 (37 componentes de C4:0 a C24:1), 

SIGMA CLA ESTER MIX cód. 39887, SIGMA CIS/TRANS FAME MIX cód. 18916, 

Missouri EUA. A quantificação foi realizada por padronização interna, considerando os 

fatores de correção para a resposta diferencial do detector e para conversão de éster 

metílico para ácido graxo. 

A massa de cada ácido graxo encontrada na amostra foi expressa em mg/g, 

conforme descrito abaixo: 

a) Massa de determinado ácido graxo na amostra: 

 
AP

xP
x

MFCEAA

AFCTM
gmgM




/

 

Fórmula B
 

 

Em que: 

Mx: massa do ácido graxo X de óleo ou gordura (mg/g); 

MP: massa do padrão interno (mg); 

MA: Massa da amostra em gramas (g); 
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Ax: área do ácido graxo X; 

AP: área do padrão interno; 

FCT: fator de correção teórico para a resposta diferencial do detector; 

FCEA: Fator de conversão éster metílico para ácido graxo. 

2.7. Análise estatística 

 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com sete 

tratamentos e nove repetições, totalizando 63 parcelas experimentais, foi utilizada a 

Análise de Variância e comparação entre médias pelo teste de Scott Knott ao nível de 5% 

de significância. Os dados foram submetidos ao software R (R Development Core Team, 

2013) 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O músculo Longissimus dorsi dos 63 animais utilizados no presente trabalho 

apresentaram uma média de 2% de lipídeos totais. 

As médias dos valores obtidos nas análises de ácidos graxos saturados 

presentes nas amostras deste experimento estão apresentadas na Tabela 4. 

A composição do perfil dos ácidos graxos extraídos do músculo Longissimus 

dorsi mostrou que o uso de milho moído comparado ao uso de milho inteiro na dieta de 

bovinos de corte não exerce influência significativa sobre a concentração da maioria dos 

ácidos graxos saturados, com exceção do ácido esteárico (C18:0). 

Nascimento (2017)
 19 

encontrou diferenças significativas (P<0,05) na 

concentração do ácido esteárico comparando animais que receberam adição de gordura 

protegida de uma mistura de óleos vegetais comparado a animais que receberam adição de 

gordura protegida de óleo de soja na dieta. 

Com relação aos tratamentos não foi verificado diferenças significativas nos 

ácidos mirístico e palmítico. Oliveira e colaboradores (2012) 
9
 avaliaram o perfil de ácidos 

graxos no músculo Longissimus dorsi de animais Nelore terminados com dietas contendo 

diferentes fontes de óleos poli-insaturados e não observaram diferenças na concentração de 

ácido mirístico. 

Os ácidos graxos saturados (AGS) de maior relevância em relação às 

características da carcaça e da carne são o mirístico (C14:0), palmítico (C16:0) e esteárico 

(C18:0). Dentre estes, os ácidos mirístico e palmítico são considerados 

hipercolesterolêmico enquanto o ácido esteárico, apesar de ser saturado, não é considerado 



49 

 

aterogênico, ou hipercolesterolêmicos, uma vez que, no organismo é rapidamente 

convertido em ácido oléico, um monoinsaturado.
20  

Os ácidos graxos Míristico e Palmítico 

não são desejáveis em grande quantidade na carne, pois aumentam os níveis séricos de 

colesterol e das lipoproteínas de baixa densidade (LDL), ocasionando assim doenças 

cardiovasculares. Dentre os três ácidos graxos, o Mirístico é ácido graxo de maior 

relevância, uma vez que aumenta de 4 a 6 vezes a concentração de colesterol sérico em 

relação ao Palmítico. 
21 
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Tabela 4– Média, erro padrão da média (EPM) e probabilidade (P) da composição de ácidos graxos saturados (mg/100g do músculo Longissimus dorsi) de 

bovinos Nelore alimentados de acordo com os tratamentos experimentais. 

      Tratamentos          

Variáveis 

MM 2% PV MM AV  MI 2% PV  MI AV MM AV  MI AV MI AV   

 

acesso ao  acesso ao Acesso acesso adaptação adaptação 

sem 

adaptação  P EPM 

Pasto Pasto ao pasto ao pasto  no pasto  no pasto       

C14:0  32,76 38,2 39,66 28,1 30,84 31,8 31,42 0,335 1,921 

C15:0  7,12 7,52 7,96 6,06 8,94 8,14 9,28 0,198 0,449 

C16:0  281,8 317,8 318 234,4 247 256,6 253,8 0,221 0,048 

C17:0  14,76 16,88 16,52 13,3 20,94 15,14 21,98 0,057 1,093 

C18:0 171,2b 195,8 b 199,4 b 150 a 144 a 141,2 a 139,6 a 0,031 8,135 

C20:0 1,4 1,44 1,52 1,16 1,12 1,08 1,08 0,147 0,073 

C21:0 0,46 0,46 0,46 0,36 0,46 0,42 0,48 0,581 0,023 

C22:0 3,76 3,8 4,08 3,46 2,6 3,32 2,7 0,072 0,175 
 

Médias seguidas de letras diferentes na linha diferem entre si (P<0,05), pelo teste de Scott Knott. 

MM 2% PV acesso ao pasto = 2% do peso vivo milho grão moído, com total acesso ao pasto; MM AV acesso ao pasto = ad libitum grão moído, com total 

acesso ao pasto; MI 2% PV acesso ao pasto = 2% do peso vivo grão inteiro, com total acesso ao pasto; MI AV acesso ao pasto = ad libitum com total acesso 

ao pasto; MM AV adaptação no pasto = ad libitum grão moído com adaptação de 21 dias no pasto; MI AV adaptação no pasto = ad libitum milho grão inteiro, 

com adaptação de 21 dias no pasto; MI AV sem adaptação = ad libitum em confinamento sem nenhuma fonte de volumoso; EPM = erro padrão da média. 
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Realini e colaboradores (2004) 
23

, Varela e colaboradores (2004) 
24

 e 

Nuernberg e colaboradores (2005) 
25

 observaram maior participação do ácido palmítico e 

menor do ácido esteárico na gordura intramuscular de animais terminados em 

confinamento do que os terminados em pastagem temperada. Quanto ao ácido mirístico, os 

resultados da literatura são contraditórios, Realini e colaboradores (2004) 
23 

observaram 

maior teor deste ácido graxo em animais consumindo altas proporções de concentrado, 

enquanto Warren e colaboradores (2008) 
26

 observaram o contrário. 

Por outro lado, a diminuição do ácido palmítico pode influenciar na formação 

de outros ácidos graxos, já que este pode atuar como precursor de ácidos graxos de cadeia 

longa por meio da inserção consecutiva de dois átomos de carbono, dando origem a outros 

ácidos graxos saturados, como o esteárico, araquídico e assim sucessivamente. 
27

 

É possível que a contradição dos resultados do presente estudo com alguns 

resultados da literatura deve-se, em parte, pelo curto período de terminação dos animais, 

principalmente os confinados (84 dias), uma vez que Duckett e colaboradores (1993) 
28 

observaram que o tempo de alimentação interferiu na composição dos ácidos graxos. Estes 

autores somente observaram aumentos na participação dos ácidos mirístico, palmítico e 

esteárico após 112, 100 e 140 dias de alimentação, respectivamente. 

 French e colaboradores (2000) 
29

 encontraram diferença na concentração de 

C16:0 trabalhando com diferentes inclusões de pastagens na dieta e puderam observar o 

menor valor desse ácido graxo na carne de animais alimentados com maior proporção de 

forragens. Resultado semelhante foi observado por Realini e colaboradores (2004) 
23

 que 

encontraram maior porcentagem de C16:0 no Longissimus dorsi de animais terminados em 

dietas concentradas quando comparado aos animais terminados em pastagens. Já 

Fernandes e colaboradores (2009) 
30

 não observaram efeito do nível de concentrado para 

esse ácido graxo na carne de tourinhos Nelore e Canchim alimentados com dietas à base de 

cana-de-açúcar e dois níveis de concentrado (40 vs. 60). 

O ácido esteárico (C18:0) é o terceiro ácido graxo em maior proporção na 

carne e apesar de ser um AGS não contribui para o aumento do colesterol total e pode ser 

convertido ao C18:1 n9. Além disso, não promove aumento dos riscos de doenças 

cardiovasculares, podendo ainda ter efeitos benéficos nos fatores de riscos trombogênicos e 

aterogênicos. 

Além de atuar de forma neutra na saúde humana, ao ácido esteárico é atribuída 

responsabilidade por muitas das características desejáveis de sabor e textura, que são 

conferidas aos ácidos graxos saturados de cadeia longa. 
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O perfil de ácidos graxos monoinsaturados do presente estudo está apresentado 

na Tabela 5. 

O músculo Longissimus dorsi dos animais que tiveram acesso ao pasto 

apresentou maior quantidade de ácido vacênico (C18:1 trans-11) em comparação aos 

animais que não tiveram acesso ao pasto. Os ácidos palmitoleico e oleico apresentaram 

diferenças significativas. 

Madron e colaboradores (2002) 
31 

destacaram que a produção ruminal de C18:1 

trans 11 é crucial para a produção de CLA e ressaltam a importância de identificar as 

condições ruminais que aumentam sua produção. Este ácido graxo é um produto 

intermediário da biohidrogenação do ácido graxo C18:2 n-6 e C18:3 n-3, podendo também 

ser convertido em CLA pela ação da enzima Δ9-dessaturase. 

O ácido vacênico é o isômero produzido em maior quantidade pela 

bioisomerização e biohidrogenação dos ácidos linolênico (C18:3 n-3) e linoléico (C18:2 n-

6) no rúmen pelas bactérias anaeróbicas Butyrivibrio fibrisolvens. A presença de 

concentrado na dieta pode ter reduzindo o pH ruminal e/ou a taxa de passagem, e a ação 

dessas bactérias, diminuindo assim a presença do ácido vacênico na carne dos animais do 

confinamento. Além disso, Prado e colaboradores (2003) 
32

 observaram alta correlação 

entre o teor de ácidos graxos poli-insaturados na forragem e presença desse ácido graxo na 

carne de animais pastejando milheto ou grama estrela roxa (Cynodonplectostachyrus 

Pilger). 

O ácido oleico (C18:1 n-9 cis)  foi o ácido graxo em maior proporção em todos os 

tratamentos e apresentou diferenças entre as dietas. Nascimento (2017)
19 

encontrou 

diferenças significativas para o ácido oleico comparando animais que consumiram dietas 

com adição de gordura protegida em relação a animais terminados em confinamento 

alimentados com dieta controle sem adição de gordura protegida, de 13,6, 1,46 e 17,4% 

respectivamente.  

O ácido oleico é o ácido graxo em maior quantidade em carnes bovinas e é formado 

a partir do C18:0 pela ação da enzima estearoilCo-Adessaturase.
 31

 Além disso, atua 

positivamente na redução da concentração do LDL (lipoproteína de baixa densidade) e na 

elevação do HDL (lipoproteína de alta densidade) no sangue. Assim, a produção de carne 

rica em ácido oléico pode ser benéfica à saúde humana. Pesquisas in vitro demonstraram 

que o ácido oleico pode ser isomerizado a vários isômeros trans C18:1, inclusive o ácido 

vacênico, precursor do CLA. 
26
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Tabela 5– Média, erro padrão da média (EPM) e probabilidade (P) da composição de ácidos graxos monoinsaturados (mg/100g do músculo Longissimus 

dorsi) de bovinos Nelore alimentados de acordo com os tratamentos experimentais. 

      Tratamentos          

Variáveis 

MM 2% PV MM AV  MI 2% PV  MI AV MM AV  MI AV MI AV   

 acesso ao  acesso ao Acesso Acesso adaptação adaptação sem adaptação  P EPM 

pasto Pasto ao pasto ao pasto  no pasto  no pasto       

C14:1 n5 7,1 8,6 8,76 5,54 6,58 6,88 7,8 0,238 0,488 

C15:1 n3  4,42 3,2 4,04 3,26 3,18 3,68 3,06 0,391 0,248 

C16:1 n9 3,82 3,96 4,2 3,26 2,82 3,04 3,44 0,103 0,147 

C16:1 n7 38,9b 46,24 a 43,44 a 30,54 b 29,5 b 32,62 b 38,84 a 0,011 1,830 

C17:1 n7 14,08 15,78 15,6 11,54 14,96 11,88 17,64 0,392 1,057 

C18:1 trans 6 1,96 1,58 1,88 1,8 1,92 1,82 2,26 0,897 0,173 

C18:1 trans n9 2,02 1,5 1,52 1,44 3,34 2,72 4,22 0,308 0,338 

C18:1 trans 10 3,62 3,32 3,92 2 7,46 5,92 8,8 0,103 0,900 

C18:1 trans 11 11,98 8,26 10,4 8,48 7,78 5,44 13 0,077 0,843 

C18:1 cis n9 392,26 a 486,9 b 449,66 338,46 a 324,46 a 339 a 374,48 b 0,008 17,040 

C18:1 cis 11 17,92 16,6 19,28 12 11,94 12 14,34 0,143 1,087 

C18:1 cis 12 2,38 1,4 2,1 1,44 1,64 1,58 1,6 0,826 0,263 

C18:1 cis 13 4,24 4 4,4 3,48 3,42 3,74 3,94 0,784 0,252 

C18:1 cis 15 1,54 1,06 1,44 1,24 0,46 0,66 0,64 0,902 0,107 

C20:1 n9 1,74 2,4 1,86 1,62 1,71 1,48 1,72 0,602 0,073 

Médias seguidas de letras diferentes na linha diferem entre si (P<0,05), pelo teste de Scott Knott. 

MM 2% PV acesso ao pasto = 2% do peso vivo milho grão moído, com total acesso ao pasto; MM AV acesso ao pasto = ad libitum grão moído, com total 

acesso ao pasto; MI 2% PV acesso ao pasto = 2% do peso vivo grão inteiro, com total acesso ao pasto; MI AV acesso ao pasto = ad libitum com total acesso 

ao pasto; MM AV adaptação no pasto = ad libitum grão moído com adaptação de 21 dias no pasto; MI AV adaptação no pasto = ad libitum milho grão inteiro, 

com adaptação de 21 dias no pasto; MI AV sem adaptação = ad libitum em confinamento sem nenhuma fonte de volumoso; EPM = erro padrão da média. 
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Realini e colaboradores (2004) 
23

 observaram que dietas baseadas em 

concentrado proporcionaram maior depósito de ácido oléico na carne do que dietas à base 

de pastagens. 

Os resultados da literatura são controversos quanto à participação de AGM na 

carne de animais alimentados com diferentes dietas. Bas e Sauvant (2001) 
33

 observaram 

que animais alimentados com dietas ricas em concentrado apresentaram maior conteúdo de 

AGM. Por outro lado, Gatellier e colaboradores (2005) 
34

 não observaram diferença no teor 

de AGM na gordura intramuscular de bovinos terminados exclusivamente em pastagens ou 

em dietas com participação de concentrado.  

Cristina e colaboradores (2016)
35

 avaliaram a carne de tourinhos Nelores 

recriados em pasto e terminados em pasto ou confinamento. Comparando a recria e os 

sistemas de terminação encontraram diferenças significativas para o ácido palmitoleico 

(P=0,04).  

Barducci e colaboradores (2016)
36 

observaram uma redução significativa nos 

teores do ácido palmitoleico comparando dieta com fonte de lipídeo protegido da 

degradação ruminal e dieta com fonte de lipídeo protegido proveniente de coprodutos do 

algodão. 

Cônsolo e colaboradores (2011)
37

 observou efeito linear decrescente (P<0,05) 

para o ácido palmitoleico comparando a carne de animais que receberam 8% de soja na 

dieta. 

O perfil de ácidos graxos poli-insaturados (mg/100g do músculo Longissimus 

dorsi) dos bovinos, alimentados com diferentes níveis de suplementação na dieta, com 

milho inteiro ou moído está apresentado na Tabela 6. A maioria dos ácidos graxos não 

diferiu em relação à dieta oferecida aos animais. Houve diferença significativa apenas no 

CLA. 

Madron e colaboradores (2002) 
31

 também encontraram diferenças 

relativamente pequenas nos níveis de CLA nas dietas para terminação de novilhos. 

Mostraram que as concentrações de CLA no músculo também seriam influenciadas pela 

síntese endógena desses compostos. Em modelos animais, o CLA exibiu propriedades de 

inibir ações anticarcinogênica e antitrombônica.
34

 O CLA é produzido no rúmen durante a 

biohidrogenação ruminal do ácido linoléico (C18:2 n-6) e nos tecidos através da 

desaturação do ácido vacênico (C18:1 trans-11) através da ação da enzima Δ9-desaturase, 

e essa rota pode ser afetada pela presença de concentrados na dieta. A presença de 

concentrados na dieta tende a diminuir o pH ruminal, diminuindo a lipólise. 
35 
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French e colaboradores (2000) 
29

 citam que dietas ricas em ácido linolênico 

aumentam a produção de CLA perante dietas com forrageiras conservadas ou com grãos. 

Nascimento (2017)
19

 encontrou maiores teores de CLA (P=0,02) para animais 

que receberam dietas com adição de gordura protegida em relação aos animais terminados 

em confinamento alimentados com dieta controle sem adição de gordura protegida. 

Barducci e colaboradores (2016) 
36

 também encontraram aumento nos teores de 

CLA comparando dietas com fonte de lipídeo protegido da degradação ruminal e dieta com 

fonte de lipídeo protegido proveniente de coprodutos do algodão. 
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Tabela 6– Média, erro padrão da média (EPM) e probabilidade (P) da composição de ácidos graxos poli-insaturados (mg/100g do músculo Longissimus dorsi) 

de bovinos Nelore alimentados de acordo com os tratamentos experimentais. 

      Tratamentos          

Variáveis 

MM 2% PV MM AV  MI 2% PV  MI AV MM AV  MI AV MI AV   

 acesso ao  acesso ao Acesso acesso adaptação adaptação sem adaptação  P EPM 

Pasto Pasto ao pasto ao pasto  no pasto  no pasto       

C18:2 trans n6 1,64 1,2 1,18 10,16 0,644 0,86 1 0,424 1,707 

C18:2 cis n6 96,66 129,88 95,62 77,24 129,88 102,56 93,32 0,211 4,601 

C18:3 n6 1,36 1,24 1,14 1,04 1,3 1,24 1,14 0,749 0,073 

C18:3 n3 10,16 9,32 11,28 9,56 7,74 8,98 8,24 0,293 0,528 

CLA 5b 4,94 b 4,94 b 3,28 a 3,16 a 3,22 a 3,72b 0,001 0,213 

C20:2 0,96 1,02 0,96 0,7 1,32 1,08 1,04 0,185 0,055 

C20:3 n6 5,76 5,02 5,62 4,6 5,3 5,44 4,66 0,752 0,302 

C20:4 n6 24,36 20,98 25 18,9 22,42 24,54 18,94 0,456 1,329 

C20:4 n3 0,76 0,68 0,58 0,64 0,58 0,62 0,58 0,344 0,046 

C22:2 n6 1,1 0,94 1,28 0,98 0,76 1,02 0,9 0,430 0,082 

C20:5 n3 8,2 6,32 9,08 7,44 7,78 8,36 6,72 0,485 0,499 

C22:4 n6 2,18 2,28 2,32 1,8 1,72 2 1,92 0,380 0,112 

C22:5 n3 12,94 11,98 13,92 10,74 10,52 12,76 11,16 0,532 0,684 

C22:6 n3 DHA 2,36 1,7 2,36 1,76 2 2,18 1,62 0,313 0,140 

Médias seguidas de letras diferentes na linha diferem entre si (P<0,05), pelo teste de Scott Knott. 

MM 2% PV acesso ao pasto = 2% do peso vivo milho grão moído, com total acesso ao pasto; MM AV acesso ao pasto = ad libitum grão moído, com total 

acesso ao pasto; MI 2% PV acesso ao pasto = 2% do peso vivo grão inteiro, com total acesso ao pasto; MI AV acesso ao pasto = ad libitum com total acesso 

ao pasto; MM AV adaptação no pasto = ad libitum grão moído com adaptação de 21 dias no pasto; MI AV adaptação no pasto = ad libitum milho grão inteiro, 

com adaptação de 21 dias no pasto; MI AV sem adaptação = ad libitum em confinamento sem nenhuma fonte de volumoso; EPM = erro padrão da média. 



57 

 

Os isômeros de CLA apresentam ações de modificadores do metabolismo de 

lipídeos, com efeito sobre as condições orgânicas de saúde, levando a diminuição na 

obesidade, no diabetes e nos problemas cardiovasculares. 
32

 Ogawa e colaboradores 

(2001)
40 

explicam os mecanismos bioquímicos que ocorrem no rúmen e nos tecidos para a 

biohidrogenação e a produção de CLA. No presente experimento foram identificados no 

músculo Longissimus dorsi de novilhos alimentados com as dietas experimentais alguns 

ácidos graxos com origem na biohidrogenação do ácido linolêico, como os ácidos graxos 

C18:1 cis 11,C18:1 cis 12, C18:1 cis 13, C18:1 cis 15, C18:1 trans 6, C18:1 trans 9 e 

C18:2 cis 9 trans 11. 

A enzima d9-desaturase é a responsável pela síntese de ácidos graxos 

insaturados a partir dos ácidos esteárico e vacênico presentes no músculo. 
12

 O presente 

estudo mostra uma menor concentração do ácido rumênico (C18:2, cis-9, trans 11) e maior 

concentração do ácido vacênico (C18:1 trans 11) no perfil de ácidos graxos do músculo, o 

que pode indicar uma inibição da enzima d9-desaturase no tecido, como encontrado por 

Madron e colaboradores (2002) 
31

. A d-9-dessaturase também é encontrada em tecidos 

humanos, por isso, aumentos no consumo de ácido graxo vacênico poderiam ter os 

mesmos efeitos benéficos associados à ingestão de CLA. 
38

 

De acordo com Wood e colaboradores (2008) 
42

, em ruminantes, os AGPI 

provenientes da dieta são degradados em AGM e saturados no rúmen por biohidrogenação 

e apenas uma pequena proporção, cerca de 10% da dieta, fica disponível para incorporação 

nos tecidos. 

Jiang e colaboradores (1996) 
43

 afirmam que a alimentação dos animais altera a 

quantidade de deposição de CLA nos tecidos, e que ruminantes alimentados com grãos e 

forragem ensilada apresentam menores quantidades de CLA nos tecidos musculares que 

aqueles mantidos em pastagem. Os sistemas de alimentação influenciam 

preponderantemente na quantidade e qualidade dos ácidos graxos da carne de bovinos. 
18,40

 

Warren e colaboradores (2008) 
26

 observaram que a carne dos bovinos 

alimentados com pasto apresentaram maiores proporções do CLA, mostrando que o 

processo de biohidrogenação ruminal e diferente para pasto e grão. Esses autores também 

observaram que os animais alimentados com concentrado apresentaram carnes com menor 

tempo de prateleira e inferiram que os teores mais elevados de ácidos graxos poli-

insaturados podem explicar esse comportamento. 

Os ácidos graxos linoléico (C18:2 n-6) e α-linolênico (C18:3 n-3) são 

considerados essenciais e, como têm importantes funções na estrutura das membranas 
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celulares e nos processos metabólicos, torna seu consumo desejável. Contudo, não foi 

observada diferença significativa para esses ácidos graxos no perfil de ácidos graxos das 

carnes provindas de animais alimentados com milho inteiro ou moído e com diferentes 

níveis de suplementação na dieta. Contudo, Oliveira e colaboradores (2012) 
9 

encontraram 

maior teor de C18:2 e C18:3 na carne de bovinos alimentados com grão de soja e semente 

de linhaça. 

Não houve efeito da dieta sobre o total de ácidos graxos poli-insaturados. 

Grande parte da literatura observa que animais alimentados em pastejo apresentam maior 

AGPI do que aqueles que receberam concentrado durante a terminação pela maior 

presença desse tipo de ácidos graxos, principalmente do gênero ω-3, em pastagens do que 

em concentrados. 
44

 

Os valores obtidos para as concentrações dos ácidos graxos saturados, 

monoinsaturados e poli-insaturados totais, estão de acordo com os valores apresentados por 

Putrino (2006) 
45

 para o músculo Longissimus dorsi e não apresentaram diferenças 

significativas (P> 0,55) para o tipo de milho fornecido e adaptação ou não a dieta. O 

mesmo foi observado por Oliveira e colaboradores (2012) 
9
 que também não encontraram 

diferença para o total de AGS, AGI alimentando bovinos com fontes lipídicas. Da mesma 

forma Huerta-Leidenz e colaboradores (1991) 
46

 não encontraram diferença para teor de 

ácidos graxos saturados entre os tratamentos com e sem caroço de algodão. 

Os ácidos graxos monoinsaturados (AGMI) e poli-insaturados (AGPI) são 

considerados benéficos à saúde, pois protegem o sistema cardiovascular com baixos níveis 

de colesterol sérico e altos níveis de HDL. O HDL é responsável pelo transporte reverso do 

colesterol, removendo o excesso deste nos tecidos periféricos deixados pelo LDL e 

transportando-o para o fígado, onde ele é metabolizado e eliminado do organismo em 

forma de ácidos e sais biliares. O CLA cis9trans 11 (ácido linoléico conjugado) é um ácido 

graxo poli-insaturado que contribui para a saúde humana, sendo que o mesmo aumenta a 

atividade imunoestimulatória, antimutagênica e antioxidante. 
47

 

No presente trabalho, os diferentes níveis de suplementação não 

proporcionaram diferenças nos principais grupos de ácidos graxos e suas relações, porém, 

French e colaboradores (2000) 
29

 observaram que, com a diminuição da proporção de 

concentrado na dieta e aumento da participação de forragem, houve uma diminuição linear 

dos AGS. Os pesquisadores encontraram maiores concentrações de AGPI para animais 

mantidos em pastagem e aumento na relação AGPI:AGS com a diminuição da ingestão de 

concentrados, em dietas com forragem fresca. Esses resultados foram atribuídos à maior 
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ingestão de ácidos graxos insaturados provenientes da forragem. Segundo Bessa (1999) 
48

, 

a classificação e agrupamento de ácidos graxos pelo seu grau de saturação (saturados; 

monoinsaturados e poli-insaturados) mostra-se defasada em relação aos atuais conceitos 

relacionados à funcionalidade individual de cada ácido graxo, e assim, penaliza as gorduras 

dos ruminantes, que constituem uma parte importante dos alimentos ingeridos. 

4. CONCLUSÃO 

 

A suplementação de animais, bem como a inclusão de milho inteiro ou moído 

na dieta, com diferentes níveis de suplementação e acesso ou não ao pasto, não 

proporcionou diferenças significativas apenas para os ácidos graxos: esteárico, CLA, 

palmitoleico e oleico. 

Do ponto de vista de saúde, a composição de ácidos graxos na carne de animais 

provenientes de sistemas de produção baseados em pastagens parece ser mais apropriada 

para ajudar na redução dos níveis de colesterol, visto que apresentam maiores quantidades 

do ácido graxo esteárico (C18:0). Porém mais estudos são necessários a fim de se 

determinar se essas mudanças são suficientes para causar impactos nos níveis de colesterol. 

O nível de suplementação de 2% do peso corporal é o mais interessante 

comparado ao nível de suplementação à vontade. Além de ser economicamente viável ao 

produtor, o nível de suplementação de 2% do peso corporal apresentou maiores 

concentrações de CLA, o que representa mais saúde para o consumidor. 
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CAPÍTULO 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A necessidade de produzir carne bovina de qualidade é evidente perante o 

crescimento da população mundial e o Brasil quer continuar inserido nos países que mais 

exportam carne no mundo, por isso são muitas as pesquisas na área de nutrição de 

ruminantes para que a cada dia mais se produza animais precoces, com bom acabamento 

de carcaça e carne de qualidade.  

A utilização de grãos a pasto utilizando grão de milho inteiro é uma estratégia 

que pode ser adotada buscando melhorias na conversão alimentar, ganho de peso, 

rendimento e acabamento da carcaça na terminação de bovinos. Outro ponto importante é a 

atenção em relação a alguns fatores como o preço dos insumos alimentares, adaptação à 

nova dieta, grupo genético, custo da arroba produzida e preço de venda da arroba devem 

ser analisados para o planejamento da dieta dos animais. 

No presente trabalho não houve diferenças significativas comparando-se a 

utilização de milho inteiro e milho moído analisando as características: cor, textura, força 

de cisalhamento, composição centesimal e marmorizado. Com isso a utilização de milho 

inteiro torna-se mais vantajosa, não havendo assim necessidade de moer o grão, de gastos 

com energia elétrica, maquinário, local para armazenamento e mão-de-obra, diminuindo 

assim os custos de produção. 

Assim o uso do milho grão inteiro, com fornecimento de suplemento a 2% do 

peso corporal e com acesso ao pasto é a prática mais viável, visto que apresenta menor 

custo ao produtor, mais saúde ao consumidor e não apresenta diferenças significativas 

dentre os parâmetros de qualidade da carne. 

Para alcançar resultados positivos no sistema produtivo de pecuária de corte 

brasileira, deve haver integração de tecnologias visando melhorias nos aspectos sanitários, 

nutricionais, e genético dos animais. A alimentação é um dos principais componentes desse 

sistema, uma vez que a máxima eficiência biológica dos bovinos será atingida com o 

fornecimento de dietas que atendam suas exigências energéticas e proteicas. O uso de 

suplementação na dieta de bovinos permite a substituição parcial de forragens na dieta dos 

animais, culminando com um aumento da taxa de lotação no pasto, elevando assim a 

produção animal. 

 Considerando os estudos revisados conclui-se que a produção de carne deve ser 

direcionada ao mercado consumidor. Dependendo do perfil do consumidor, animais 

mantidos em regime de pasto são mais interessantes, quando este se peocupa mais com a 

saúde, uma vez que animais sob esta dieta depositam menos gordura em relação a animais 
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confinados. Mas existem também consumidores que buscam apreciar as características 

organolépticas da carne, para este perfil de consumidor é mais interessante a carne de 

animais confinados. 

É interessante que sejam instituidas no Brasil políticas de pagamento por 

qualidade da carne ao produtor rural, visto que este tem custos com incrementos nas dietas 

que visam melhorar a qualidade da carne para o consumidor final, e uma vez que o 

produtor não recebe bonificações pela qualidade da carne produzida, deixará de investir 

neste aspecto. 

 
 
 

 

 

 


