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RESUMO 
 

Objetivou-se com este estudo, avaliar as características da carcaça, da carne e o 
perfil dos ácidos graxos de novilhos da raça Nelore, submetidos a três 
tratamentos: C13 = novilhos castrados aos 13 meses de idade, na fase de recria 
(n=26); C18 = novilhos castrados aos 18 meses de idade, 15 dias antes da fase 
de terminação (n=26) e INT = novilhos inteiros (n=25). O método de castração 
utilizado foi o cirúrgico. Durante a fase de recria (fevereiro a julho) os animais 
foram mantidos em pastagem de Brachiaria brizantha cv. Marandu, com 
suplementação mineral. A partir de agosto os animais foram confinados (fase de 
terminação), recebendo dieta contendo 12% de proteína bruta (PB) e 2,9 Mcal de 
energia digestível/kg de matéria seca (MS) e relação volumoso:concentrado de 
60:40 (base na MS). Os animais foram abatidos após 100 dias em confinamento, 
com média de 22 meses de idade. O delineamento experimental utilizado foi o 
inteiramente casualizado, com três tratamentos, sendo cada animal considerado 
uma repetição. Animais INT apresentaram maiores pesos de abate (395,00 kg), 
de carcaça quente (214,89 kg) e de carcaça fria (212,21 kg) em relação aos C13 
(371,73; 198,03 e 193,33 kg, respectivamente) e C18 (379,81; 203,56 e 199,53 
kg, respectivamente). O rendimento de carcaça quente e a quebra no processo de 
resfriamento da carcaça não diferiram entre os tratamentos. Animais INT 
apresentaram maiores rendimento de carcaça fria (53,71%) e área do músculo 
Longissimus dorsi (ALD) (61,23 cm²) em relação aos C13 (51,99% e 56,59 cm², 
respectivamente). Em relação às características métricas, a condição sexual não 
influenciou o comprimento de carcaça, comprimento de braço e perímetro de 
braço. Animais INT apresentaram menores valores para espessura de gordura 
subcutânea (3,04 mm) em relação aos C13 (3,89 mm) e C18 (3,70 mm). Novilhos 
INT apresentaram maior percentual de dianteiro (40,13) e menores de ponta de 
agulha (10,22) e traseiro (50,24) em relação aos C13 (38,33; 11,09 e 51,77, 
respectivamente) e C18 (38,82; 10,73 e 51,46, respectivamente). O percentual de 
músculo foi superior para INT (66,46) e os percentuais de gordura (17,66) e osso 
(16,03) na carcaça, inferiores em relação aos C13 (62,83; 22,11 e 15,28, 
respectivamente) e C18 (63,99; 20,96 e 15,30, respectivamente). Animais INT 
apresentaram carne com cor mais escura (3,07 pontos) e textura mais grosseira 
(3,29 pontos) em relação aos C13 (3,43 e 3,66 pontos, respectivamente). Para 
marmoreio e força de cisalhamento (shear), menores valores foram verificados 
para os INT (3,18 pontos e 9,12 kgf/cm³, respectivamente) em relação aos C13 
(4,58 pontos e 10,96 kgf/cm³, respectivamente) e C18 (4,52 pontos e 11,11 
kgf/cm³, respectivamente). Novilhos C13 apresentaram carne com maiores teores 
de MS (24,95%) e PB (22,41%) em relação aos INT (23,97 e 21,59%, 
respectivamente). Enquanto que o teor de lipídios foi inferior para os INT (3,81% 
MS) em relação aos C13 (6,77% MS) e C18 (5,66% MS). Para os teores de 
colesterol e α-tocoferol, houve similaridade entre os tratamentos. Os ácidos 
graxos saturados de maior representatividade foram o C16:0 (palmítico), C18:0 
(esteárico) e C14:0 (mirístico) e não diferiram entre os tratamentos. Novilhos C18 
apresentaram maiores teores dos ácidos graxos monoinsaturados palmitoléico 
(C16:1ω7) (2,46%), C17:1ω9 (0,52%) e oléico (C18:1ω9) (36,53%) e, menores 
teores de C19:1ω11 (0,08%) e nervônico (C24:1ω9) (0,12%) em relação aos INT 
(1,96; 0,44; 32,31; 0,11 e 0,20%, respectivamente). Enquanto que miristoléico 
(C14:1ω5) e C16:1ω5 foram maiores para os C18 (0,53 e 0,12%, 
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respectivamente) em relação aos C13 (0,44 e 0,10%, respectivamente) e INT 
(0,40 e 0,08%, respectivamente). Em relação aos ácidos graxos diinsaturados e 
poliinsaturados, houve superioridade dos INT para C16:3ω6 (0,08%), C16:3ω3 
(0,20%), γ-linolênico (C18:3ω6) (0,15%) e C20:2ω6 (0,04%) em relação aos 
castrados C13 (0,06; 0,18; 0,13 e 0,03%, respectivamente) e C18 (0,06; 0,18; 
0,12 e 0,03%, respectivamente). Para os ácidos linoléico (C18:2ω6) e α-linolênico 
(C18:3ω3), os novilhos INT apresentaram maiores valores (2,01 e 0,23%, 
respectivamente) que os C13 (1,46 e 0,16%, respectivamente). Não houve 
diferença significativa para o somatório de ácidos graxos saturados (AGS) na 
carne de novilhos inteiros ou castrados. Os somatórios dos ácidos graxos 
monoinsaturados (AGMI) e insaturados (AGI) e as relações AGMI/AGS e 
AGI/AGS foram superiores para os C18 (41,60%; 44,82%; 0,76 e 0,82, 
respectivamente) em relação aos INT (36,70%; 40,51%; 0,62 e 0,69, 
respectivamente). Novilhos INT apresentaram maiores somatórios de ácidos 
graxos diinsaturados (2,33%), poliinsaturados (AGPI) (3,81%), ω6 (2,27%) e ω3 
(0,54%) em relação aos C13 (1,72; 2,90; 1,69 e 0,42%, respectivamente). As 
relações AGPI/AGS e ω6/ω3 não diferiram entre os tratamentos avaliados. 
 

Palavras-chave: ácidos graxos poliinsaturados, ácidos graxos saturados, Bos 
indicus, qualidade da carcaça, qualidade da carne, ω6/ω3 
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ABSTRACT 
 

The objective of this experiment was to evaluate the carcass, meat and fatty acids 
characteristics of Nellore steers, submitted to three treatments: C13 = steers 
castrated at 13 months of age, in yearling phase (n=26); C18 = steers castrated at 
18 months of age, 15 days before finishing phase (n=26) and INT = intact males 
(n=25). The castration method used was the chirurgic. During yearling phase 
(february to july) the animals were kept in Brachiaria brizantha cv. Marandu 
pasture, with mineral supplementation. In August, the animals were confined 
(finishing phase), receiving diet with 12% crude protein (CP) and 2.9 Mcal of 
digestible energy/kg dry matter (DM) and roughage:concentrate ratio of 60:40 (DM 
basis). The experimental design used was completely randomized, with three 
treatments, each animal was considered one repetition. INT animals showed 
higher slaughter weight (395.00 kg), hot (214.89 kg) and cold (212.21 kg) carcass 
weights in relation to C13 (371.73; 198.03 and 193.33 kg, respectively) and C18 
(379.81; 203.56 and 199.53 kg, respectively). The hot dressing percentage and 
chilling loss were similar among treatments. INT animals showed higher cold 
dressing percentage (53.71%) and Longissimus dorsi muscle area (LDA) (61.23 
cm²) in relation to C13 (51.99% and 56.59 cm², respectively). In relation to metric 
characteristics, the sexual condition did not influence the carcass length, arm 
length and arm perimeter. INT animals showed lower values for subcutaneous fat 
thickness (3.04 mm) in relation to C13 (3.89 mm) and C18 (3.70 mm). INT animals 
showed higher forequarter (40.13) and lower of side cut (10.22) and saw cut 
(50.24) than C13 (38.33; 11.09 and 51.77, respectively) and C18 (38.82; 10.73 
and 51.46, respectively). The carcass muscle percentage was higher for INT 
(66.46) and the percentages of fat (17.66) and bone (16.03), inferior in relation to 
C13 (62.83; 22.11 and 15.28, respectively) and C18 (63.99; 20.96 and 15.30, 
respectively). INT animals showed meat with darker color (3.07 points) and 
coarser texture (3.29 points) in relation to C13 (3.43 and 3.66 points, respectively). 
Marbling score and shear force were lower for INT (3.18 points and 9.12 kgf/cm³, 
respectively) in relation to C13 (4.58 points and 10.96 kgf/cm³, respectively) and 
C18 (4.52 points and 11.11 kgf/cm³, respectively). C13 steers showed meat with 
higher DM content (24.95%) and CP (22.41%) in relation to INT (23.97 and 
21.59%, respectively). Lipid content was inferior for INT (3.81% DM) than C13 
(6.77% DM) and C18 (5.66% DM). To cholesterol and α-tocoferol contents were 
similar for the three groups. The saturated fatty acids more representative were 
C16:0 (palmitic), C18:0 (stearic) and C14:0 (myristic) and were similar treatments. 
C18 steers showed higher contents of monounsaturated fatty acids palmitoleic 
(C16:1ω7) (2.46%), C17:1ω9 (0.52%) and oleic (C18:1ω9) (36.53%) and, lower 
contents of C19:1ω11 (0.08%) and nervonic (C24:1ω9) (0.12%) than INT (1.96; 
0.44; 32.31; 0.11 and 0.20%, respectively). While miristoleic (C14:1ω5) and 
C16:1ω5 were higher to C18 (0.53 and 0.12%, respectively) in relation to C13 
(0.44 and 0.10%, respectively) and INT (0.40 and 0.08%, respectively). 
Diunsaturated and polyunsaturated, C16:3ω6 (0.08%), C16:3ω3 (0.20%), γ-
linolênico (C18:3ω6) (0.15%) and C20:2ω6 (0.04%) were higher for INT than for 
C13 (0.06; 0.18; 0.13 and 0.03%, respectively) and C18 (0.06; 0.18; 0.12 and 
0.03%, respectively). INT showed higher values for linolenic (C18:2ω6) and α-
linolenic (C18:3ω3) (2.01 and 0.23%, respectively) than C13 (1.46 and 0.16%, 
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respectively). No significant difference for total saturated fatty acids (AGS) was 
verified among treatments. The total monounsaturated fatty acids (AGMI) and 
unsaturated (AGI) and the ratios AGMI/AGS and AGI/AGS were higher for C18 
(41.60%; 44.82%; 0.76 and 0.82, respectively) than for INT (36.70%; 40.51%; 0.62 
and 0.69, respectively). INT animals showed higher percentages of total 
diunsaturated (2.33%), polyunsaturated (AGPI) (3.81%) fatty acids, ω6 (2.27%) 
and ω3 (0.54%) than C13 (1.72; 2.90; 1.69 and 0.42%, respectively). The ratios 
AGPI/AGS and ω6/ω3 were similar among treatments. 
 
Keywords: Bos indicus, carcass quality, meat quality, polyunsaturated fatty acids, 
saturated fatty acids, ω6/ω3 
 



1 INTRODUÇÃO 
 

 O uso de tecnologias que visam aumentar a lucratividade do sistema 

de produção é fundamental para que o produtor se mantenha no sistema e 

continue a investir na atividade. Com isso, técnicas de manejo devem ser 

desenvolvidas para promover maior produtividade nas diferentes fases da vida do 

animal até o abate, bem como para melhorar as características da carcaça e da 

carne. 

A produção nacional de carne bovina é em sua maioria proveniente de 

rebanhos zebuínos ou de animais com este genótipo na sua composição. Além 

desta particularidade, a idade dos animais é bastante variável (24 a 30 meses em 

confinamento ou 36 a 48 meses em pastagem). Essas características atribuem à 

carne baixa qualidade, devido à aparência escura e maciez indesejada, dentre 

outros fatores que influenciam na comercialização do produto final aos mercados 

consumidores (FEIJÓ, 2004; TULLIO, 2004). 

 Uma alternativa de manejo seria o uso da castração dos machos, que 

tem como objetivo tornar os animais mais dóceis, facilitando o seu manejo. Esta 

técnica é muito utilizada pelos produtores, no entanto, não há consenso de qual 

fase de desenvolvimento do animal seria a mais indicada e se realmente é 

necessária (RESTLE et al., 1994a; FEIJÓ, 2004). 

A castração exerce uma influência negativa no desenvolvimento do 

animal, deprimindo o desenvolvimento do tecido muscular e uma influência 

positiva no desenvolvimento do tecido adiposo. Uma maior taxa de crescimento 

para animais inteiros, em relação a castrados na mesma faixa de peso vivo, 

seguido de um aumento no rendimento dos cortes cárneos, sugere que a 

utilização de animais inteiros para a produção de carne poderá trazer grande 

economia na produção (RESTLE, 1999). Embora a carne de animais inteiros seja 

de qualidade ligeiramente inferior a de castrados, com relação à maciez, 

marmorização, textura e cor, o potencial de produzir carne magra eficientemente, 

e sem um indesejável excesso de gordura, não pode ser desprezado. 

 Atualmente, ocorre grande preocupação por parte da população com 

relação ao consumo de gorduras, notadamente as de origem animal. Segundo a 

opinião popular, as gorduras de origem animal são as principais causas do 
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aumento das doenças cardiovasculares. Parte desta preocupação decorre da má 

informação passada pela mídia e pelos profissionais da área da saúde. Além da 

dieta alimentar, deve-se considerar que o sedentarismo da população é um dos 

principais fatores que contribuem para o desenvolvimento dessas doenças. 

 Na literatura científica são conflitantes os resultados reportados quanto 

às características da carcaça e da carne, e escassas as informações avaliando o 

perfil dos ácidos graxos e teor de colesterol na carne de bovinos Nelore inteiros 

ou castrados. 
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2 OBJETIVOS 
 

 

2.1 Objetivo geral 
 

 Avaliar as características quantitativas e qualitativas da carcaça e da 

carne de novilhos da raça Nelore inteiros ou castrados em duas idades (13 ou 18 

meses). 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

 Avaliar os pesos e rendimentos, cortes comerciais, características métricas 

e composição física da carcaça; 

 Avaliar a área e maciez do músculo Longissimus dorsi, e espessura de 

gordura subcutânea da carcaça; 

 Determinar os teores de matéria seca, matéria mineral, proteína bruta e 

lipídios totais na carne do músculo Longissimus dorsi; 

 Quantificar o perfil dos ácidos graxos e, os teores de colesterol e α-

tocoferol do tecido gorduroso intramuscular do músculo Longissimus dorsi. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 
 

O uso de animais não castrados (que produzem hormônios naturais 

como a testosterona) para produção de carne, é segundo RESTLE et al. (2000a) 

uma alternativa viável para tornar o sistema de produção mais eficiente, pois 

estes apresentam maior ganho de peso e são mais eficientes na conversão de 

alimentos consumidos em ganho de peso quando comparados aos animais 

castrados. Os hormônios andrógenos provenientes dos testículos parecem ter 

maior efeito na fase em que os animais têm maior incremento de peso, 

proporcionado pelo melhor nível nutricional. Isto foi verificado no sul do país 

(RESTLE et al., 1994b; PEREIRA, 1999) e nos Estado Unidos (FIELD, 1971; LEE 

et al., 1990). No entanto, são poucas as informações existentes a este respeito, 

tamanha a expressividade do rebanho na região centro-oeste (RIBEIRO et al., 

2004; RUIZ et al., 2005). 

RESTLE et al. (1994b) estudaram diferentes idades de castração de 

machos de corte mestiços aos 45 dias, sete e 12 meses de idade, em condições 

exclusivas de pastagem. Os autores verificaram que até aos sete meses não 

houve diferença no ganho de peso entre castrados e inteiros. A partir dos sete 

meses as diferenças entre inteiros e castrados foram acentuadas e mais 

evidentes durante os períodos em que as condições alimentares da pastagem 

eram melhores. Verificou-se que aos 25 meses de idade, quando os animais 

foram abatidos, a diferença no peso a favor dos inteiros foi de 11; 8 e 7% sobre os 

castrados aos 45 dias, sete e 12 meses de idade, respectivamente. 

PEREIRA et al. (2000) avaliando o desenvolvimento de machos inteiros 

e castrados aos oito meses, verificaram que em condições limitadas de 

alimentação, não houve diferença no ganho de peso entre os dois estados 

sexuais. No entanto, quando o nível alimentar melhorou, os animais inteiros 

ganharam mais peso. 

Estudando os efeitos da castração aos oito meses em machos de 

diferentes grupos genéticos RESTLE et al. (2000a), verificaram que ao 

confinarem os animais dos nove aos 12 meses, na fase de crescimento, a 

diferença no ganho de peso médio diário entre inteiros e castrados variou em 

função do grupo genético. A diferença a favor dos inteiros foi de 18% nos grupos 
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Charolês (C) e 1/2 C 1/2Nelore (N), 6% nos 1/2N1/2C e 9% nos N. Avaliando os 

mesmos animais na fase terminação em confinamento dos 20 aos 24 meses, 

CASACCIA et al. (1993) verificaram que a diferença a favor dos inteiros nos 

diferentes grupos genéticos, citados na mesma ordem do trabalho anterior, foram 

de 12, 16, 15 e 22%. Estes resultados indicam que a superioridade dos inteiros 

sobre os castrados nos diferentes grupos genéticos, variam em função da fase do 

desenvolvimento dos animais, provavelmente em função do crescimento testicular 

e da produção de testosterona (PEREIRA, 1999). 

Animais inteiros consomem mais alimento do que os castrados quando 

expresso por animal. No entanto, quando ajustado para 100 kg de peso vivo, a 

diferença desaparece, indicando que a diferença se deve ao maior peso dos 

inteiros, resultado do maior ganho de peso médio diário (CASACCIA et al., 1993; 

RESTLE et al., 1997; RESTLE et al., 2000a). 

Superioridade de animais inteiros em relação aos castrados, quanto ao 

ganho de peso médio diário pode podem chegar aos 31,5% (LEE et al., 1990), 

enquanto que no Brasil diferenças de 25,5% (RESTLE et al, 1999) e 30,8% 

(RIBEIRO et al., 2004) foram relatadas. 

A eficiência de transformar matéria seca consumida em ganho de peso 

é maior nos animais inteiros. RESTLE et al. (1999) citam até 15% menos matéria 

seca consumida por kg de ganho de peso, durante a terminação, para machos 

inteiros em relação aos castrados. 

 

 

3.1 Idade da castração 
 

Se o sistema de produção visa abater animais antes dos 24 meses de 

idade (como no caso de animais jovens e superjovens), a castração não é prática 

obrigatória, uma vez que, tecnicamente, é possível dar acabamento à carcaça do 

animal, tendo uma cobertura mínima de gordura, que permita que a carne seja 

industrializada sem maiores problemas. Isto pode ser conseguido, utilizando-se 

manejo nutricional adequado, utilizando dieta com elevada densidade energética. 
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FEIJÓ (1997) explica que para se determinar a melhor idade para 

castração do animal, dentre outros fatores, primeiro devemos levar em 

consideração o sistema de produção adotado. 

Os efeitos da castração são mais pronunciados, quanto mais cedo ela 

for executada. Se ela ocorrer antes da puberdade (entre 13 e 15 meses de idade) 

o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários será interrompido e os 

efeitos serão mais visíveis, promovendo intensa modificação no comportamento, 

características sexuais e de carcaça. Se a castração ocorrer após a puberdade, 

os efeitos são menos aparentes e há apenas regressão de alguns caracteres 

sexuais secundários, alteração no comportamento e variações no 

desenvolvimento do animal (FEIJÓ, 2004). 

Animais castrados ao nascer não utilizam o efeito anabólico dos 

hormônios testiculares e crescem menos. Castrar ao desmame é duplamente 

estressante. Aos 12 meses a operação é difícil e perigosa. Acima desta idade, os 

efeitos são muito pequenos. Vários sistemas têm adotado a castração com até 

dois anos de idade com bons resultados, entretanto, não é uma regra e pode ser 

modificada a critério do produtor ou do técnico. 

De qualquer modo, quando se faz a opção pela castração está se 

padronizando algumas características em detrimento de outras. A decisão de se 

castrar ou não e ainda, da melhor idade para se realizar o procedimento, deve ser 

determinada pelo produtor e/ou técnico, levando em consideração o sistema de 

produção, a condição local e a exigência do mercado consumidor. RESTLE et al. 

(1994b) explica que a melhor época é aquela onde haja mais benefícios do que 

prejuízos, ou seja, uma relação custo-benefício favorável. 

 

 

3.2 Características da carcaça 
 

Quanto às características de carcaça, diferenças ocorrem em função 

da idade de castração, e de animais castrados em relação aos inteiros. A 

característica mais importante para os frigoríficos é a espessura de gordura de 

cobertura da carcaça. A menor deposição de gordura na carcaça de animais 

inteiros é amplamente divulgada na literatura. No entanto, esta menor deposição 
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de gordura somente é importante quando a espessura de gordura subcutânea 

estiver abaixo do mínimo exigido pelos frigoríficos, que é de 3 mm. Em animais 

mantidos exclusivamente em condições de pastagem, e castrados aos 45 dias, 

sete ou 12 meses de idade as carcaças apresentaram espessura de gordura 

mínima exigida pelos frigoríficos (RESTLE et al., 1994a). Já em animais também 

mantidos em condições exclusivas de pastagem, mas não castrados e abatidos 

aos dois anos, a espessura de gordura de cobertura subcutânea ficou abaixo do 

mínimo exigido (RESTLE et al.,1994a; RESTLE et al., 1996). 

A terminação em confinamento aparentemente resolve o problema da 

gordura de cobertura na carcaça, pelo menos em animais de grupos genéticos 

com precocidade para deposição de gordura. Em machos terminados em 

confinamento dos 20 aos 24 meses de idade, a espessura de gordura nos 

animais inteiros foi de 1,06; 3,70; 3,25 e 2,67 mm, respectivamente, para os 

grupos C, N, 1/2C1/2N e 1/2N1/2C. Já nos animais castrados a espessura citada 

na mesma ordem, foi de 2,14; 5,86, 4,00 e 5,17 mm (RESTLE et al., 1999). No 

entanto, mais trabalhos de pesquisa devem ser conduzidos nesta área para obter 

dados mais conclusivos. 

Se for necessária a castração, quer pela exigência específica de algum 

mercado ou mesmo para aumentar a deposição de gordura, o interessante é 

retardar a sua realização visando aproveitar o máximo a ação anabolisante dos 

hormônios andrógenos sobre o desenvolvimento dos animais. Isto resultará em 

maior peso por ocasião do abate conforme constatado por RESTLE et al. (1994b). 

No entanto, estes autores avaliaram os efeitos da idade de castração apenas até 

os 12 meses de idade. Em estudo avaliando a castração de novilhos Nelore aos 

dois anos de idade, RIBEIRO et al. (2004) verificaram resultados concordantes, 

com diferença de 39 kg a favor dos animais inteiros por ocasião do abate dos 

animais um ano após a castração. 

GALBRAITH et al. (1978), SEIDEMAN et al. (1982) e RESTLE et al. 

(2000b) verificaram que a carcaça de animais inteiros apresenta maior 

percentagem de músculo em relação à de gordura, estando associado à ação 

hormonal natural proveniente dos testículos, que aumenta o anabolismo do 

nitrogênio endógeno, e conseqüentemente incrementa a massa muscular. 

LUCHIARI FILHO (2000) comenta que as carcaças de animais inteiros 
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apresentam ao redor de 8% a menos de gordura e 38% mais de porção muscular 

que os castrados. 

Quando avaliado o percentual dos cortes comerciais, RESTLE et al. 

(1996) e RESTLE et al. (2000b) verificaram que novilhos inteiros apresentam 

maior proporção de dianteiro e menor de ponta de agulha e traseiro em relação às 

carcaças de animais castrados. O que representa desvantagem comercial, uma 

vez que o corte traseiro é o mais valorizado da carcaça. 

 

 

3.3 Características da carne 
 

Cor, textura, marmoreio e maciez são características importantes na 

determinação da qualidade da carne (MÜLLER, 1987). Das características 

sensoriais da carne, KOOHMARAIE et al. (2003) citam que os consumidores 

consideram a maciez como sendo o componente mais importante de qualidade. 

Para a maciez da carne, resultados de estudos não são unânimes. Para animais 

terminados em pastagem, foi verificado carne mais dura nos inteiros em relação 

aos castrados (MÜLLER & RESTLE, 1983; RESTLE et al., 1996), enquanto para 

animais terminados em confinamento, foi verificado o contrário, ou seja, carne 

mais macia para os inteiros (VAZ & RESTLE, 2000; VAZ et al., 2001). 

 Conforme estudos de SEIDEMAN et al. (1982), MÜLLER & RESTLE 

(1983) e VAZ et al. (2001), animais inteiros apresentam carne com coloração mais 

escura, menos marmorizada e textura mais grosseira em relação aos castrados, 

conferindo a estes últimos, carne de melhor qualidade. 

 Para as características químicas, VAZ et al. (2001) obtiveram maior 

valor de umidade na carne de animais inteiros em relação aos castrados, sendo o 

teor de gordura superior para os últimos. 

 No estudo de RODRIGUES & ANDRADE (2004), animais inteiros 

apresentaram maior teor de proteína e de cinzas em relação aos castrados. Para 

este último componente, os autores comentam que este resultado pode estar 

relacionado com o maior teor de músculo e menor teor de gordura na carne dos 

inteiros, favorecendo o aumento do teor de minerais, enquanto a carne rica em 

gordura promoveu a redução do teor de minerais. 
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FELÍCIO (1999) e RODRIGUES & ANDRADE (2004) esclarecem que a 

proteína exerce atração sobre a água, podendo-se inferir que uma carne com 

maior teor de água apresenta maior teor de proteína, ou menor teor de gordura. 

Segundo RODRIGUES & ANDRADE (2004), quando o teor de gordura na carne é 

maior, há tendência de diminuição do teor de umidade, de proteína e de minerais, 

possivelmente porque a gordura ocupa o espaço no interior da carne desses 

constituintes. A mesma tendência ocorre com animais castrados, isto é, o maior 

teor de gordura na carne promove redução dos demais constituintes em relação à 

carne dos animais inteiros. 

 

 

3.4 Perfil dos ácidos graxos 
 

 Quanto aos tipos de ácidos graxos, estes podem ser classificados em: 

saturados (ácidos graxos que não tem nenhuma dupla ligação em suas cadeias), 

monoinsaturados (com uma insaturação ou dupla ligação) e, diinsaturados e 

poliinsaturados (com duas ou mais insaturações, respectivamente). 

 Dos ácidos graxos saturados, FRENCH et al. (2003) relatam que o 

mais indesejável seria o ácido mirístico (C14:0), por ter efeito 

hipercolesterolêmico. O ácido palmítico (C16:0) foi citado como o de menor efeito 

hipercolesterolêmico e o ácido esteárico (C18:0) teria efeito nulo. Em estudos que 

avaliaram o efeito da condição sexual em bovinos de corte (RODRIGUES et al., 

2004; TULLIO, 2004; MONTEIRO et al., 2006), não se verificou diferença para os 

ácidos graxos saturados C14:0 e C18:0. No entanto, animais castrados 

apresentaram maior teor de C16:0 em relação aos inteiros. Já no estudo de RUIZ 

et al. (2005), trabalhando com novilhos Nelore, maiores teores de C14:0 foram 

verificados para os animais inteiros. 

Conforme EWIN (1997), a ingestão de ácidos graxos saturados 

aumenta os níveis de colesterol sérico em humanos. No entanto, quando a 

ingestão de ácidos graxos saturados é substituída por ácidos graxos 

monoinsaturados, os níveis de colesterol total no plasma sanguíneo diminuem 

(DEPARTMENT OF HEALTH, 1994). 
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 Para os ácidos graxos monoinsaturados, RODRIGUES et al. (2004) e 

TULLIO (2004) não verificaram diferenças entre animais inteiros e castrados, para 

os ácidos graxos palmitoléico, oléico e cis-vacênico. Em relação ao C18:1 na 

forma cis (oléico), maiores valores são desejáveis, por ter ação 

hipocolesterolêmica, com a vantagem de não reduzir o colesterol HDL (colesterol 

bom), atuando na proteção contra doenças coronarianas. 

LAGE (2004) verificou que os ácidos graxos poliinsaturados que se 

mostraram em níveis mais elevados na carne bovina foram representados pelos 

ácidos linoléico (C18:2ω6) e araquidônico (C20:4ω6). Neste grupo de ácidos 

graxos, atenção tem sido dada para os ω6 e ω3. Os ácidos graxos 

poliinsaturados ω3, que tem sido tratados com mais ênfase pelos pesquisadores 

por terem demonstrado efeitos fisiológicos benéficos são os de cadeia longa 

eicosapentaonóico e docosahexaenóico (WILLIANS, 2000). Nos estudos de 

RODRIGUES et al. (2004), TULLIO (2004) e MONTEIRO et al. (2006), de maneira 

geral, os resultados indicaram maiores percentuais dos ácidos da família ω6 para 

inteiros do que para castrados e similaridade quanto aos ácidos da família ω3. 

WILLIANS (2000) comenta que mesmo que a composição da carne 

seja mais insaturada do que saturada e parte considerável desta não seja 

hipercolesterolêmica, seria interessante aumentar a proporção de ácidos graxos 

insaturados, em especial os ácidos graxos poliinsaturados, pois vários destes 

estariam relacionados a efeitos positivos à saúde humana. 

Com isso, duas relações são particularmente importantes, segundo 

DEPARTMENT OF HEALTH (1994): a de ácidos graxos poliinsaturados/ácidos 

graxos saturados (AGPI/AGS) e ω6/ω3. Quanto à relação AGPI/AGS, razão 

superior a 0,4 constitui uma dieta saudável, estando relacionada com menores 

riscos de doenças cardiovasculares. E para a relação ω6/ω3, menor que 4 é a 

desejada em uma dieta. 

RODRIGUES et al. (2004) verificaram que para a condição sexual, não 

houve diferença nas relações AGI/AGS e ω6/ω3. Enquanto que MONTEIRO et al. 

(2006) detectaram maiores relações AGPI/AGS e ω6/ω3 para novilhos inteiros do 

que para os castrados. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

4.1 Local e período experimental 
 

 A fase de recria e terminação dos animais foi desenvolvida na Fazenda 

Tangará, localizada no município de Mozarlândia - GO, no período de janeiro a 

novembro de 2004. 

 As avaliações da carcaça, e parte das avaliações da carne foram 

realizadas no frigorífico Goiás Carne Ltda., em novembro de 2004. 

 As análises de laboratório foram efetuadas no Centro de Pesquisas em 

Alimentos da Escola de Veterinária e no Laboratório de Nutrição Animal do 

Departamento de Produção Animal da Universidade Federal de Goiás, de 

dezembro de 2004 a setembro de 2005. 

 

 

4.2 Animais e tratamentos 
 

 Foram utilizados 77 novilhos contemporâneos da raça Nelore, com 

peso médio inicial de 222 kg, submetidos a três tratamentos: novilhos castrados 

aos 13 meses de idade, na fase de recria (n=26); novilhos castrados aos 18 

meses de idade, 15 dias antes da fase de terminação (n=26) e novilhos inteiros 

(n=25). O método de castração utilizado foi o cirúrgico, removendo-se os 

testículos por incisão do ápice do saco escrotal. 

 

 

4.3 Manejo alimentar 
 

 Durante a fase de recria (fevereiro a julho) os animais foram mantidos 

em pastagem de Brachiaria brizantha cv. Marandu, com suplementação mineral, 

através do método de lotação contínua, com taxa de lotação de dois animais/ha. 

 A partir de agosto os animais foram confinados (fase de terminação) 

com peso médio inicial de 290 kg, recebendo dieta formulada de acordo com o 
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NRC (1996), com relação volumoso:concentrado de 60:40, base na matéria seca 

(MS) e dieta contendo 12% de proteína bruta e 2,9 Mcal de energia digestível/kg 

de MS. A fração volumosa foi silagem de milho e o concentrado composto por 

farelo de soja, milho em grão moído, caroço de algodão e núcleo mineral. Os 

animais foram alimentados à vontade, três vezes ao dia. 

 Os animais foram abatidos após 100 dias em confinamento, com média 

de 22 meses de idade. 

 

 

4.4 Avaliações na carcaça 
 

 

4.4.1 Pesos e rendimentos 

 

 Antes do embarque para o frigorífico, os animais foram pesados (peso 

de abate) após jejum de sólidos de 12h e, abatidos seguindo o procedimento e o 

fluxo normal do frigorífico. 

 No final da linha de abate, as carcaças foram divididas em duas 

metades e pesadas para obtenção do peso de carcaça quente, sendo 

identificadas e encaminhadas à câmara de resfriamento por 24h a temperatura 

em torno de 0°C. 

 Após o período de resfriamento, as meias-carcaças foram novamente 

pesadas para obtenção do peso de carcaça fria. Com estas duas pesagens foram 

calculados os rendimentos de carcaça quente e fria, baseado no peso de abate, e 

a quebra no processo de resfriamento por diferença (%) no peso de carcaça 

quente e fria. 

 

4.4.2 Cortes comerciais 

 

 A meia carcaça fria esquerda foi separada nos cortes comerciais: 

traseiro especial, que compreende a região posterior da carcaça, separado do 

dianteiro entre a quinta e sexta costela e da ponta de agulha a distância de 
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aproximadamente 20 cm da coluna vertebral; dianteiro, que compreende o 

pescoço, paleta, braço e cinco costelas; e ponta de agulha, que compreende a 

região da sexta costela mais os músculos abdominais. Os cortes foram pesados 

individualmente e determinadas suas proporções em relação à meia carcaça fria. 

 

4.4.3 Características métricas 

 

 Na meia carcaça fria direita foram avaliadas as características 

métricas, sendo: comprimento de carcaça, tomada do bordo cranial medial da 

primeira costela e o bordo anterior do osso púbis; comprimento de braço, medido 

da articulação rádio carpiana até a extremidade do olécrano; e perímetro do 

braço, determinado pelo perímetro da região medial do mesmo. 

 

4.4.4 Composição física 

 

 Ainda na meia carcaça fria direita, foi retirada uma secção entre a 10 e 

12ª costela, denominada “secção HH”, conforme metodologia proposta por 

HANKINS & HOWE (1946) e adaptada por MÜLLER et al. (1973). Nesta secção, 

foi realizada a separação física de músculo, gordura e osso, para posterior cálculo 

e determinação da quantidade total e do percentual destes, em relação à carcaça 

fria. 

 

4.4.5 Área do músculo Longissimus dorsi e espessura de gordura 

subcutânea 

 

 Nessa mesma secção, na altura da 12ª costela, sobre a face exposta 

do músculo Longissimus dorsi, foi traçado em papel vegetal o seu contorno para 

posterior determinação de sua área (cm²) através do software Autocad. Também 

foi determinada a espessura de gordura subcutânea, através da média aritmética 

de duas medidas ao redor do músculo Longissimus dorsi exposto (MÜLLER, 

1987). 
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4.5 Avaliações na carne 
 

 

4.5.1 Avaliação da cor, textura e marmoreio 

 

 Ainda na altura da 12ª costela da secção HH, sobre a face exposta do 

músculo Longissimus dorsi, foram feitas as avaliações subjetivas da cor, textura e 

marmoreio, sendo a primeira representada por escala de um (escura) a cinco 

(vermelho vivo). A textura foi avaliada, baseada na granulação que a superfície do 

músculo apresenta quando cortada, sendo constituído por um conjunto de fibras 

musculares agrupadas em fascículos, envolvidos por uma camada de tecido 

conjuntivo (o perimísio), também pontuada de um (muito grosseira) a cinco (muito 

fina). O marmoreio da carne, que representa a quantidade de gordura 

intramuscular foi classificado em escala de pontuação variando de um (traços) a 

18 (abundante). Estas avaliações foram realizadas após período mínimo de 30min 

em exposição ao ar, conforme metodologia descrita por MÜLLER (1987). 

 

 

4.6 Análises laboratoriais da carne 
 

 As amostras de músculo Longissimus dorsi extraídas das peças 

seccionadas foram identificadas, embaladas em lâmina de filme de polietileno e 

papel pardo e imediatamente congeladas a –18°C. 

Para a realização das análises laboratoriais, foi feita uma amostragem 

e utilizados 12 animais experimentais por tratamento. 

 

4.6.1 Determinação dos teores de matéria seca e matéria mineral 

 

 As determinações dos teores de matéria seca e matéria mineral foram 

realizadas em duplicata, utilizando-se de três gramas de amostra do músculo 

Longissimus dorsi previamente trituradas em processador e homogeneizadas, 

conforme AOAC (1990). A umidade foi eliminada da amostra pela secagem em 
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estufa com circulação forçada de ar a 100°C até atingir peso constante. Para a 

obtenção da matéria mineral ou cinzas, a queima da amostra em cadinho de 

porcelana, foi realizada em mufla a 550°C por 4h 30min, aumentando a 

temperatura gradualmente. 

 

4.6.2 Determinação do teor de proteína bruta 

 

O teor de nitrogênio total foi determinado, em duplicata, pelo método 

micro Kjeldahl, utilizando-se o fator 6,25 para conversão em proteína bruta, a 

partir de 0,25 g de amostra do músculo Longissimus dorsi previamente trituradas 

e homogeneizadas, segundo metodologia de AOAC (1990). 

 

4.6.3 Determinação dos lipídios totais 

 

Para a determinação do teor de lipídios foram utilizados cinco gramas 

de amostra do músculo Longissimus dorsi, em duplicata, previamente trituradas e 

homogeneizadas e foram previamente desidratadas em estufa por cerca de 20h 

em cartucho vedado com algodão. O método de extração foi a quente, com éter 

de petróleo, em aparelho extrator tipo Goldfisch por 5h. 

 

4.6.4 Determinação do perfil dos ácidos graxos 

 

 As amostras de lipídios totais foram saponificadas e os ácidos graxos 

metilados pelo método de METCALFE et al. (1966) e esterificados segundo 

HARTMAN & LAGO (1973), conforme método desenvolvido por MAIA (1992), 

descrito no Anexo E. 

A cromatografia gasosa foi realizada em cromatógrafo a gás Thermo 

Electron Corporation Finnigan, modelo Focus GC, equipado com detector de 

ionização de chama, injetor split, coluna capilar de sílica fundida DB-WAX (30 m 

de comprimento x 0,25 mm de diâmetro interno x 0,25 µm de espessura, Restek, 

USA). A temperatura do injetor foi 230°C, temperatura do detector de 250°C e 
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temperatura inicial da coluna de 200°C por 17min e programada a 10°C/min até 

230°C, permanecendo estável por mais 10min. Totalizando 30min de corrida. O 

gás de arraste utilizado foi o hidrogênio, a uma vazão de 1,5 ml/min. Foi injetado o 

volume de 1 µL e split na razão de 1:70. Os dados dos tempos de retenção e das 

áreas em percentagem relativa dos picos foram obtidos através do software 

Chrom Quest versão 4.1. 

A identificação dos ácidos graxos foi realizada a partir dos seguintes 

procedimentos: determinação dos tempos de retenção de padrões de ésteres 

metílicos de ácidos graxos (Supelco - 37 components fame mix) e comparação 

com o tempo de retenção dos ésteres metílicos de ácidos graxos das amostras 

analisadas; valores de comprimento equivalente de cadeia (ECL) calculados a 

partir dos tempos de retenção corrigidos de padrões de ésteres metílicos e das 

amostras; e foram comparados com resultados da literatura (FLANZY et al., 1976; 

ACKMAN, 1987; CHRISTIE, 1988; MAIA, 1992; SILVA, 2000; VISENTAINER, 

2003), conforme demonstrado no Anexo G. 

 

4.6.5 Determinações de colesterol e α-tocoferol 

 

 As análises de colesterol e α-tocoferol foram feitas simultaneamente de 

acordo com a metodologia de KATSANIDIS & ADDIS (1999). 

Partiu-se de duas gramas de amostra do músculo Longissimus dorsi 

previamente trituradas e homogeneizadas, que foi colocada em tubo plástico para 

centrífuga de 50 mL, no qual foi adicionado 8 mL de álcool etílico e agitado em 

misturador tipo vortex por 30s. Foi adicionado 10 mL de água destilada e a 

mistura homogeneizada por mais 30s, e por último foi adicionado 8 mL de hexano 

e novamente homogeneizado por 30s. Posteriormente, os tubos foram 

centrifugados por 10min a velocidade de 1500 a 1800 rpm. O sobrenadante foi 

coletado com seringa de vidro e filtrado em membrana de milex, com poros de 

0,45 µm de diâmetro, para ser analisado por cromatografia líquida de alta 

eficiência (CLAE). 

 A CLAE foi realizada por um cromatógrafo líquido da marca Gilson, 

equipado com três bombas modelo 306, mixer Gilson 811C, módulo de pressão 
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805, detector de UV 118 e injetor Asted XL automático. Os padrões utilizados 

foram da marca Sigma, sendo para colesterol (Sigma C8667, mín. 99%) e para α-

tocoferol (Sigma T3251, 95%). Os solventes utilizados na fase móvel foram 

filtrados em filtros de Milipore, com poros de 0,45 µm de diâmetro e 

degaseificados em banho ultra-sônico. A fase móvel foi composta de hexano 

(99%) e isopropanol (1%), a uma vazão de 1 mL/min. Foram injetados 200 µL de 

amostra para um loop 20 µL, em uma coluna de sílica 3 µm (15 mm de 

comprimento x 4,6 mm de diâmetro interno), Alltec - Econosphere. A corrida teve 

tempo de duração de 15min. Inicialmente o comprimento de onda foi de 295 nm 

para leitura do α-tocoferol, que foi identificado em média aos 3,4min, passando 

após 5min de corrida para o comprimento de onda de 210 nm para leitura do 

colesterol, identificado em média aos 9,3min. 

 As identificações foram realizadas por comparação dos tempos de 

retenção de padrões analisados nas mesmas condições analíticas, e as 

quantificações feitas por padronização externa, a partir de curvas construídas com 

cinco níveis de concentração, sendo cada ponto representado pela média de três 

determinações. Os níveis de colesterol variaram de 20 a 800 µg/mL e para α-

tocoferol de 1,2 a 11,1 µg/mL. 

 

4.6.6 Determinação da força de cisalhamento 

 

 Do músculo Longissimus dorsi, foi retirada uma fatia (2,5 cm de 

espessura) que depois de descongelada e cozida a temperatura interna de 70°C 

por 15min, foram retiradas três amostras no sentido perpendicular às fibras 

musculares, sendo que em cada uma foram realizadas duas leituras pelo 

aparelho Warner Bratzler Shear, para determinação da força de cisalhamento da 

carne, que avalia a resistência das fibras musculares ao corte. 
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4.7 Delineamento experimental e análise estatística 
 

 O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, 

com três tratamentos, sendo cada animal considerado uma repetição. O modelo 

matemático utilizado foi: 

ϒij = µ + τi + εij  

em que: 

ϒij = variáveis dependentes; 

µ = média geral de todas as observações; 

τi = efeito do tratamento de ordem “i”, sendo 1= castrados aos 13 meses 

de idade, 2= castrados aos 18 meses de idade e 3= inteiros; 

εij = erro aleatório residual, NID (0, σ2). 

 

 Os dados foram submetidos à análise de variância, sendo aplicados o 

teste F e teste t, a 5% de significância, utilizando-se o programa estatístico SAS 

(1997). Foi realizada análise de contraste entre novilhos castrados (13 e 18 

meses) contra inteiros. 

 Os dados foram testados previamente quanto à normalidade, através 

do teste Shapiro-Wilk (SAS, 1997), sendo efetuadas quando necessário, a 

transformação da raiz quadrada dos dados. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na Tabela 1 constam os valores médios referentes aos pesos de 

abate, carcaça quente e fria, rendimentos de carcaça quente e fria e quebra no 

processo de resfriamento da carcaça, de acordo com os tratamentos. 

 

TABELA 1 – Médias e erros-padrão para peso de abate, pesos de carcaça quente 
e fria, rendimentos de carcaça quente e fria, e quebra no processo 
de resfriamento da carcaça de novilhos Nelore inteiros ou castrados 
em duas idades 

Tratamentos 
Característica Castração 

13 meses 
Castração 
18 meses Inteiros 

P < F 
contraste

Peso de abate, kg 371,73 b  
± 4,60 

379,81 b  
± 4,60 

395,0 a  
± 4,69 ** 

Peso de carcaça quente, kg 198,03 b  
± 3,11 

203,56 b  
± 3,11 

214,89 a  
± 3,17 ** 

Peso de carcaça fria, kg 193,33 b  
± 2,95 

199,53 b  
± 2,95 

212,21 a  
± 3,01 *** 

Rendimento de carcaça quente, % 53,25  
± 0,51 

53,63  
± 0,51 

54,40  
± 0,52 ns 

Rendimento de carcaça fria, % 51,99 b  
± 0,46 

52,58 ab  
± 0,46 

53,71 a  
± 0,47 ** 

Quebra ao resfriamento, % 2,29  
± 0,56 

1,96  
± 0,56 

1,18  
± 0,57 ns 

a, b Médias seguidas por letras diferentes, na linha, diferem (P<0,05) pelo teste “t”; 
Contraste entre novilhos castrados (13 e 18 meses) e inteiros (ns=não significativo; **P<0,01; 
***P<0,001). 
 

Novilhos Nelore inteiros apresentaram maiores pesos de abate, de 

carcaça quente e de carcaça fria em relação aos castrados aos 13 e 18 meses de 

idade, sendo estes dois últimos similares estatisticamente. Com isso, manter os 

animais inteiros representou superioridade de 5,1; 7,0 e 8,0% no peso de abate, 

de carcaça quente e de carcaça fria, respectivamente. Referentes as 

características da carcaça, COSTA et al. (2002a) comentam que o peso e o 

rendimento de carcaça são características de grande interesse comercial para os 

frigoríficos pois determinam o valor do produto adquirido e dos custos 

operacionais, uma vez que carcaças com pesos diferentes demandam a mesma 

mão-de-obra e tempo de processamento. Atualmente, o peso de carcaça quente 

é a forma de comercialização mais utilizada pelos frigoríficos, que normalmente 

desejam o peso mínimo de 230 kg. 
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Maiores pesos de abate, de carcaça quente e de carcaça fria para 

novilhos inteiros em relação aos castrados são relatados nos estudos de 

ARTHAUD et al. (1977), RESTLE et al. (1994a), RESTLE et al. (1996), RESTLE & 

VAZ (1997), RESTLE et al. (2000b), EUCLIDES FILHO et al. (2001); RIBEIRO et 

al. (2004) e TULLIO (2004). Quando submetidos a sistemas mais intensivos, onde 

a condição nutricional não é fator limitante ao desempenho dos animais, como por 

exemplo o uso do confinamento na fase de terminação ao qual os animais do 

presente estudo foram submetidos, LEE et al. (1990) e RESTLE et al. (1994b) 

comentam que as diferenças no desempenho entre animais inteiros e castrados é 

mais acentuada. Isto devido a maior ação hormonal proveniente dos hormônios 

androgênicos, entre eles a testosterona produzida nos testículos (FIELD, 1971). 

O rendimento de carcaça quente não diferiu entre os tratamentos, 

mesmo quando analisado pela análise de contraste. No entanto, novilhos inteiros 

apresentaram maiores rendimentos de carcaça fria em relação aos castrados aos 

13 meses de idade. Para os castrados aos 18 meses de idade, os valores foram 

intermediários. Conforme análise de contraste entre animais castrados (13 e 18 

meses) e inteiros, o rendimento de carcaça fria foi 2,7 pontos percentuais superior 

para os inteiros. Analisando a condição sexual sobre as características da 

carcaça de novilhos Hereford, RESTLE & VAZ (1997) verificaram similaridade 

para rendimentos de carcaça quente e fria. Resultados concordantes foram 

relatados por FIELD (1971), SEIDEMAN et al. (1982), MORGAN et al. (1993) e 

EUCLIDES FILHO et al. (2001). Porém, GERRARD et al. (1987) e TULLIO (2004) 

encontraram superioridade dos inteiros quanto ao rendimento de carcaça. 

Para a quebra no processo de resfriamento da carcaça, houve 

similaridade entre os diferentes tratamentos estudados. Menores quebras 

representam menores perdas em peso de carcaça fria, fato muito importante para 

os frigoríficos quando comercializam as carcaças. Segundo MÜLLER (1987), esta 

característica é regulada pelo grau de acabamento da carcaça ou espessura de 

gordura subcutânea, que funciona como isolante evitando as perdas por 

desidratação. Assim, carcaças com maior grau de acabamento apresentam 

menores perdas durante o processo de resfriamento da carcaça. No presente 

estudo, as carcaças dos animais castrados apresentaram maior grau de 

acabamento em relação à dos inteiros. No entanto, esta diferença não foi 
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suficiente para causar diferenças significativas na quebra no processo de 

resfriamento da carcaça. 

Além da espessura de gordura subcutânea, PACHECO et al. (2005c) 

comentam que as características avaliadas na carcaça que expressam 

musculosidade como conformação, que representa uma avaliação subjetiva do 

volume muscular que a mesma apresenta, área do músculo Longissimus dorsi, 

espessura de coxão e perímetro de braço, apresentam correlação negativa e de 

média magnitude com a quebra no resfriamento da carcaça. Diversos estudos 

que avaliaram as características da carcaça de novilhos inteiros em relação aos 

castrados (ARTHAUD et al., 1977; RESTLE & VAZ, 1997; RESTLE et al., 2000b) 

demonstraram que os primeiros apresentam vantagem para características que 

expressam musculosidade. 

Na Tabela 2, estão apresentados os valores médios referentes às 

características métricas da carcaça, área do músculo Longissimus dorsi e 

espessura de gordura subcutânea, de acordo com os tratamentos avaliados. 

 

TABELA 2 – Médias e erros-padrão para comprimento de carcaça, comprimento 
de braço, perímetro de braço, área do músculo Longissimus dorsi 
(ALD), ALD por 100 kg do peso de carcaça fria (PCF), espessura de 
gordura subcutânea (EGS) e EGS por 100 kg de PCF de novilhos 
Nelore inteiros ou castrados em duas idades 

Tratamentos 
Característica Castração 

13 meses 
Castração 
18 meses Inteiros 

P < F 
contraste

Comprimento de carcaça, cm 129,29  
± 0,61 

130,11  
± 0,61 

130,54  
± 0,62 ns 

Comprimento de braço, cm 42,35  
± 0,35 

41,92  
± 0,35 

42,04  
± 0,35 ns 

Perímetro de braço, cm 32,32  
± 0,29 

32,38  
± 0,29 

33,02  
± 0,29 ns 

ALD, cm² 56,59 b  
± 1,43 

57,48 ab  
± 1,43 

61,23 a  
± 1,45 * 

ALD/100 kg PCF, cm² 29,34  
± 0,60 

28,84  
± 0,60 

28,82  
± 0,61 ns 

EGS, mm 3,89 a  
± 0,18 

3,70 a  
± 0,18 

3,04 b  
± 0,18 ** 

EGS/100 kg PCF, mm 2,01 a  
± 0,09 

1,87 a  
± 0,09 

1,44 b  
± 0,09 *** 

a, b Médias seguidas por letras diferentes, na linha, diferem (P<0,05) pelo teste “t”; 
Contraste entre novilhos castrados (13 e 18 meses) e inteiros (ns=não significativo; *P<0,05; 
**P<0,01; ***P<0,001). 
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Em relação às características métricas, a condição sexual não 

influenciou significativamente o comprimento de carcaça, comprimento de braço e 

perímetro de braço. Comportamento semelhante verificado quando estas mesmas 

características foram analisadas por contraste. 

Estas características são importantes, pois os comprimentos de 

carcaça e de braço geralmente apresentam relação positiva e de média a alta 

magnitude com peso de abate do animal (PACHECO et al., 2005c), assim como o 

perímetro de braço está relacionado com a musculosidade na carcaça, 

principalmente no dianteiro. 

Devido à ação dos hormônios androgênicos em animais inteiros, 

espera-se maior hipertrofia muscular principalmente no dianteiro, devido ao 

dimorfismo sexual (SEIDEMAN et al., 1982), e conseqüentemente, maior 

perímetro de braço.. No entanto, os resultados de estudos que avaliaram 

características métricas da carcaça são divergentes. Nos trabalhos de MÜLLER & 

RESTLE (1983), RESTLE & VAZ (1997) e RESTLE et al. (2000b), não houve 

diferença entre animais inteiros e castrados para características métricas da 

carcaça. No entanto, RESTLE et al. (1994a) relataram maior comprimento de 

carcaça para animais inteiros (123,7 contra 120,3 cm), da mesma forma TULLIO 

(2004) verificou valores superiores (125,0 contra 121,5 cm), respectivamente para 

inteiros e castrados. Em novilhos Nelore abatidos aos três anos de idade, 

RIBEIRO et al. (2004) verificaram maior perímetro de braço para os animais 

inteiros (39,7 cm) em relação aos castrados (36,7 cm). Já RESTLE et al. (1996) 

verificaram maiores valores para perímetro de braço e espessura de coxão, 

reflexo do maior grau de musculosidade, dos inteiros em relação aos castrados. 

Quanto à área do músculo Longissimus dorsi, que é uma das 

características que refletem a musculosidade da carcaça, verifica-se 

superioridade dos animais inteiros em relação aos castrados aos 13 meses de 

idade, sendo que os castrados aos 18 meses de idade apresentaram valores 

intermediários. Pela análise de contraste, houve diferença significativa entre 

animais inteiros e castrados (13 e 18 meses). No entanto, nota-se que esta 

característica está diretamente relacionada com o peso de carcaça, pois quando 

ajustada para 100 kg de peso de carcaça fria, houve similaridade entre os 

tratamentos avaliados. Resultados concordantes foram relatados nos estudos de 
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CHAMPAGNE et al. (1969), MORAIS et al. (1993), RESTLE et al. (1996), VAZ et 

al. (2001), RIBEIRO et al. (2004) e TULLIO (2004). 

Ainda na Tabela 2, verifica-se que os animais inteiros apresentaram 

menores valores para espessura de gordura subcutânea (EGS) em relação aos 

castrados aos 13 e 18 meses de idade, tanto expressa em valores absolutos, 

quanto ajustada para 100 kg de peso de carcaça fria. De acordo com a análise de 

contraste, o comportamento foi semelhante. Diversos estudos evidenciam 

menores valores (ARTHAUD et al., 1977; MÜLLER & RESTLE, 1983; GERRARD 

et al., 1987; MORGAN et al., 1993; RESTLE et al., 1994a; RESTLE et al., 1996; 

RESTLE et al., 2000b; TULLIO, 2004) ou valores similares (RESTLE & VAZ, 

1997; RIBEIRO et al., 2004) para EGS nas carcaças de animais inteiros em 

relação aos castrados. Conforme RESTLE & VAZ (1997), a principal resistência 

por parte dos frigoríficos em abater animais inteiros, reside no fato de esses 

apresentarem escassa gordura de cobertura na carcaça, causando durante o 

resfriamento escurecimento da carcaça e maior perda de líquidos. COSTA et al. 

(2002a) comentam que a espessura de gordura exigida nas carcaças pelos 

frigoríficos brasileiros situa-se entre 3 e 6 mm. Abaixo de 3 mm, ocorre o 

escurecimento da parte externa dos músculos que recobrem a carcaça, 

depreciando o seu valor comercial. Segundo os mesmos autores, cobertura de 

gordura superior a 6 mm representa recorte com eliminação do excesso de 

gordura de cobertura antes da pesagem da carcaça, o que acarreta maior custo 

operacional para o frigorífico e perda de peso da carcaça para o produtor quando 

o animal é comercializado a rendimento. 

No presente estudo, nota-se que a gordura de cobertura das carcaças 

dos animais inteiros ficou acima do limite mínimo de 3 mm, indicando que é 

possível obter grau de acabamento satisfatório quando os mesmos são 

submetidos a condições nutricionais favoráveis, que no presente estudo foi 

representado pela terminação em confinamento. No estudo de ARTHAUD et al. 

(1977), que avaliaram as carcaças de machos submetidos a nível nutricional alto, 

verificou-se que animais inteiros apresentaram similaridade para espessura de 

gordura subcutânea em relação aos castrados, quando abatidos aos 12, 15 ou 18 

meses de idade. Da mesma maneira, RESTLE & VAZ (1997) relataram que com 

bom nível alimentar na fase de terminação, trabalhando com novilhos jovens e 
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com composição genética taurina, animais inteiros apresentaram carcaças com 

grau de acabamento satisfatório. 

Os valores médios referentes aos valores absolutos e percentuais dos 

cortes comerciais das carcaças de novilhos Nelore inteiros ou castrados em duas 

idades estão apresentados na Tabela 3. 

 

TABELA 3 – Médias e erros-padrão para peso absoluto e percentual de dianteiro, 
ponta de agulha e traseiro da carcaça de novilhos Nelore inteiros ou 
castrados em duas idades 

Tratamentos 
Característica Castração 13 

meses 
Castração 18 

meses Inteiros 
P < F 

contraste

Dianteiro, kg 37,05 b  
± 0,68 

38,75 b  
± 0,68 

42,62 a  
± 0,70 *** 

 % 38,33 b  
± 0,25 

38,82 b  
± 0,25 

40,13 a  
± 0,25 *** 

Ponta de agulha, kg 10,72  
± 0,22 

10,72  
± 0,22 

10,86  
± 0,23 ns 

 % 11,09 a  
± 0,13 

10,73 a  
± 0,13 

10,22 b  
± 0,14 *** 

Traseiro, kg 50,02 b  
± 0,70 

51,30 ab  
± 0,70 

53,25 a  
± 0,71 ** 

 % 51,77 a  
± 0,26 

51,46 a  
± 0,26 

50,24 b  
± 0,26 *** 

a, b Médias seguidas por letras diferentes, na linha, diferem (P<0,05) pelo teste “t”; 
Contraste entre novilhos castrados (13 e 18 meses) e inteiros (ns=não significativo; **P<0,01; 
***P<0,001). 
 

Quando expresso em valores absolutos, novilhos inteiros apresentaram 

maiores valores de dianteiro e traseiro em relação a ambos tratamentos de 

castrados, conforme análise de contraste. Isto devido ao maior peso de carcaça 

fria para os inteiros em relação aos castrados, conforme apresentado na Tabela 

1. RESTLE & VAZ (1997) relataram maior peso de dianteiro (41,7 contra 35,0 kg) 

nos novilhos inteiros em relação aos castrados, mas similaridade quanto ao peso 

do traseiro. 

Quando avaliado o percentual dos cortes comerciais, novilhos inteiros 

apresentaram maior proporção de dianteiro e menor de ponta de agulha e traseiro 

em relação às carcaças de animais castrados aos 13 e 18 meses de idade. Este 

comportamento da alteração na proporção dos cortes comerciais da carcaça é 

atribuído ao efeito dos hormônios masculinos responsáveis pelo dimorfismo 
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sexual, característico do reprodutor macho. Estes resultados são concordantes 

aos relatados por RESTLE et al. (1996) e RESTLE et al. (2000b). Segundo 

SEIDEMAN et al. (1982) e RESTLE & VAZ (1997), a testosterona é responsável 

por outras características relacionadas ao dimorfismo sexual que prejudicam o 

aspecto da carcaça, como o aumento dos valores da percentagem de dianteiro. 

Isto tem reflexo no aspecto comercial da carcaça, pois os cortes situados no 

dianteiro são menos valorizados do que os situados no traseiro. No estudo de 

MORAIS et al. (1993), evidenciou-se que animais inteiros além de maior valor 

percentual de dianteiro, apresentaram maior percentual dos cortes ali situados, 

sendo que os animais castrados apresentaram maior percentagem de cortes 

oriundos do traseiro. 

Na Tabela 4, constam os resultados referentes aos tecidos que 

compõem a carcaça, bem como a relação entre eles, de acordo com os 

tratamentos avaliados. 

Analisando os pesos absolutos dos três tecidos avaliados, nota-se que 

animais inteiros apresentaram maiores quantidades de músculo e osso e, menor 

de gordura em relação aos castrados, conforme análise de contraste. Para 

músculo, a resposta à castração foi linear, ou seja, quanto mais tardia a 

castração, maior o peso deste tecido na carcaça. 

Referente aos valores percentuais, o comportamento foi similar ao 

peso absoluto, onde as carcaças dos animais inteiros apresentaram maiores 

proporções de músculo e osso e, menor de gordura em relação aos castrados em 

ambas idades. Em carcaças de novilhos Nelore terminados em pastagem de 

Brachiaria brizantha, castrados aos dois anos de idade e abatidos um ano após a 

castração, RIBEIRO et al. (2004) relataram maior percentual de músculo, menor 

de gordura e similaridade para osso e relações entre os tecidos. 

Conforme BERG & BUTTERFIELD (1976), dos tecidos que compõem a 

carcaça, o muscular é o mais importante, já que é o mais desejado pelo 

consumidor. Com isso, a carcaça deve apresentar quantidade máxima de 

músculo, mínima de osso e quantidade de gordura que varia de acordo com a 

preferência do consumidor. DI MARCO (1998) cita que a deposição de gordura 

intermuscular, quantitativamente é a mais importante, pois intervém na 

conformação dos cortes, sem conferir acabamento ao animal. Este último aspecto 



 26

é determinado pela espessura de gordura subcutânea conforme discutido na 

Tabela 2. Durante a fase de crescimento do animal, a gordura é o tecido que 

apresenta o desenvolvimento mais tardio, mas é depositado em todas as idades 

desde que o consumo de energia exceda ao requerido pelo animal (BOGGS & 

MERKEL, 1981). No entanto, para animais de mesma idade e mantidos sob as 

mesmas condições de manejo, a condição sexual é fator importante na alteração 

da composição do ganho de peso. Conforme GALBRAITH et al. (1978) e 

SEIDEMAN et al. (1982), a maior deposição de músculo e menor de gordura dos 

animais inteiros em relação aos castrados ocorre pelo aumento da utilização da 

uréia na síntese protéica ou pela redução do catabolismo de aminoácidos, 

diminuindo a taxa de uréia no plasma sangüíneo. Com isso, ocorre diferença no 

balanço de nitrogênio no organismo, causado pelo efeito anabólico dos hormônios 

androgênicos, principalmente a testosterona. 

 

TABELA 4 – Médias e erros-padrão para porcentagens e quantidades totais de 
músculo, gordura e osso, relação músculo:osso, relação 
músculo:gordura e relação músculo+gordura:osso da carcaça de 
novilhos Nelore inteiros ou castrados em duas idades 

Tratamentos 
Característica Castração 

13 meses 
Castração 
18 meses Inteiros 

P < F 
contraste

Músculo, kg 121,40 c 
± 2,20 

127,70 b 
± 2,20 

141,11 a 
± 2,24 *** 

 % 62,83 b 
± 0,54 

63,99 b 
± 0,54 

66,46 a 
± 0,55 *** 

Gordura, kg 42,76 a 
± 1,17 

41,75 a 
± 1,17 

37,44 b 
± 1,19 ** 

 % 22,11 a 
± 0,51 

20,96 a 
± 0,51 

17,66 b 
± 0,52 *** 

Osso, kg 29,56 b 
± 0,69 

30,58 b 
± 0,69 

34,00 a 
± 0,70 *** 

 % 15,28 b 
± 0,22 

15,30 b 
± 0,22 

16,03 a 
± 0,22 ** 

Músculo:Osso  4,13 
± 0,08 

4,20 
± 0,08 

4,18 
± 0,08 ns 

Músculo:Gordura  2,87 b 
± 0,20 

3,11 b 
± 0,20 

4,03 a 
± 0,20 *** 

Músculo+Gordura:Osso  5,59 a 
± 0,10 

5,58 ab 
± 0,10 

5,30 b 
± 0,10 * 

a, b Médias seguidas por letras diferentes, na linha, diferem (P<0,05) pelo teste “t”; 
Contraste entre novilhos castrados (13 e 18 meses) e inteiros (ns=não significativo; *P<0,05; 
**P<0,01; ***P<0,001). 
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Analisando a relação entre os tecidos, verifica-se similaridade para 

músculo:osso. Isto porque as diferenças nas percentagens de músculo e de osso 

na carcaça apresentaram mesmo comportamento entre os tratamentos avaliados. 

Avaliar esta característica é importante, pois esta relação representa a quantidade 

do tecido mais desejado na carcaça em relação à do tecido não aproveitado para 

consumo humano. 

Quanto à relação músculo:gordura, carcaças de animais inteiros 

apresentaram, significativamente, maiores valores em relação à dos castrados em 

ambas idades, que por sua vez não diferiram entre si. Em média, a diferença foi 

de 34,8% entre inteiros e ambos castrados. PACHECO et al. (2005b) comentam 

que estudar a relação entre estes dois tecidos torna-se interessante pelo fato da 

atual preocupação mundial com a ingestão de gordura (triglicerídeos) e seus 

possíveis efeitos negativos à saúde humana, agravados pelo sedentarismo e falta 

de exercícios físicos. 

Para a relação músculo+gordura:osso, que representa a porção 

comestível da carcaça em relação à quantidade de osso, animais castrados aos 

13 meses de idade apresentaram maiores valores em relação aos inteiros, sendo 

que os castrados aos 18 meses de idade apresentaram valores intermediários. 

Pela análise de contraste, confirma-se a inferioridade dos inteiros em relação aos 

castrados para esta característica. 

Na Tabela 5, constam as médias referentes à cor, textura, marmoreio e 

força de cisalhamento da carne. Verifica-se que animais inteiros apresentaram 

carne com coloração mais escura, classificada como “vermelha levemente 

escura” em relação aos castrados aos 13 meses de idade, classificada entre 

“vermelha levemente escura” e “vermelha”. Valores intermediários foram 

verificados para a carne dos animais castrados aos 18 meses de idade. A cor da 

carne é fator importante na comercialização, tendo em vista que o consumidor 

rejeita a carne com coloração mais escura, talvez associando com animais mais 

velhos ou com má conservação da carne (MÜLLER, 1987). 

Em relação à textura da carne, que segundo MÜLLER (1987) é 

avaliada subjetivamente pela granulação que a superfície do músculo apresenta 

quando é cortado, sendo constituído por um conjunto de fibras musculares 

agrupadas em fascículos envolvidos por uma camada de tecido conjuntivo (o 
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perimísio), nota-se mesmo comportamento daquele verificado para cor, ou seja, 

menores médias para inteiros em relação aos castrados aos 13 meses, e valores 

intermediários para os castrados aos 18 meses de idade. A análise de contraste 

detectou diferença significativa entre inteiros e castrados. 

 

TABELA 5 – Médias e erros-padrão para cor, textura, marmoreio, marmoreio por 
100 kg do peso de carcaça fria (PCF) e força de cisalhamento 
(Shear) da carne de novilhos Nelore inteiros ou castrados em duas 
idades 

Tratamentos 
Característica Castração 

13 meses 
Castração 
18 meses Inteiros 

P < F 
contraste

Cor, pontos1 3,43 a 
± 0,12 

3,29 ab 
± 0,12 

3,07 b 
± 0,13 ns 

Textura, pontos2 3,66 a 
± 0,13 

3,61 ab 
± 0,13 

3,29 b 
± 0,13 * 

Marmoreio, pontos3 4,58 a 
± 0,18 

4,52 a 
± 0,18 

3,18 b 
± 0,18 ** 

Marmoreio/100 kg PCF, pontos3 2,40 a 
± 0,19 

2,28 a 
± 0,19 

1,51 b 
± 0,20 ** 

Shear, kgf/cm³ # 10,96 a 
± 0,54 

11,11 a 
± 0,53 

9,12 b 
± 0,54 ** 

a, b Médias seguidas por letras diferentes, na linha, diferem (P<0,05) pelo teste “t”; 
Contraste entre novilhos castrados (13 e 18 meses) e inteiros (ns=não significativo; *P<0,05; 
**P<0,01); 
1 Cor: 1=escura; 2=vermelho escura; 3=vermelho levemente escura; 4=vermelha; 5=vermelho vivo; 
2 Textura: 1=muito grosseira; 2=grosseira; 3=levemente grosseira; 4=fina; 5=muito fina; 
3 Marmoreio: 1 a 3=traços; 4 a 6=leve; 7 a 9=pequeno; 10 a 12=médio; 13 a 15=moderado; 16 a 
18=abundante; 
# Maiores valores indicam menor maciez. 
 

Para marmoreio, que representa a quantidade de gordura 

intramuscular, verifica-se maiores valores para ambos castrados em relação aos 

inteiros. DI MARCO (1998) cita que a gordura de marmoreio se desenvolve 

quando o animal encontra-se ganhando peso a elevadas taxas, ou quando 

avança a idade ou peso corporal, sendo a última gordura a ser depositada e a 

primeira a ser mobilizada quando o animal sofre restrição alimentar. No entanto, 

no presente estudo, nota-se mesmo comportamento quando esta característica foi 

ajustada para peso de carcaça fria, ou seja, menor deposição para os inteiros em 

relação a ambos castrados. 

Conforme estudos de SEIDEMAN et al. (1982), MÜLLER & RESTLE 

(1983) e VAZ et al. (2001), animais inteiros apresentam carne de qualidade 
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inferior à dos castrados, por ser de coloração mais escura, menos marmorizada e 

textura mais grosseira. 

Quanto à maciez da carne, avaliada pela força de cisalhamento (Shear) 

do músculo Longissimus dorsi, novilhos inteiros apresentaram carne mais macia 

em relação a ambos castrados. Conforme revisão de FIELD (1971), não são 

comuns estudos onde os animais inteiros apresentam carne mais macia em 

relação aos castrados, podendo estar associado com a idade de abate dos 

animais, que quanto mais tardia, mais dura é a carne em animais inteiros, devido 

ao aumento no conteúdo de colágeno insolúvel no músculo (GERRARD et al., 

1987), menor fragmentação das miofibrilas e maior nível de calpastatina (inibidor 

da atividade das calpaínas/enzimas cálcio-dependentes) (MORGAN et al., 1993). 

Como no presente estudo os animais foram abatidos com idade similar, a teoria 

da maior susceptibilidade dos animais inteiros ao estresse pré-abate parece ser 

mais evidente. De acordo com LAWRIE (1970), JUDGE et al. (1989), RESTLE et 

al. (1996), VAZ & RESTLE (2000) e VAZ et al. (2001), animais inteiros são mais 

susceptíveis a apresentar carne “DFD”, “dark, firm and dry”, ou “escura, 

consistente e pouco exsudativa”. E este tipo de carne apresenta relação com o 

pH, que acima de 5,8, resultam em carnes “DFD” mais macias. Isto porque o 

declínio do pH está ligado com o metabolismo do glicogênio, sendo que os 

músculos que perdem reservas de glicogênio durante a condição de estresse pré-

abate apresentam suprimento inicial de energia pequeno, diminuindo a formação 

de ácido láctico e, como conseqüência, impedindo que o pH decresça 

normalmente. Conforme DRANSFIELD (1994), a intensidade de declínio do pH é 

um dos fatores mais importantes no processo de amaciamento da carne pós-

abate, pois alteram a estrutura do músculo, a liberação de cálcio e a atividade das 

enzimas cálcio-dependentes, que fazem a degradação post-mortem das células 

musculares (MORGAN et al., 1993). No presente estudo, não foi possível a 

avaliação do pH das carcaças. No entanto, VAZ & RESTLE (2000) verificaram 

que o pH das carcaças dos animais inteiros situou-se acima de 5,8 (6,1), 

significativamente maior do que nas carcaças dos animais castrados (5,5), e a 

maciez avaliada pelo Shear indicou carne mais dura para os últimos. 

Das características sensoriais da carne, KOOHMARAIE et al. (2002) e 

KOOHMARAIE et al. (2003) citam que os consumidores consideram a maciez 
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como sendo o componente mais importante de qualidade da carne. Em países 

como os EUA, este fato é facilmente confirmado pela relação positiva entre o 

preço de um corte de carne e sua relativa maciez, onde o consumidor paga mais 

por carnes com maciez garantida. 

Na Tabela 6, estão apresentados os valores médios referentes as 

análises bromatológicas, e teores de colesterol e α-tocoferol, realizados no 

músculo Longissimus dorsi, de acordo com os tratamentos. 

 

TABELA 6 – Médias e erros-padrão para conteúdos de matéria seca (MS), 
matéria mineral (MM), proteína bruta (PB), lipídios, colesterol e α-
tocoferol no músculo Longissimus dorsi de novilhos Nelore inteiros 
ou castrados em duas idades 

Tratamentos 
Característica Castração 

13 meses 
Castração 
18 meses Inteiros 

Erro 
padrão 

P < F 
contraste

MS, % 24,95a 24,62ab 23,97b 0,24 ** 
MM, % 1,06 1,07 1,09 0,01 ns 
MM na MS, % 4,25b 4,34ab 4,50a 0,06 * 
PB, % 22,41a 21,99ab 21,59b 0,23 * 
Lipídios, % 1,71a 1,40a 0,91b 0,16 ** 
Lipídios na MS, % 6,77a 5,66a 3,81b 0,61 ** 
Colesterol, mg/100g 47,51 44,50 46,28 1,51 ns 
α-tocoferol, mg/100g 0,43 0,41 0,39 0,03 ns 
a, b Médias seguidas por letras diferentes, na linha, diferem (P<0,05) pelo teste “t”; 
Contraste entre novilhos castrados (13 e 18 meses) e inteiros (ns=não significativo; *P<0,05; 
**P<0,01). 
 

Novilhos castrados aos 13 meses de idade apresentaram carne com 

maiores teores de matéria seca (MS) e proteína bruta em relação aos inteiros, 

com valores intermediários para os castrados aos 18 meses de idade. Conforme 

análise de contraste, animais inteiros foram inferiores a ambos castrados. 

Para a matéria mineral (em % da MS), o comportamento dos 

resultados foi inverso, ou seja, carne com maiores valores para os inteiros em 

relação aos castrados aos 13 meses de idade. 

Quanto ao percentual de lipídios, houve superioridade significativa para 

ambos castrados em relação aos inteiros, o que está de acordo com os resultados 

verificados para marmoreio da carne, discutidos na Tabela 5. PACHECO et al. 

(2005b) comentam que embora exista grande campanha mundial pela redução no 

consumo de lipídios devido aos seus efeitos negativos sobre a saúde humana, 
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que está muito atrelada ao sedentarismo e suas conseqüências, esta 

característica apresenta grande importância na qualidade da carne, pois 

correlaciona-se positivamente com o grau de marmoreio e palatabilidade e 

negativamente com a quebra no processo de descongelamento da carne. 

Vários trabalhos apresentam resultados concordantes com os do 

presente estudo para a composição química da carne entre animais inteiros e 

castrados, como os de CHAMPAGNE et al. (1969), HEDRICK et al. (1969), 

ARTHAUD et al. (1977), VAZ et al. (2001), DESTEFANIS et al. (2003), 

RODRIGUES et al. (2004) e RUIZ et al. (2005). No entanto, SCHOONMAKER et 

al. (2002) e TULLIO (2004) não detectaram diferença no percentual de lipídios na 

carne de novilhos Nelore inteiros ou castrados. DESTEFANIS et al. (2003), que 

avaliaram o efeito da castração aos 5 ou 13 meses de idade em relação aos 

inteiros, sobre a qualidade da carne, relataram que a castração afetou a 

composição química do músculo, induzindo a decréscimo nos teores de água e 

incremento nos de gordura, de maneira mais marcante em animais castrados 

tardiamente. 

Para o teor de colesterol verifica-se similaridade entre os tratamentos 

avaliados, mesmo comportamento quando avaliados pela análise de contraste. 

Estes resultados estão de acordo com os de RODRIGUES et al. (2004), que não 

obtiveram diferença para o teor de colesterol na carne, quando avaliaram a 

condição sexual de búfalos Mediterrâneo, novilhos Nelore e novilhos Nelore x 

Sindi. Porém os valores relatados por estes autores (106,7 mg/100g) estão acima 

dos relatados na literatura. Alega-se que os resultados elevados podem também 

ter sido influenciados pelo maior acúmulo de gordura proporcionado pelo 

confinamento, sistema em que os animais poupam mais energia e acumulam 

mais rapidamente gordura na carcaça, pelas diferenças metodológicas, bem 

como pelas dietas oferecidas. 

Conforme MEDEIROS (2003), pesquisa feita pelo CEPEA (ESALQ-

USP) identificou o teor de colesterol como o principal motivo dos consumidores 

evitarem o consumo de carne bovina. Talvez um dos motivos seja a divulgação de 

que as doenças cardiovasculares estejam relacionadas com os altos níveis de 

colesterol no sangue. 
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No entanto, a carne bovina apresenta teor de colesterol ao redor de 50 

mg/100 g (o que está de acordo com os resultados do presente estudo), 

semelhante ao da carne suína e de frango (BRAGAGNOLO, 2001), não 

justificando sua condenação ou aversão por parte dos consumidores. 

De acordo com MEDEIROS (2003), a recomendação do “American 

Heart Association” para ingestão máxima de colesterol por dia é de 300 mg. Isso 

significa que o consumo de 200 g de Longissimus dorsi representaria, 

aproximadamente, apenas 1/3 da quantidade máxima recomendada. 

O colesterol é um lipídio, precursor de hormônios sexuais e com outras 

funções importantes no organismo, como participar do metabolismo da gordura e 

dar rigidez às membranas celulares. É constituinte normal de todas as células do 

corpo, sendo que a maior parte do colesterol no organismo humano, 

aproximadamente 70%, é proveniente da síntese biológica (colesterol endógeno), 

sendo que apenas 30% é fornecido pela dieta (colesterol exógeno) (LEHNINGER 

et al., 2000; BRAGAGNOLO, 2001; MEDEIROS, 2003). Com isso, COSTA et al. 

(2002b) comentam que o conhecimento do teor de colesterol da dieta humana, 

neste caso representado pela carne bovina, torna-se importante face à dificuldade 

de excreção e aos problemas de saúde que podem ser originados pelo acúmulo 

deste lipídio nos tecidos humanos. 

Estudos demonstram relação positiva de média a alta magnitude entre 

as características relacionadas com gordura na carcaça e carne (COSTA et al., 

2002b), estimativas visuais e no corpo vazio (PACHECO et al., 2005a). No 

entanto, STROMER et al. (1966) e COSTA et al. (2002b) comentam que o 

colesterol apresenta concentrações distintas nos diferentes tecidos que compõem 

a carcaça, apresentando valores similares independente da classe de grau de 

marmoreio na carne. Além disso, o conteúdo de colesterol nos lipídios totais do 

músculo é maior que nos lipídios da gordura subcutânea, indicando que a maior 

parte do colesterol da carne é originada das membranas celulares e estruturas 

intracelulares, e não da gordura de marmoreio. Com isso, fica evidente que o teor 

de lipídios totais inclui a gordura de marmoreio (intramuscular) e a gordura 

intracelular, que contém os maiores níveis de colesterol (STROMER et al., 1966). 

Em relação ao teor α-tocoferol ou vitamina E, houve similaridade entre 

os tratamentos avaliados, mesmo pela análise de contraste. 
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BUCKLEY et al. (1995), LIU et al. (1995) e LAGE (2004) explicam que 

a vitamina E é o antioxidante primário lipossolúvel em sistemas biológicos, ou 

seja, retardam a oxidação de lipídios nos alimentos cárneos, evitando a 

deterioração, que pode levar à rancidez e à possível formação de compostos 

tóxicos, significando perda de qualidade do produto a ser consumido. O termo 

vitamina E é utilizado como uma descrição genérica para todos os derivados do 

tocol e tocotrienol que exibem a atividade biológica do α-tocoferol. A vitamina E 

não pode ser sintetizada nos animais. Portanto, a presença da vitamina em 

tecidos animais reflete a disponibilidade da dieta. Devido as características de 

lipossolubilidade da vitamina E, a absorção é dependente da habilidade dos 

animais digerirem ou absorverem gordura. 

No presente estudo, embora a condição sexual dos animais não tenha 

alterado a concentração de α-tocoferol na carne, os valores médios observados 

estão entre os limites mínimos considerados ótimos para estabilidade lipídica, 

estabelecidos por ARNOLD et al. (1993a, b) e LIU et al. (1996), que variam entre 

3,0 a 5,7 µg/g. São escassos os estudos que avaliaram o efeito da condição 

sexual no teor de α-tocoferol da carne em bovinos de corte da raça Nelore. Em 

condições brasileiras, LAGE (2004) verificou valores variando de 6,26 a 10,93 

µg/g em novilhos Nelore alimentados em confinamento, recebendo ou não 

suplementação com vitamina E, valores estes bem superiores aos verificados no 

presente estudo. 

Nas Tabelas 7, 8, 9 e 10 estão os resultados do perfil de ácidos graxos 

do músculo Longissimus dorsi de novilhos Nelore inteiros ou castrados em duas 

idades divididos quanto ao tipo de ácido graxo, sendo saturados (ácidos graxos 

que não tem nenhuma dupla ligação em suas cadeias), monoinsaturados (com 

uma insaturação ou dupla ligação) e, diinsaturados e poliinsaturados (com duas 

ou mais insaturações, respectivamente). Em praticamente todas as amostras 

analisadas foram verificados um total de 53 picos de ácidos graxos distintos. 

Destes, quatro não foram identificados e representaram 0,3% do total. A ordem 

dos picos com sua devida nomenclatura estão apresentadas nos Anexos F e G. 

Os resultados do perfil de ácidos graxos saturados do músculo 

Longissimus dorsi de novilhos Nelore inteiros ou castrados em duas idades, estão 

apresentados na Tabela 7. 
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TABELA 7 – Médias e erros-padrão da composição de ácidos graxos saturados 
(percentagem de área relativa) do músculo Longissimus dorsi de 
novilhos Nelore inteiros ou castrados em duas idades 

Tratamentos 
Ácido graxo Castração 

13 meses 
Castração 
18 meses Inteiros

Erro 
padrão 

P < F 
contraste 

C10:0 (cáprico) 0,05 0,06 0,06 0,006 ns 
C12:0 (láurico) 0,07 0,08 0,09 0,007 ns 
iC14:0 (iso-mirístico) 0,06 b 0,06 b 0,08 a 0,004 ** 
C14:0 (mirístico) 2,85 3,16 3,01 0,142 ns 
iC15:0 0,17 b 0,17 b 0,21 a 0,011 * 
aiC15:0 0,18 b 0,17 b 0,24 a 0,013 ** 
C15:0 (n-pentadecílico) 0,36 0,35 0,39 0,016 ns 
iC16:0 (iso-palmítico) 0,20 b 0,19 b 0,24 a 0,011 ** 
C16:0 (palmítico) 26,73 26,01 26,43 0,881 ns 
iC17:0 (iso-margárico) 0,32 b 0,33 b 0,36 a 0,013 * 
aiC17:0 (ai-margárico) 0,44 b 0,43 b 0,51 a 0,023 ** 
C17:0 (margárico) 1,06 a 0,96 b 1,04 ab 0,030 ns 
C18:0 (esteárico) 24,55 22,60 26,02 1,463 ns 
C20:0 (araquídico) 0,15 b 0,14 b 0,18 a 0,008 ** 
C23:0 0,03 0,04 0,03 0,005 ns 
C24:0 (lignocérico) 0,02 0,02 0,02 0,002 ns 
a, b Médias seguidas por letras diferentes, na linha, diferem (P<0,05) pelo teste “t”; 
Contraste entre novilhos castrados (13 e 18 meses) e inteiros (ns=não significativo; *P<0,05; 
**P<0,01); 
 

Os ácidos graxos saturados de maior representatividade foram o 

C16:0, C18:0 e C14:0, nesta ordem. O que está de acordo com o estudo de LAGE 

(2004), que analisou três músculos de novilhos da raça Nelore suplementados ou 

não com acetato de α-tocoferol. Nem todos os ácidos graxos saturados são 

considerados hipercolesterolêmicos. FRENCH et al. (2003) relataram que o ácido 

graxo mais indesejável seria o ácido mirístico (C14:0), que neste estudo 

representou 3% do total dos ácidos graxos na carne. O ácido palmítico (C16:0) foi 

citado como o de menor efeito hipercolesterolêmico e o ácido esteárico (C18:0), 

que correspondeu a 43% do total dos ácidos graxos saturados na carne, teria 

efeito nulo. Portanto não fazendo sentido considerar o somatório desses três 

ácidos graxos como normalmente se faz para fins de limitação da carne bovina na 

dieta (MEDEIROS, 2003). 

Não foi observada diferença significativa entre as idades de castração, 

bem como entre animais inteiros versus castrados, para os ácidos graxos 

saturados comentados anteriormente. Os resultados dos ácidos mirístico e 

esteárico são concordantes com os encontrados por RODRIGUES et al. (2004) e 
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MONTEIRO et al. (2006), porém superiores. TULLIO (2004) também não verificou 

diferença para o ácido mirístico quanto à condição sexual, porém quando avaliou 

o sistema de alimentação, os animais alimentados em confinamento 

apresentaram maiores valores em relação aos alimentados a pasto. O mesmo 

autor relatou maior percentual de ácido esteárico na carne de animais inteiros. No 

entanto, RUIZ et al. (2005) verificaram maior teor de C14:0 em novilhos Nelore 

inteiros, abatidos aos três anos de idade, em relação aos castrados. Quanto ao 

ácido palmítico, RODRIGUES et al. (2004), TULLIO (2004) e MONTEIRO et al. 

(2006) verificaram maiores valores para animais castrados em relação aos 

inteiros. 

Nota-se que pela análise de contraste todos os ácidos graxos 

saturados que apresentaram diferença significativa foram superiores para os 

inteiros em relação aos castrados. 

Na Tabela 8 encontram-se os valores do perfil de ácidos graxos 

monoinsaturados do músculo Longissimus dorsi de novilhos Nelore inteiros ou 

castrados em duas idades. 

 

TABELA 8 – Médias e erros-padrão da composição de ácidos graxos 
monoinsaturados (percentagem de área relativa) do músculo 
Longissimus dorsi de novilhos Nelore inteiros ou castrados em 
duas idades 

Tratamentos 
Ácido graxo Castração 

13 meses 
Castração 
18 meses Inteiros

Erro 
padrão 

P < F 
contraste 

C14:1ω5 (miristoléico) 0,44 b 0,53 a 0,40 b 0,029 * 
C16:1ω7 (palmitoléico) 2,18 ab 2,46 a 1,96 b 0,102 ** 
C16:1ω5 0,10 b 0,12 a 0,08 c 0,007 ** 
C17:1ω9 0,50 ab 0,52 a 0,44 b 0,022 * 
C18:1ω9 (oléico) 34,80 ab 36,53 a 32,31 b 1,347 * 
C18:1ω7 (cis-vacênico) 0,34 b 0,36 b 0,45 a 0,024 ** 
C18:1ω5 0,33 0,34 0,29 0,022 ns 
C18:1ω4 0,05 0,07 0,05 0,009 ns 
C18:1ω3 0,15 0,16 0,14 0,006 ns 
C19:1ω11 0,10 ab 0,08 b 0,11 a 0,008 ns 
C19:1ω9 0,06 0,08 0,07 0,005 ns 
C20:1ω11 (gadoléico) 0,09 0,10 0,09 0,004 ns 
C20:1ω9 (gondóico) 0,12 0,13 0,11 0,009 ns 
C24:1ω9 (nervônico) 0,15 ab 0,12 b 0,20 a 0,023 * 
a, b Médias seguidas por letras diferentes, na linha, diferem (P<0,05) pelo teste “t”; 
Contraste entre novilhos castrados (13 e 18 meses) e inteiros (ns=não significativo; *P<0,05; 
**P<0,01); 
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De todos ácidos graxos, observa-se que o ácido oléico (C18:1ω9) 

apresentou a maior concentração na carne dos novilhos, representando em torno 

de 88% dos ácidos graxos monoinsaturados. LAGE (2004) também observou 

percentual elevado deste mesmo ácido graxo (87%). MELTON et al. (1982) 

relataram que o teor do ácido oléico foi positivamente correlacionado com 

qualidade sensorial da carne. 

Novilhos castrados aos 18 meses de idade apresentaram maiores 

teores dos ácidos graxos palmitoléico (C16:1ω7), C17:1ω9 e oléico (C18:1ω9) e, 

menores teores de C19:1ω11 e nervônico (C24:1ω9) em relação aos inteiros, 

com valores intermediários para os castrados aos 13 meses de idade. Os ácidos 

graxos miristoléico (C14:1ω5) e C16:1ω5 foram maiores para os animais 

castrados aos 18 meses do que para os castrados aos 13 meses e inteiros. 

Conforme análise de contraste, animais inteiros foram inferiores a ambos 

castrados para a maioria dos ácidos graxos monoinsaturados, salvo os ácidos cis-

vacênico (C18:1ω7) e nervônico (C24:1ω9), apresentando comportamento 

inverso. 

RODRIGUES et al. (2004) e TULLIO (2004) não verificaram diferenças 

entre animais inteiros e castrados, para os ácidos graxos palmitoléico, oléico e 

cis-vacênico. RODRIGUES et al. (2004) observaram maiores valores para o ácido 

gondóico (C20:1ω9) em animais inteiros versus castrados. Resultado que não 

confere com os deste estudo e com TULLIO (2004), que verificaram similaridade 

quanto à condição sexual. Já MONTEIRO et al. (2006), quando abateram novilhos 

da raça Mertolenga inteiros e castrados com similar gordura na carcaça e extrato 

etéreo intramuscular, abatidos com zero (somente pastagem), 50, 100 e 150 dias 

de terminação em confinamento, relataram maior conteúdo do ácido graxo C18:1 

na configuração trans e menor do C18:1 na forma cis (oléico) na carne dos 

inteiros em relação a dos castrados. Este último ácido graxo merece atenção em 

particular, por ter ação hipocolesterolêmica, com a vantagem de não reduzir o 

colesterol HDL, atuando na proteção contra doenças coronarianas. 

Na Tabela 9 estão apresentados os resultados do perfil de ácidos 

graxos diinsaturados e poliinsaturados do músculo Longissimus dorsi de novilhos 

Nelore inteiros ou castrados em duas idades. 
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TABELA 9 – Médias e erros-padrão da composição de ácidos graxos 
diinsaturados e poliinsaturados (percentagem de área relativa) 
do músculo Longissimus dorsi de novilhos Nelore inteiros ou 
castrados em duas idades 

Tratamentos 
Ácido graxo Castração 

13 meses 
Castração 
18 meses Inteiros 

Erro 
padrão 

P < F 
contraste

C16:2ω5 0,03 0,03 0,05 0,009 ns 
C16:3ω6 0,06 b 0,06 b 0,08 a 0,005 ** 
C16:3ω3 0,18 b 0,18 b 0,20 a 0,007 ** 
C16:4ω3 0,15 0,16 0,22 0,027 ns 
C17:2ω5 0,02 0,02 0,02 0,001 ns 
C18:2ω6 (linoléico) 1,46 b 1,70 ab 2,01 a 0,128 ** 
C18:2ω4 0,11 0,11 0,12 0,006 ns 
C18:3ω6 (γ-linolênico) 0,13 b 0,12 b 0,15 a 0,006 ** 
C18:3ω3 (α-linolênico) 0,16 b 0,19 ab 0,23 a 0,014 ** 
C18:4ω3 (morótico) 0,21 0,22 0,25 0,015 ns 
C20:2ω6 0,03 b 0,03 b 0,04 a 0,002 ** 
C20:3ω9 (“mead”) 0,03 0,03 0,04 0,005 ns 
C20:3ω6 (dihomo-γ-linolênico) 0,07 0,09 0,07 0,011 ns 
C20:3ω3 / C20:4ω6 0,14 0,17 0,18 0,027 ns 
C20:5ω3 (EPA) 0,03 0,04 0,04 0,006 ns 
C22:2 0,07 0,05 0,09 0,020 ns 
C22:6ω3 (DHA) 0,02 0,02 0,02 0,004 ns 
a, b Médias seguidas por letras diferentes, na linha, diferem (P<0,05) pelo teste “t”; 
Contraste entre novilhos castrados (13 e 18 meses) e inteiros (ns=não significativo; *P<0,05; 
**P<0,01); 
 

Segundo LAGE (2004), os ácidos graxos poliinsaturados que se 

mostraram em níveis mais elevados na carne bovina, foram representados pelos 

ácidos linoléico (C18:2ω6) e araquidônico (C20:4ω6), o que está de acordo com o 

presente estudo. No entanto, quanto ao ácido araquidônico, houve dificuldade na 

sua quantificação, já que na detecção dos picos de ácidos não houve uma 

separação do mesmo com o C20:3ω3. 

Houve diferença significativa, com superioridade para animais inteiros 

em relação aos castrados para os ácidos C16:3ω6, C16:3ω3, γ-linolênico 

(C18:3ω6) e C20:2ω6. Para os ácidos linoléico (C18:2ω6) e α-linolênico 

(C18:3ω3), os novilhos inteiros apresentaram maiores valores que os castrados 

aos 13 meses de idade, com valores intermediários para os castrados aos 18 

meses. Mas segundo análise de contraste, os inteiros foram superiores a ambos 

castrados. Os ácidos graxos poliinsaturados ω3, que tem sido tratados com mais 

ênfase pelos pesquisadores por terem demonstrado efeitos fisiológicos benéficos 
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(WILLIANS, 2000), como os de cadeia longa eicosapentaenóico (C20:5ω3) e 

docosahexaenóico (C22:6ω3), não apresentaram diferença entre os tratamentos. 

Os estudos que avaliaram o efeito da condição sexual no perfil de ácidos graxos 

poliinsaturados em bovinos de corte (RODRIGUES et al., 2004; TULLIO, 2004; 

MONTEIRO et al., 2006), de maneira geral indicam maiores percentuais dos 

ácidos da família ω6 para inteiros do que para castrados e similaridade quanto 

aos ácidos da família ω3. 

A composição dos ácidos graxos totais e suas relações, de acordo com 

os tratamentos, estão apresentadas na Tabela 10. 

 

TABELA 10 – Médias e erros-padrão da composição de ácidos graxos totais e 
suas relações (percentagem de área relativa) do músculo 
Longissimus dorsi de novilhos Nelore inteiros ou castrados em 
duas idades 

Tratamentos 
Ácido graxo 1 Castração 

13 meses 
Castração 
18 meses Inteiros

Erro 
padrão 

P < F 
contraste 

Saturados (AGS) 57,24 54,77 58,91 1,680 ns 
Monoinsaturados (AGMI) 39,41 ab 41,60 a 36,70 b 1,580 * 
Diinsaturados (AGDI) 1,72 b 1,94 ab 2,33 a 0,135 ** 
Poliinsaturados (AGPI) 2,90 b 3,22 ab 3,81 a 0,230 * 
Insaturados (AGI) 42,31 ab 44,82 a 40,51 b 1,660 ns 
AGPI – AGDI 1,20 b 1,31 ab 1,49 a 0,093 * 
Dimetil acetal (DMA) 0,18 0,19 0,23 0,028 ns 
Não identificados 0,29 0,26 0,34 0,047 ns 
AGMI/AGS 0,69 ab 0,76 a 0,62 b 0,046 * 
AGPI/AGS 0,05 0,06 0,06 0,005 ns 
AGI/AGS 0,74 ab 0,82 a 0,69 b 0,049 ns 
ω6 1,69 b 1,94 ab 2,27 a 0,138 * 
ω3 0,42 b 0,47 ab 0,54 a 0,033 * 
ω6/ω3 4,02 4,13 4,20 0,174 ns 
a, b Médias seguidas por letras diferentes, na linha, diferem (P<0,05) pelo teste “t”; 
Contraste entre novilhos castrados (13 e 18 meses) e inteiros (ns=não significativo; *P<0,05; 
**P<0,01); 
1 AGS=Ácidos graxos sem ligações duplas; AGMI=com uma ligação dupla; AGDI=com duas 
ligações duplas; AGPI=com duas ou mais ligações duplas; 
 

Não houve diferença significativa para o somatório de ácidos graxos 

saturados (AGS) na carne de novilhos inteiros ou castrados. RODRIGUES et al. 

(2004) comentam que por esse resultado, não haveria necessidade de modificar o 

manejo, passando para criação de animais inteiros com a finalidade de reduzir os 

níveis de AGS na carne, não deixando de considerar que o maior teor de gordura 
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na carne de animais castrados em comparação com animais inteiros promove 

aumento do teor de todos os ácidos graxos, proporcionalmente. 

 De acordo com EWIN (1997), a ingestão de ácidos graxos saturados 

aumenta os níveis de colesterol sérico em humanos. No entanto, quando a 

ingestão de ácidos graxos saturados é substituída por ácidos graxos 

monoinsaturados, os níveis de colesterol total no plasma sanguíneo diminuem 

(DEPARTMENT OF HEALTH, 1994). 

O maior somatório da percentagem relativa dos ácidos graxos 

monoinsaturados (AGMI) foi para os novilhos castrados aos 18 meses de idade e 

o menor para os inteiros, com valores intermediários para os castrados aos 13 

meses de idade. Este resultado está relacionado principalmente com os teores 

dos ácidos palmitoléico e oléico, que são os mais representativos, conforme 

discutido na Tabela 8. 

Para os somatórios ácidos graxos diinsaturados (AGDI) e 

poliinsaturados (AGPI), os novilhos inteiros apresentaram maiores valores que os 

castrados aos 13 meses de idade, com valores intermediários para os castrados 

aos 18 meses. Isto reflete principalmente ao mesmo comportamento do ácido 

linoléico (Tabela 9), que participou com 50,3; 52,8 e 52,8% dos AGPI na carne 

dos novilhos castrados aos 13; 18 meses de idade e inteiros, respectivamente. 

RODRIGUES et al. (2004) relataram valores superiores, sendo 65,7% na carne 

dos castrados e 70,6% na carne dos inteiros. 

 Conforme análise de contraste, novilhos inteiros apresentaram menor 

somatório de AGMI e maiores de AGDI e AGPI em relação aos castrados. 

RODRIGUES et al. (2004) e TULLIO (2004) também verificaram maior proporção 

de ácidos graxos poliinsaturados para bovinos inteiros. 

Novilhos castrados aos 18 meses de idade apresentaram maior 

percentagem do somatório dos ácidos graxos insaturados (AGI) do que novilhos 

inteiros, com valores intermediários para os castrados aos 13 meses de idade. Os 

AGI são resultado da soma dos AGMI e AGPI. Com isso nota-se que os AGMI 

apresentaram maior influência no resultado dos AGI, participando em média, com 

92%. 

 WILLIANS (2000) comenta que ainda que a composição da carne seja 

mais insaturada do que saturada (o que não ocorreu neste estudo) e parte 
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considerável desta não seja hipercolesterolêmica, seria interessante aumentar a 

proporção de ácidos graxos insaturados, em especial os ácidos graxos 

poliinsaturados, pois vários destes estariam relacionados a efeitos positivos à 

saúde humana. 

As relações AGMI/AGS e AGI/AGS foram superiores para os novilhos 

castrados aos 18 meses em relação aos inteiros. Novilhos inteiros apresentaram 

maiores somatórios de ácidos graxos ω6 e ω3 em relação aos castrados aos 13 

meses. As relações AGPI/AGS e ω6/ω3 não diferiram entre os tratamentos 

avaliados. 

A superioridade dos animais inteiros no teor de ácido graxos 

poliinsaturados ω6 verificada no presente estudo, está de acordo com a relatada 

por TULLIO (2004), que quando avaliou o efeito do grupo genético, verificou que 

os Nelore inteiros apresentaram valores superiores aos castrados. RODRIGUES 

et al. (2004) verificaram que para a condição sexual, não houve diferença nas 

relações AGI/AGS e ω6/ω3, havendo diferença somente para a relação entre 

AGPI/AGS, sendo esta maior para os inteiros. No entanto, a relação ω6/ω3 

relatada por esses autores (média de 8,26) foi bem superior à verificada no 

presente estudo. Já MONTEIRO et al. (2006) detectaram maiores relações 

AGPI/AGS e ω6/ω3 para novilhos inteiros do que para os castrados. 

Quanto à relação AGPI/AGS, o DEPARTMENT OF HEALTH (1994) 

cita que a razão inferior a 0,4 constitui uma dieta pouco saudável, estando 

relacionada com doenças cardiovasculares. 

VISENTAINER (2003) comenta que as quantidades de ácidos graxos e 

a razão entre os ácidos graxos ω6 e ω3, ingeridas atualmente pelo homem, são 

difíceis de serem analisadas, pois dependem da fisiologia, disponibilidade de 

alimento e dieta de cada indivíduo. No entanto, estudos demonstram as 

tendências destas quantidades, e sugerem os níveis ideais de uma dieta, embora 

ainda não tenham sido estabelecidas definitivamente as necessidades 

quantitativas e qualitativas para essas duas famílias de ácidos graxos. Nas dietas 

ocidentais, SIMOPOULOS et al. (1999) afirmam que a relação ω6/ω3 é de 20 a 

30:1, valores muito elevados com relação àqueles considerados ideais (menor do 

que 4:1) (DEPARTMENT OF HEALTH, 1994). 
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6 CONCLUSÃO 
 

 A utilização de bovinos inteiros foi eficiente para promover o maior 

peso de abate e consequentemente os pesos de carcaça quente e fria. Além de 

refletir nas características referentes à musculosidade como maior área do 

músculo Longissimus dorsi e maior percentual de músculo na carcaça. 

Em relação aos cortes comerciais, animais inteiros apresentaram 

menor percentual de traseiro e maior percentual de dianteiro na carcaça. 

A castração de bovinos conferiu às carcaças maior espessura de 

gordura subcutânea e percentagem de gordura, e à carne maior teor de lipídios. 

A carne dos animais inteiros foi mais escura, com textura mais 

grosseira e menos marmorizada, embora mais macia em relação aos castrados. 

A condição sexual não influenciou os teores de colesterol e α-tocoferol 

no músculo Longissimus dorsi. 

Manter os novilhos inteiros influenciou positivamente nos somatórios 

dos ácidos graxos diinsaturados, poliinsaturados, ω6 e ω3 do que a realização da 

castração dos animais aos 13 meses de idade. 

O perfil dos ácidos graxos saturados, bem como as relações de ácidos 

graxos poliinsaturados:ácidos graxos saturados e ω6/ω3 não foram afetados pela 

condição sexual. No entanto, a castração de bovinos Nelore aos 18 meses de 

idade resultou em maiores proporções de ácidos graxos monoinsaturados e 

insaturados, e consequentemente em relações superiores de ácidos graxos 

monoinsaturados:ácidos graxos saturados e ácidos graxos insaturados:ácidos 

graxos saturados em relação a animais inteiros. 
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8 ANEXOS 
 
ANEXO A – Valores individuais para as características de carcaça 

ANIMAL TRAT PAB 
kg 

PCQ 
kg 

PCF 
kg 

CCAR
cm 

CBRA
cm 

PBRA
cm 

ALD 
cm2 

EGS 
mm

DIAN 
kg 

PTAG 
kg 

TRAS
kg 

4472 C13 390,0 224,7 200,2 132,0 45,0 32,0 52,89 3,6 38,83 10,82 51,55
4547 C13 365,0 198,1 200,1 128,0 41,0 33,0 59,99 4,8 41,29 9,46 50,32
4615 C13 375,0 200,0 200,0 127,0 47,0 34,0 61,28 3,0 39,75 9,47 52,17
4797 C13 385,0 221,8 195,1 129,0 44,0 33,0 56,76 5,0 37,10 10,90 50,60
4802 C13 365,0 184,5 184,3 130,0 41,5 32,0 61,28 3,0 35,63 10,22 47,43
4803 C13 305,0 168,0 163,4 130,5 40,0 28,5 47,73 2,5 30,90 8,48 43,11
4805 C13 375,0 196,2 194,2 132,0 44,0 34,8 48,38 2,7 36,89 11,38 50,03
4810 C13 355,0 181,6 176,3 128,5 41,0 31,0 49,67 4,4 33,08 9,73 46,41
4910 C13 380,0 196,7 193,7 130,0 43,0 32,0 62,57 1,5 38,36 10,21 49,45
4947 C13 365,0 189,5 185,5 127,0 43,0 30,5 46,44 4,8 35,56 10,41 47,68
4957 C13 375,0 198,3 188,8 125,5 42,5 33,0 61,92 4,0 35,59 11,37 49,55
4982 C13 350,0 183,5 180,9 127,0 40,5 30,5 54,83 4,0 33,86 10,78 46,95
4986 C13 375,0 197,8 192,1 133,5 42,5 31,0 56,76 3,8 35,21 10,49 51,58
3400 C13 405,0 201,0 195,6 131,0 42,5 31,5 65,15 4,8 37,83 12,06 49,18
4540 C13 370,0 183,8 181,3 125,0 38,0 32,5 56,12 4,5 34,33 9,76 47,50
4545 C13 360,0 188,5 187,3 126,0 39,5 30,0 52,25 6,5 36,09 10,35 48,04
4598 C13 390,0 206,0 204,9 130,0 42,0 32,0 49,67 3,5 40,53 11,95 50,80
4616 C13 380,0 204,4 185,6 130,0 42,0 31,5 50,96 3,6 35,16 11,28 47,46
4617 C13 365,0 196,8 193,2 128,0 41,5 31,0 51,60 3,0 38,52 10,46 48,64
4625 C13 400,0 229,8 228,0 137,5 44,5 34,5 54,83 5,0 43,85 12,52 58,22
4799 C13 335,0 173,9 169,9 132,0 41,5 34,0 54,18 4,0 32,51 8,95 44,67
4801 C13 350,0 185,7 183,1 122,0 40,0 31,0 60,63 5,0 33,42 10,91 49,08
4809 C13 385,0 214,9 209,7 129,5 43,0 34,5 68,37 3,3 40,06 11,43 54,52
4917 C13 350,0 188,9 185,9 124,0 41,0 33,0 58,05 3,0 36,10 9,87 48,04
4920 C13 415,0 231,2 227,7 132,0 46,0 35,5 60,63 5,0 42,15 12,59 60,30
4924 C13 400,0 203,3 219,6 134,5 44,5 34,0 68,37 2,3 40,86 12,84 57,39
1212 C18 400,0 207,7 205,2 133,0 42,5 32,0 53,54 4,2 38,31 11,87 53,31
3228 C18 380,0 194,0 194,4 130,0 42,5 30,5 63,86 5,0 37,55 10,74 49,91
4608 C18 380,0 198,0 193,1 133,5 42,5 31,5 53,54 3,9 37,00 10,48 50,38
4614 C18 370,0 190,9 186,3 129,0 40,0 33,0 56,12 4,5 34,41 10,02 49,42
4618 C18 320,0 179,1 174,0 127,0 41,0 30,5 45,80 3,2 33,39 8,86 45,55
4738 C18 375,0 195,9 191,7 129,0 40,5 31,0 65,15 4,0 36,66 10,13 50,07
4795 C18 395,0 211,0 199,7 133,5 43,0 33,0 63,21 3,0 39,09 11,26 50,66
4796 C18 365,0 203,9 198,6 130,0 43,5 33,0 52,89 2,0 39,75 10,39 50,02
4811 C18 380,0 196,7 194,7 123,0 40,0 31,5 59,99 5,0 37,58 11,54 49,17
4919 C18 390,0 207,7 204,5 130,0 42,5 33,0 54,83 4,0 41,79 10,76 50,70
4922 C18 400,0 212,1 205,1 135,0 43,0 33,0 49,67 4,2 41,44 10,59 51,74
4955 C18 435,0 238,9 232,6 125,0 43,0 34,5 54,18 4,0 43,12 13,35 60,86
4985 C18 350,0 183,4 182,1 132,0 42,5 30,5 48,38 3,7 35,43 9,23 47,74
3279 C18 340,0 216,0 216,5 133,0 40,5 35,0 72,24 2,8 43,25 12,11 53,18
3681 C18 360,0 198,0 196,4 128,0 42,0 31,5 61,28 3,0 38,31 9,74 50,87
3768 C18 405,0 215,5 209,2 131,0 42,0 33,0 65,15 4,3 39,14 13,40 53,39
4483 C18 400,0 220,5 213,4 129,5 43,0 33,0 59,34 4,0 42,96 11,95 53,06
4596 C18 415,0 225,0 219,6 134,5 45,5 35,0 61,92 5,2 44,21 10,71 55,82
4606 C18 365,0 187,7 184,9 129,0 40,5 33,0 48,38 4,0 35,19 10,65 48,04
4613 C18 400,0 210,4 208,1 130,5 44,0 32,0 61,92 3,0 42,02 10,92 51,28
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... continuação do ANEXO A 

ANIMAL TRAT PAB 
kg 

PCQ 
kg 

PCF 
kg 

CCAR
cm 

CBRA
cm 

PBRA
cm 

ALD 
cm2 

EGS 
mm

DIAN 
kg 

PTAG 
kg 

TRAS
kg 

4749 C18 365,0 190,6 185,2 128,0 39,0 31,0 62,57 3,2 35,70 9,88 48,03
4808 C18 350,0 181,1 180,8 126,0 40,0 31,0 49,67 4,7 34,20 9,42 47,95
4819 C18 370,0 196,5 192,7 128,5 41,5 31,5 57,41 3,2 36,64 9,33 51,53
4848 C18 410,0 224,3 220,2 135,0 41,5 34,0 65,15 2,6 43,60 11,43 56,33
4935 C18 355,0 190,0 185,6 128,5 40,5 31,5 50,96 2,6 36,40 9,22 48,21
4949 C18 400,0 217,7 212,9 131,5 43,5 33,4 57,41 3,0 40,33 10,74 56,57
4366 INT 410,0 232,5 226,8 132,5 41,5 33,0 74,18 3,9 45,17 11,98 56,88
4369 INT 415,0 230,0 222,7 136,0 44,0 33,5 78,69 2,9 42,41 11,93 58,17
4544 INT 405,0 229,4 226,2 126,5 42,0 33,0 65,79 3,5 47,34 13,22 52,71
4599 INT 410,0 223,4 217,9 132,0 43,0 34,0 60,63 3,7 41,77 11,63 56,18
4607 INT 395,0 211,7 208,9 132,0 41,0 34,0 59,99 3,0 42,18 11,41 51,28
4622 INT 390,0 225,3 220,4 130,0 44,5 34,5 70,31 3,0 45,66 10,70 54,65
4647 INT 400,0 231,3 230,5 131,0 39,0 33,5 58,05 1,9 48,64 10,94 56,17
4706 INT 365,0 211,6 207,2 131,5 42,0 32,5 53,54 2,5 42,25 10,20 52,15
4838 INT 350,0 185,9 181,2 127,0 41,0 31,0 51,60 1,7 35,52 8,68 47,36
4849 INT 400,0 220,6 218,4 126,5 40,5 34,0 67,08 2,0 46,87 10,36 51,95
4951 INT 420,0 227,6 221,4 135,0 43,5 33,0 67,08 2,8 44,75 11,14 55,65
4987 INT 400,0 215,8 209,9 133,0 44,0 32,5 67,73 3,0 41,54 11,11 53,08
3647 INT 400,0 224,9 223,3 128,0 42,5 33,0 73,53 4,5 43,06 12,25 56,48
4467 INT 375,0 195,7 192,0 127,5 39,0 33,0 52,89 3,0 38,95 9,02 48,29
4482 INT 400,0 220,5 214,5 131,0 42,0 32,0 54,83 3,9 43,42 11,37 53,37
4485 INT 420,0 225,3 224,8 130,0 42,5 35,5 43,86 2,8 46,70 10,93 54,89
4498 INT 410,0 204,6 221,4 131,0 44,5 34,5 61,28 2,9 43,83 10,91 56,66
4538 INT 380,0 193,4 191,3 131,0 39,5 32,5 57,41 4,0 38,40 9,68 48,03
4611 INT 345,0 184,8 179,8 127,5 41,0 30,0 51,60 3,0 34,78 8,68 46,89
4621 INT 415,0 185,0 198,6 128,0 43,0 31,0 54,83 4,2 35,47 10,59 54,31
4710 INT 400,0 218,0 212,0 129,0 41,5 34,0 64,50 2,5 41,81 11,29 54,02
4747 INT 400,0 212,5 211,7 129,0 43,0 35,0 59,34 3,2 43,46 10,67 52,69
4926 INT 365,0 195,8 189,5 131,0 40,0 31,5 47,73 3,0 38,17 9,77 47,78
4946 INT 405,0 235,9 231,7 137,5 44,5 33,5 62,57 2,7 48,02 11,54 56,62
4989 INT 400,0 230,7 223,4 130,0 42,0 31,5 71,60 2,5 45,35 11,50 54,89

ANIMAL= número de identificação do animal; TRAT= tratamento (C13=castração aos 13 meses, 
C18=castração aos 18 meses e INT=inteiros); PAB= peso de abate; PCQ= peso de carcaça 
quente; PCF= peso de carcaça fria; CCAR= comprimento de carcaça; CBRA= comprimento de 
braço; PBRA= perímetro de braço; ALD= área do músculo Longissimus dorsi; EGS= espessura de 
gordura subcutânea; DIAN= peso de dianteiro; PTAG= peso de ponta de agulha; TRAS= peso de 
traseiro. 
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ANEXO B – Valores individuais para as características de carcaça e da carne 

ANIMAL TRAT MUSC 
kg 

GORD 
kg 

OSSO 
kg 

COR 
pontos 

TEXT 
pontos 

MARM 
pontos 

SHEAR 
kgf/cm3 

4472 C13 1,825 1,000 0,580 3,2 3,7 3,2 11,48 
4547 C13 1,620 0,620 0,550 2,8 3,4 2,5 13,64 
4615 C13 1,850 0,635 0,465 3,2 2,0 3,5 . 
4797 C13 1,570 0,650 0,515 3,6 3,4 5,5 11,87 
4802 C13 1,520 0,545 0,520 3,5 4,3 4,5 9,44 
4803 C13 1,510 0,630 0,444 3,8 3,6 6,1 8,86 
4805 C13 1,690 0,725 0,625 3,8 4,2 8,4 8,54 
4810 C13 1,645 0,670 0,500 3,4 3,8 6,5 9,10 
4910 C13 1,560 0,550 0,485 3,8 4,7 1,2 8,81 
4947 C13 1,495 0,655 0,500 2,6 3,7 6,1 10,43 
4957 C13 1,935 0,765 0,500 3,9 4,3 6,4 14,45 
4982 C13 1,595 0,685 0,415 2,8 3,5 8,0 11,31 
4986 C13 1,475 0,765 0,555 3,4 4,1 5,0 8,70 
3400 C13 1,850 0,650 0,630 3,4 3,9 2,1 16,03 
4540 C13 1,545 0,735 0,545 2,9 4,1 4,0 11,11 
4545 C13 1,585 0,905 0,495 3,5 4,0 5,0 12,35 
4598 C13 1,770 0,805 0,670 3,7 2,3 4,6 14,41 
4616 C13 1,675 0,670 0,580 2,7 3,3 6,3 13,23 
4617 C13 2,010 0,755 0,470 3,5 2,9 2,7 8,66 
4625 C13 1,730 0,905 0,655 3,3 3,0 3,8 9,41 
4799 C13 1,475 0,780 0,445 3,6 4,3 3,2 10,96 
4801 C13 1,405 0,605 0,440 3,9 4,2 3,5 9,06 
4809 C13 1,995 0,705 0,615 4,7 4,0 2,5 13,50 
4917 C13 1,725 0,625 0,555 2,9 3,1 3,1 8,36 
4920 C13 1,830 0,995 0,590 3,9 3,7 4,4 6,96 
4924 C13 1,760 0,730 0,570 3,5 3,6 7,0 13,39 
1212 C18 1,615 0,690 0,540 4,8 4,5 5,2 8,18 
3228 C18 1,535 0,780 0,480 4,6 4,8 6,0 8,37 
4608 C18 1,895 0,740 0,475 2,8 4,3 3,1 12,76 
4614 C18 1,525 0,760 0,540 3,2 2,1 7,0 11,52 
4618 C18 1,585 0,505 0,450 4,3 3,2 3,0 9,70 
4738 C18 1,740 0,575 0,485 3,4 2,8 3,0 12,11 
4795 C18 1,910 0,615 0,640 2,8 2,6 4,8 16,59 
4796 C18 1,630 0,520 0,540 2,6 4,1 4,6 9,06 
4811 C18 1,620 0,720 0,535 2,1 3,6 7,1 11,80 
4919 C18 1,755 0,650 0,585 1,9 3,1 1,8 12,55 
4922 C18 1,855 0,680 0,570 2,9 4,5 1,1 8,15 
4955 C18 1,930 0,955 0,710 4,5 4,2 2,5 7,31 
4985 C18 1,270 0,685 0,490 3,3 4,2 5,8 6,96 
3279 C18 1,905 0,505 0,535 2,2 2,8 2,0 9,46 
3681 C18 1,785 0,700 0,455 3,2 3,3 4,2 11,01 
3768 C18 1,785 0,710 0,535 3,4 3,9 4,6 10,73 
4483 C18 1,895 0,895 0,680 4,3 3,7 5,0 10,03 
4596 C18 1,800 0,770 0,535 2,8 3,3 7,3 14,43 
4606 C18 1,500 0,680 0,430 4,3 4,0 4,5 8,05 
4613 C18 1,910 0,475 0,515 2,1 4,1 6,5 9,54 
4749 C18 2,140 0,975 0,495 2,8 2,8 10,0 13,94 
4808 C18 1,635 0,675 0,540 3,6 4,5 4,0 11,40 
4819 C18 1,725 0,680 0,535 3,3 4,2 2,9 17,05 
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... continuação do ANEXO B 

ANIMAL TRAT MUSC 
kg 

GORD 
kg 

OSSO 
kg 

COR 
pontos 

TEXT 
pontos 

MARM 
pontos 

SHEAR 
kgf/cm3 

4848 C18 1,905 0,510 0,695 3,4 4,1 7,0 13,25 
4935 C18 1,605 0,565 0,475 3,8 2,5 2,2 9,11 
4949 C18 1,745 0,640 0,580 3,1 2,7 2,4 15,75 
4366 INT 2,728 0,655 0,500 3,2 2,7 1,5 10,63 
4369 INT 2,180 0,580 0,705 3,7 3,6 1,7 11,63 
4544 INT 2,050 0,725 0,650 3,7 3,1 2,9 8,71 
4599 INT 1,700 0,690 0,660 2,2 2,9 5,6 4,76 
4607 INT 1,840 0,595 0,615 3,2 4,5 2,2 3,59 
4622 INT 1,860 0,415 0,545 2,9 2,4 3,1 9,18 
4647 INT 1,990 0,425 0,530 2,5 2,6 2,8 7,79 
4706 INT 1,720 0,495 0,500 3,6 2,8 4,1 5,89 
4838 INT 1,470 0,415 0,475 3,1 2,6 2,8 9,14 
4849 INT 2,110 0,555 0,505 3,1 3,2 6,1 11,85 
4951 INT 1,915 0,575 0,645 3,1 3,9 4,5 8,86 
4987 INT 1,940 0,520 0,655 3,7 3,8 1,1 11,65 
3647 INT 1,975 0,630 0,505 3,2 3,5 4,2 11,66 
4467 INT 1,755 0,390 0,500 3,5 3,0 1,2 9,91 
4482 INT 2,090 0,515 0,635 2,3 4,2 2,0 4,20 
4485 INT 1,415 0,585 0,665 3,8 2,9 2,7 10,36 
4498 INT 1,860 0,535 0,640 2,6 3,6 3,0 5,18 
4538 INT 1,760 0,730 0,530 3,2 2,8 3,1 12,33 
4611 INT 1,440 0,515 0,535 2,1 3,1 2,2 6,83 
4621 INT 1,580 0,800 0,520 4,1 4,5 8,0 14,08 
4710 INT 1,930 0,058 0,640 2,8 3,1 3,4 9,60 
4747 INT 1,615 0,560 0,505 2,8 4,2 1,5 11,53 
4926 INT 1,555 0,385 0,510 3,4 3,4 4,2 9,26 
4946 INT 1,880 0,595 0,670 2,2 2,7 1,7 6,93 
4989 INT 2,065 0,705 0,690 2,7 3,1 3,8 12,48 

ANIMAL= número de identificação do animal; TRAT= tratamento (C13=castração aos 13 meses, 
C18=castração aos 18 meses e INT=inteiros); MUSC= peso de músculo; GORD= peso de 
gordura; OSSO= peso de osso; COR= cor; TEXT= textura; MARM= marmoreio e SHEAR= força 
de cisalhamento do músculo Longissimus dorsi. 
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ANEXO C – Valores individuais para as características da carne 

ANIMAL TRAT MS 
% 

MM 
% 

PB 
% 

Lipídios 
% 

Colesterol 
mg/100g 

α-tocoferol 
mg/100g 

4472 C13 24,9875 1,0616 22,4988 2,7140 41,36 0,45 
4547 C13 24,8682 1,0594 23,1850 1,0660 48,18 0,40 
4615 C13 24,3555 1,0807 21,8174 1,0587 55,20 0,38 
4810 C13 25,2563 1,0268 21,3667 2,1097 45,13 0,55 
4910 C13 23,4617 1,1053 22,2280 1,0978 44,47 0,51 
4957 C13 24,7765 1,0582 22,7765 0,9376 54,25 0,28 
4598 C13 25,8624 1,0107 21,8235 1,6126 49,14 0,26 
4616 C13 24,8357 1,0560 22,7375 1,5090 46,22 0,35 
4617 C13 24,0816 1,0882 22,9020 1,3562 55,33 0,43 
4625 C13 24,2321 1,0537 22,5570 1,5667 44,79 0,53 
4801 C13 25,0877 1,0593 22,9370 1,8068 40,72 0,32 
4920 C13 27,5986 1,0283 22,0383 3,6693 45,33 0,73 
1212 C18 25,4421 1,0744 22,0066 1,4713 45,31 0,32 
3228 C18 25,2836 1,0315 23,6958 1,4072 42,83 0,66 
4738 C18 25,3582 1,0935 22,4430 2,0292 40,76 0,49 
4796 C18 22,4990 1,1112 20,2289 0,7137 41,38 0,29 
4919 C18 25,1891 1,0534 22,6643 0,9192 41,24 0,49 
4955 C18 24,2647 1,0073 21,7454 1,5370 42,91 0,29 
3768 C18 23,7267 1,0714 21,3231 0,7476 44,44 0,49 
4483 C18 24,3599 1,1313 21,4441 1,3035 58,33 0,37 
4596 C18 25,6348 1,0380 22,7116 2,1465 47,94 0,45 
4606 C18 24,8936 1,0425 21,8719 1,9519 43,27 0,40 
4819 C18 24,6960 1,1111 21,7546 1,1528 43,82 0,27 
4935 C18 24,0736 1,0410 21,9373 1,4419 41,82 0,43 
4366 INT 24,1980 1,0832 22,6970 0,7802 42,44 0,46 
4544 INT 24,3116 1,2104 21,3239 1,6116 46,03 0,32 
4607 INT 23,6166 1,0470 22,0240 0,8432 40,34 0,47 
4622 INT 24,2289 1,0956 20,3778 1,0441 53,74 0,32 
4849 INT 24,7511 1,1217 22,3622 0,8195 47,80 0,32 
4951 INT 23,6067 1,0710 22,5456 1,4325 42,90 0,38 
3647 INT 23,8670 1,0795 20,0031 0,7938 40,13 0,27 
4467 INT 24,6859 1,0600 22,6137 0,6619 41,23 0,42 
4482 INT 23,5954 1,0350 21,2803 0,8127 42,96 0,48 
4485 INT 23,5373 1,0513 20,8299 1,1211 58,56 0,32 
4498 INT 23,0647 1,0906 21,3284 0,4542 48,82 0,58 
4710 INT 24,1356 1,0976 21,6415 . . . 
4989 INT . . . 0,5844 50,47 0,36 

ANIMAL= número de identificação do animal; TRAT= tratamento (C13=castração aos 13 meses, 
C18=castração aos 18 meses e INT=inteiros); MS= matéria seca; MM= matéria mineral; PB= 
proteína bruta; lipídios; colesterol e α-tocoferol no músculo Longissimus dorsi. 
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ANEXO D – Valores individuais para o perfil dos ácidos graxos no músculo Longissimus dorsi 
AN TRAT C10:0 C12:0 iC14:0 C14:0 C14:1ω5 iC15:0 aiC15:0 C15:0 iC16:0 C16:0DMA

4472 C13 0,044 0,079 0,057 3,371 0,505 0,159 0,164 0,368 0,170 0,054 
4547 C13 0,047 0,064 0,063 2,604 0,478 0,167 0,191 0,387 0,208 0,285 
4615 C13 0,040 0,058 0,065 2,554 0,376 0,196 0,188 0,349 0,229 0,145 
4810 C13 0,058 0,081 0,081 3,380 0,612 0,214 0,248 0,405 0,249 0,087 
4910 C13 0,057 0,085 0,069 3,486 0,481 0,212 0,225 0,434 0,206 0,151 
4957 C13 0,055 0,066 0,044 2,659 0,482 0,133 0,137 0,301 0,165 0,314 
4598 C13 0,032 0,076 0,053 2,521 0,267 0,146 0,151 0,288 0,164 0,087 
4616 C13 0,068 0,057 0,078 2,263 0,409 0,150 0,154 0,302 0,159 0,234 
4617 C13 0,059 0,082 0,083 2,999 0,486 0,226 0,233 0,444 0,277 0,144 
4625 C13 0,050 0,062 0,062 2,301 0,297 0,184 0,186 0,321 0,189 0,147 
4801 C13 0,026 0,043 0,056 2,972 0,457 0,158 0,159 0,384 0,191 0,148 
4920 C13 0,055 0,066 0,048 3,038 0,472 0,140 0,145 0,356 0,167 0,079 
1212 C18 0,052 0,092 0,063 3,176 0,533 0,195 0,225 0,417 0,203 0,435 
3228 C18 0,052 0,085 0,064 3,673 0,562 0,209 0,187 0,454 0,216 0,149 
4738 C18 0,071 0,072 0,042 2,749 0,640 0,117 0,117 0,260 0,171 0,139 
4796 C18 0,034 0,054 0,061 2,405 0,352 0,161 0,166 0,285 0,190 0,102 
4919 C18 0,027 0,040 0,032 2,118 0,278 0,092 0,099 0,304 0,115 0,184 
4955 C18 0,054 0,071 0,064 3,277 0,547 0,182 0,191 0,395 0,222 0,153 
3768 C18 0,123 0,157 0,073 3,507 0,627 0,206 0,211 0,409 0,201 0,181 
4483 C18 0,055 0,078 0,055 3,687 0,566 0,190 0,192 0,362 0,198 0,201 
4596 C18 0,056 0,084 0,043 3,617 0,643 0,127 0,132 0,319 0,140 0,127 
4606 C18 0,067 0,089 0,075 3,235 0,441 0,199 0,206 0,352 0,219 0,094 
4819 C18 0,054 0,086 0,052 3,264 0,606 0,138 0,137 0,328 0,176 0,160 
4935 C18 0,065 0,073 0,066 2,979 0,409 0,193 0,205 0,337 0,217 0,214 
4366 INT 0,078 0,100 0,094 3,823 0,560 0,238 0,268 0,404 0,266 0,165 
4544 INT 0,092 0,079 0,086 3,181 0,421 0,219 0,250 0,433 0,228 0,174 
4607 INT 0,035 0,061 0,077 2,770 0,437 0,195 0,252 0,367 0,274 0,353 
4622 INT 0,056 0,076 0,074 2,818 0,326 0,196 0,228 0,355 0,232 0,157 
4849 INT 0,062 0,125 0,112 2,992 0,337 0,270 0,320 0,482 0,260 0,331 
4951 INT 0,049 0,073 0,075 2,847 0,286 0,181 0,210 0,288 0,255 0,280 
3647 INT 0,027 0,040 0,032 2,118 0,278 0,092 0,099 0,304 0,115 0,184 
4467 INT 0,080 0,129 0,099 4,257 0,628 0,246 0,295 0,426 0,275 0,256 
4482 INT 0,037 0,073 0,082 3,128 0,416 0,226 0,268 0,390 0,231 0,100 
4485 INT 0,054 0,075 0,092 2,377 0,309 0,234 0,278 0,439 0,266 0,187 
4498 INT 0,130 0,152 0,092 2,854 0,394 0,196 0,224 0,429 0,199 0,064 
4710 INT 0,037 0,067 0,075 2,956 0,428 0,197 0,226 0,338 0,263 0,182 
AN= número de identificação do animal; TRAT= tratamento (C13=castração aos 13 meses, 
C18=castração aos 18 meses e INT=inteiros). 
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... continuação do ANEXO D 
AN TRAT C16:0 C16:1ω7 C16:1ω5 iC17:0 aiC17:0 C16:2ω5 C16:3ω6 C17:0 C17:1ω9

4472 C13 25,179 1,814 0,096 0,259 0,351 0,015 0,045 1,146 0,406 
4547 C13 29,414 2,165 0,112 0,335 0,450 0,052 0,069 1,148 0,498 
4615 C13 26,022 2,043 0,089 0,357 0,514 0,025 0,065 1,103 0,519 
4810 C13 28,725 2,888 0,122 0,357 0,514 0,022 0,060 0,916 0,543 
4910 C13 27,280 2,308 0,098 0,345 0,463 0,022 0,069 1,000 0,497 
4957 C13 22,158 2,459 0,112 0,300 0,410 0,033 0,067 1,025 0,659 
4598 C13 22,950 1,711 0,059 0,251 0,370 0,019 0,053 1,071 0,376 
4616 C13 25,830 2,141 0,119 0,304 0,385 0,085 0,070 0,955 0,483 
4617 C13 25,675 2,295 0,114 0,403 0,552 0,026 0,068 1,137 0,577 
4625 C13 24,998 1,926 0,066 0,351 0,483 0,021 0,069 1,047 0,494 
4801 C13 28,457 2,477 0,123 0,320 0,412 0,023 0,066 1,081 0,562 
4920 C13 34,053 1,952 0,102 0,276 0,326 0,045 0,047 1,130 0,402 
1212 C18 27,042 2,527 0,117 0,393 0,525 0,036 0,091 0,950 0,576 
3228 C18 27,701 2,281 0,116 0,355 0,429 0,027 0,051 1,105 0,555 
4738 C18 22,641 3,229 0,155 0,284 0,372 0,016 0,056 0,814 0,682 
4796 C18 22,388 1,742 0,075 0,271 0,392 0,015 0,044 0,929 0,378 
4919 C18 36,510 1,256 0,055 0,236 0,234 0,029 0,037 1,276 0,260 
4955 C18 27,387 2,371 0,129 0,371 0,511 0,025 0,066 1,059 0,570 
3768 C18 25,738 2,631 0,146 0,358 0,430 0,079 0,080 0,875 0,582 
4483 C18 27,670 2,465 0,111 0,347 0,482 0,032 0,089 0,939 0,473 
4596 C18 27,717 2,943 0,143 0,269 0,319 0,017 0,054 0,876 0,549 
4606 C18 24,152 2,271 0,082 0,307 0,421 0,022 0,069 0,944 0,475 
4819 C18 26,202 2,495 0,130 0,271 0,332 0,013 0,049 0,968 0,479 
4935 C18 24,338 2,239 0,083 0,358 0,520 0,024 0,067 0,944 0,498 
4366 INT 24,418 2,325 0,097 0,367 0,516 0,030 0,094 0,939 0,495 
4544 INT 27,560 1,750 0,087 0,380 0,533 0,064 0,094 1,140 0,415 
4607 INT 23,830 2,208 0,096 0,378 0,574 0,024 0,066 0,929 0,497 
4622 INT 24,443 1,824 0,074 0,389 0,567 0,039 0,108 1,081 0,472 
4849 INT 24,751 1,712 0,068 0,404 0,576 0,072 0,088 1,052 0,426 
4951 INT 23,247 1,808 0,053 0,340 0,511 0,019 0,078 0,913 0,395 
3647 INT 36,503 1,256 0,055 0,236 0,234 0,029 0,037 1,276 0,260 
4467 INT 25,944 2,662 0,097 0,396 0,534 0,022 0,105 0,892 0,495 
4482 INT 25,697 2,023 0,092 0,379 0,559 0,029 0,080 0,991 0,449 
4485 INT 24,896 1,967 0,069 0,376 0,548 0,028 0,065 1,065 0,483 
4498 INT 29,603 1,731 0,087 0,348 0,429 0,178 0,081 1,250 0,463 
4710 INT 26,260 2,228 0,092 0,392 0,565 0,021 0,073 0,901 0,441 
AN= número de identificação do animal; TRAT= tratamento (C13=castração aos 13 meses, 
C18=castração aos 18 meses e INT=inteiros). 
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... continuação do ANEXO D 
AN TRAT C16:3ω3 C16:4ω3 C17:2ω5 C18:1DMA C18:0 C18:1ω9 C18:1ω7 C18:1ω5

4472 C13 0,137 0,060 0,013 0,007 33,269 28,857 0,326 0,281 
4547 C13 0,183 0,277 0,024 0,037 24,078 31,004 0,367 0,348 
4615 C13 0,208 0,131 0,023 0,025 22,755 37,600 0,334 0,311 
4810 C13 0,194 0,079 0,026 0,008 19,530 36,368 0,390 0,339 
4910 C13 0,169 0,135 0,022 0,024 22,737 34,754 0,395 0,290 
4957 C13 0,176 0,340 0,019 0,042 20,886 41,314 0,357 0,390 
4598 C13 0,139 0,076 0,018 0,008 38,744 27,030 0,273 0,204 
4616 C13 0,181 0,243 0,026 0,024 22,742 38,247 0,291 0,442 
4617 C13 0,224 0,129 0,027 0,020 21,973 36,830 0,467 0,382 
4625 C13 0,180 0,131 0,021 0,020 23,096 38,687 0,419 0,292 
4801 C13 0,169 0,140 0,022 0,016 20,782 37,053 0,269 0,339 
4920 C13 0,154 0,091 0,019 0,006 23,951 29,880 0,243 0,307 
1212 C18 0,187 0,450 0,023 0,047 17,659 38,016 0,376 0,362 
3228 C18 0,191 0,149 0,017 0,015 22,153 34,704 0,461 0,348 
4738 C18 0,182 0,146 0,022 0,020 16,690 45,790 0,252 0,535 
4796 C18 0,152 0,092 0,015 0,011 36,609 28,878 0,455 0,308 
4919 C18 0,136 0,213 0,011 0,020 34,320 18,490 0,262 0,229 
4955 C18 0,206 0,154 0,023 0,020 19,427 37,965 0,362 0,407 
3768 C18 0,202 0,168 0,011 0,035 17,571 38,572 0,325 0,351 
4483 C18 0,177 0,194 0,020 0,029 21,116 35,679 0,380 0,350 
4596 C18 0,140 0,102 0,019 0,019 17,532 40,126 0,237 0,389 
4606 C18 0,188 0,109 0,018 0,013 27,174 34,929 0,305 0,260 
4819 C18 0,149 0,136 0,018 0,019 28,334 31,674 0,270 0,350 
4935 C18 0,195 0,199 0,023 0,032 22,561 37,916 0,402 0,302 
4366 INT 0,190 0,182 0,018 0,025 23,802 34,772 0,457 0,302 
4544 INT 0,201 0,200 0,014 0,022 28,007 29,363 0,448 0,305 
4607 INT 0,200 0,397 0,018 0,036 23,170 36,064 0,569 0,375 
4622 INT 0,223 0,160 0,024 0,019 26,269 34,175 0,482 0,298 
4849 INT 0,210 0,346 0,016 0,043 26,443 31,342 0,595 0,313 
4951 INT 0,231 0,291 0,015 0,035 27,238 35,418 0,320 0,206 
3647 INT 0,136 0,213 0,011 0,020 34,313 18,486 0,262 0,229 
4467 INT 0,211 0,231 0,018 0,031 22,024 34,235 0,373 0,271 
4482 INT 0,203 0,099 0,017 0,012 24,489 35,154 0,426 0,301 
4485 INT 0,205 0,224 0,019 0,029 26,397 34,382 0,538 0,290 
4498 INT 0,220 0,089 0,023 0,010 27,724 27,607 0,479 0,304 
4710 INT 0,212 0,209 0,023 0,025 22,422 36,747 0,392 0,280 
AN= número de identificação do animal; TRAT= tratamento (C13=castração aos 13 meses, 
C18=castração aos 18 meses e INT=inteiros). 
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... continuação do ANEXO D 
AN TRAT C18:1ω4 C18:1ω3 C18:2ω6 X1 C18:2ω4 C18:3ω6 C19:1ω11 C19:1ω9

4472 C13 0,041 0,132 1,149 0,036 0,099 0,139 0,081 0,061 
4547 C13 0,050 0,152 2,232 0,048 0,105 0,133 0,096 0,033 
4615 C13 0,053 0,148 1,437 0,048 0,114 0,124 0,120 0,080 
4810 C13 0,061 0,164 1,550 0,056 0,111 0,116 0,115 0,071 
4910 C13 0,056 0,142 1,723 0,041 0,120 0,124 0,110 0,087 
4957 C13 0,045 0,132 1,779 0,052 0,106 0,116 0,107 0,095 
4598 C13 0,042 0,119 0,905 0,031 0,089 0,141 0,078 0,051 
4616 C13 0,055 0,164 1,165 0,084 0,112 0,129 0,091 0,056 
4617 C13 0,072 0,188 1,650 0,056 0,148 0,146 0,136 0,080 
4625 C13 0,064 0,166 1,621 0,051 0,131 0,126 0,099 0,056 
4801 C13 0,049 0,140 1,310 0,065 0,099 0,094 0,105 0,073 
4920 C13 0,020 0,103 0,919 0,049 0,086 0,124 0,093 0,022 
1212 C18 0,077 0,182 2,370 0,061 0,145 0,108 0,120 0,075 
3228 C18 0,060 0,168 1,686 0,056 0,108 0,120 0,114 0,082 
4738 C18 0,047 0,164 1,556 0,110 0,082 0,084 0,100 0,096 
4796 C18 0,041 0,151 1,623 0,038 0,097 0,128 0,086 0,089 
4919 C18 0,028 . 1,334 0,026 0,072 0,153 0,056 0,019 
4955 C18 0,047 0,170 1,740 0,069 0,106 0,103 0,030 0,070 
3768 C18 0,069 0,144 2,951 0,058 0,128 0,135 0,108 0,085 
4483 C18 0,058 0,162 1,505 0,048 0,122 0,105 0,103 0,062 
4596 C18 0,048 0,155 1,365 0,076 0,094 0,074 0,017 0,067 
4606 C18 0,061 0,123 1,204 0,037 0,107 0,128 0,080 0,071 
4819 C18 0,041 0,143 1,260 0,062 0,081 0,125 0,101 0,068 
4935 C18 0,052 0,152 1,937 0,039 0,112 0,136 0,108 0,088 
4366 INT 0,047 0,146 2,193 0,034 0,143 0,146 0,119 0,086 
4544 INT 0,052 0,146 1,838 0,037 0,125 0,164 0,110 0,062 
4607 INT 0,044 0,181 3,076 0,048 0,119 0,140 0,117 0,086 
4622 INT 0,070 0,138 2,017 0,032 0,136 0,149 0,122 0,090 
4849 INT 0,053 0,148 2,275 0,031 0,141 0,176 0,103 0,080 
4951 INT 0,040 0,091 2,017 0,028 0,095 0,136 0,093 0,082 
3647 INT 0,028 0,112 1,334 0,026 0,072 0,153 0,056 0,019 
4467 INT 0,082 0,140 1,934 0,034 0,167 0,129 0,115 0,078 
4482 INT 0,051 0,135 1,833 0,037 0,124 0,129 0,101 0,073 
4485 INT 0,060 0,149 1,797 0,026 0,126 0,163 0,131 0,096 
4498 INT 0,043 0,155 2,074 0,057 0,121 0,213 0,106 0,064 
4710 INT 0,034 0,132 1,707 0,039 0,100 0,132 0,117 0,066 
AN= número de identificação do animal; TRAT= tratamento (C13=castração aos 13 meses, 
C18=castração aos 18 meses e INT=inteiros). 
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... continuação do ANEXO D 
AN TRAT C18:3ω3 C18:4ω3 C20:0 C20:1ω11 C20:1ω9 C20:2ω6 C20:3ω9 C20:3ω6

4472 C13 0,125 0,158 0,216 0,093 0,110 0,024 0,014 0,043 
4547 C13 0,237 0,234 0,154 0,071 0,095 0,027 0,048 0,107 
4615 C13 0,153 0,230 0,140 0,104 0,145 0,030 0,023 0,036 
4810 C13 0,156 0,209 0,127 0,101 0,112 0,029 0,029 0,070 
4910 C13 0,207 0,210 0,158 0,099 0,151 0,040 0,050 0,090 
4957 C13 0,164 0,215 0,143 0,099 0,201 0,043 0,057 0,124 
4598 C13 0,110 0,151 0,207 0,071 0,065 0,025 0,018 0,041 
4616 C13 0,108 0,252 0,154 0,092 0,147 0,019 0,037 0,046 
4617 C13 0,200 0,307 0,151 0,118 0,121 0,030 0,022 0,046 
4625 C13 0,211 0,228 0,147 0,109 0,117 0,037 0,040 0,091 
4801 C13 0,141 0,170 0,110 0,079 0,085 0,020 0,023 0,054 
4920 C13 0,136 0,150 0,136 0,079 0,090 0,017 0,018 0,047 
1212 C18 0,279 0,331 0,124 0,122 0,129 0,044 0,059 0,144 
3228 C18 0,164 0,201 0,145 0,106 0,091 0,028 0,027 0,073 
4738 C18 0,141 0,203 0,106 0,092 0,194 0,036 0,038 0,077 
4796 C18 0,172 0,176 0,174 0,080 0,079 0,032 0,021 0,037 
4919 C18 0,123 0,143 0,236 0,052 0,085 0,018 0,021 0,052 
4955 C18 0,212 0,220 0,120 0,103 0,132 0,033 0,028 0,080 
3768 C18 0,287 0,298 0,123 0,099 0,128 0,034 0,056 0,206 
4483 C18 0,185 0,240 0,144 0,110 0,118 0,024 0,015 0,046 
4596 C18 0,162 0,188 0,094 0,070 0,144 0,025 0,038 0,088 
4606 C18 0,131 0,207 0,191 0,108 0,109 0,030 0,045 0,088 
4819 C18 0,135 0,152 0,160 0,095 0,111 0,028 0,027 0,053 
4935 C18 0,199 0,221 0,180 0,110 0,172 0,040 0,060 0,123 
4366 INT 0,253 0,240 0,175 0,107 0,116 0,051 0,080 0,101 
4544 INT 0,252 0,287 0,209 0,105 0,101 0,028 0,016 0,034 
4607 INT 0,250 0,237 0,162 0,079 0,106 0,048 0,058 0,096 
4622 INT 0,279 0,307 0,167 0,100 0,123 0,039 0,034 0,033 
4849 INT 0,305 0,285 0,185 0,100 0,131 0,048 0,036 0,061 
4951 INT 0,171 0,176 0,195 0,091 0,114 0,042 0,075 0,096 
3647 INT 0,123 0,143 0,236 0,052 0,085 0,018 0,021 0,052 
4467 INT 0,243 0,285 0,164 0,109 0,095 0,039 0,074 0,104 
4482 INT 0,245 0,238 0,165 0,095 0,159 0,040 0,042 0,057 
4485 INT 0,225 0,227 0,173 0,089 0,074 0,032 0,041 0,031 
4498 INT 0,210 0,344 0,171 0,074 0,094 0,043 0,011 0,080 
4710 INT 0,192 0,197 0,158 0,109 0,113 0,031 0,029 0,047 
AN= número de identificação do animal; TRAT= tratamento (C13=castração aos 13 meses, 
C18=castração aos 18 meses e INT=inteiros). 

 



 59

... continuação do ANEXO D 
AN TRAT C20:3ω3 C20:5ω3 C22:2 C23:0 X2 C24:0 C22:6ω3 C24:1 X3 X4 

4472 C13 0,052 0,010 0,026 0,025 0,051 . . 0,033 0,033 0,017
4547 C13 0,331 0,067 0,048 0,044 0,190 0,022 0,037 0,292 0,066 0,027
4615 C13 0,086 0,019 0,084 0,020 0,047 0,015 0,010 0,223 0,088 0,096
4810 C13 0,095 0,022 0,046 0,025 0,071 0,011 0,007 0,102 0,038 0,015
4910 C13 0,158 0,033 0,026 0,043 0,113 0,016 0,013 0,145 0,027 . 
4957 C13 0,280 0,069 0,140 0,064 0,154 0,022 0,027 0,300 0,140 0,220
4598 C13 0,049 0,010 0,168 0,021 0,048 0,023 0,010 0,068 0,158 0,161
4616 C13 0,147 0,024 0,109 0,028 0,089 0,025 0,025 0,196 0,102 0,106
4617 C13 0,101 0,025 0,070 0,028 0,067 0,018 0,017 0,100 0,079 0,089
4625 C13 0,150 0,037 0,030 0,031 0,117 0,018 0,019 0,139 0,046 0,020
4801 C13 0,107 0,019 0,041 0,022 0,074 0,012 0,013 0,108 0,049 0,029
4920 C13 0,070 0,015 0,051 0,021 0,054 0,011 0,008 0,050 0,063 0,020
1212 C18 0,292 0,067 0,044 0,064 0,198 0,014 0,018 0,093 0,044 0,026
3228 C18 0,129 0,021 0,051 0,031 0,077 0,013 0,003 0,081 0,033 0,025
4738 C18 0,161 0,030 0,034 0,038 0,107 0,011 0,018 0,137 0,043 0,031
4796 C18 0,087 0,022 0,030 0,021 0,060 0,017 0,014 0,091 0,048 0,022
4919 C18 0,159 0,032 0,046 0,026 . . . 0,110 . . 
4955 C18 0,140 0,031 0,038 0,045 0,094 0,013 0,011 0,094 0,039 0,023
3768 C18 0,464 0,078 0,036 0,046 0,218 0,027 0,060 0,203 0,087 0,025
4483 C18 0,092 0,030 0,134 0,021 0,067 0,018 0,009 0,167 0,129 0,148
4596 C18 0,120 0,024 0,023 0,034 0,082 0,009 0,019 0,188 0,031 0,026
4606 C18 0,156 0,042 0,038 0,045 0,118 0,023 0,016 0,067 0,030 0,029
4819 C18 0,117 0,029 0,026 0,019 0,062 0,013 0,013 0,151 0,020 0,017
4935 C18 0,268 0,046 0,051 0,068 0,143 0,023 0,038 0,098 0,048 0,030
4366 INT 0,250 0,064 0,023 0,064 0,190 0,021 0,037 0,215 0,049 0,024
4544 INT 0,092 0,016 0,098 0,018 0,078 0,021 0,012 0,173 0,112 0,069
4607 INT 0,329 0,050 0,034 0,053 0,171 0,015 0,017 0,162 0,046 0,025
4622 INT 0,080 0,021 0,127 0,019 0,079 0,024 0,014 0,361 0,129 0,142
4849 INT 0,176 0,047 0,399 0,047 0,123 0,025 0,020 0,381 0,456 0,419
4951 INT 0,255 0,050 0,014 0,055 0,147 0,016 0,032 0,154 0,035 0,040
3647 INT 0,159 0,032 0,046 0,026 0,090 0,041 0,031 0,110 0,076 0,013
4467 INT 0,282 0,078 0,029 0,050 0,204 0,017 0,034 0,219 0,041 0,021
4482 INT 0,132 0,028 0,034 0,023 0,081 0,013 0,015 0,137 0,043 0,020
4485 INT 0,132 0,027 0,071 0,015 0,066 0,021 0,015 0,139 0,096 0,086
4498 INT 0,180 0,053 0,113 0,023 0,079 0,017 0,034 0,117 0,154 0,015
4710 INT 0,124 0,022 0,075 0,017 0,073 0,021 0,013 0,254 0,064 0,083
AN= número de identificação do animal; TRAT= tratamento (C13=castração aos 13 meses, 
C18=castração aos 18 meses e INT=inteiros). 
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ANEXO E – Procedimento para metilação de ácidos graxos segundo MAIA (1992), sendo uma 
adaptação dos métodos de METCALFE et al. (1966) e HARTMAN & LAGO (1973) 

 

 

1. REAGENTES E MATERIAIS 

 

 1.1. Solução 0,5N NaOH em metanol (MeOH) p.a. 

 1.2. Solução NH4Cl-H2SO4-MeOH (reagente esterificante) 

• 10 g de cloreto de amônio (NH4Cl) são adicionados a 300 mL de MeOH, seguido por 
15 mL de ácido sulfúrico concentrado (H2SO4) (adicionar em pequenas porções, com 
agitação manual). Usar um balão de fundo redondo e boca esmerilhada; 

 
• adaptar o balão a um condensador de água (de preferência Liebig) e refluir a mistura 

até dissolução total de NH4Cl (15-20min), usando um sistema de aquecimento (chapa, 
manta, etc.) com reostato para controlar a taxa de aquecimento, que deve ser 
estabilizada quando iniciar a ebulição da mistura. O reagente é estável por várias 
semanas. 

 

1.3. Solução saturada de NaCl 

 1.4. Hexano 

1.5. Sistema de aquecimento para obter água em ebulição 

 1.6. Tubo de ensaio de 17 mL (Pyrex nº 9825) com tampa rosqueável, que evite vazamentos. 

 

 

2. PROCEDIMENTO 

• Pesar entre 30-100 mg de amostra dentro do tubo de ensaio (isenta de solvente), não 
é necessário conhecer o peso exato, mas é recomendado uma certa padronização do 
peso nas várias amostras; 

 
• adicionar 4 mL da solução 0,5N de hidróxido de sódio em metanol; 

 
• fechar bem o tubo de ensaio (evitar vazamento) e aquecer em banho de água em 

ebulição até dissolver os glóbulos de gordura e a solução ficar transparente (3-5min). 
Se necessário, agitar ocasionalmente o tubo; 

 
• esfriar o tubo sob água corrente, o mais rápido possível; 

 
• adicionar 5 mL do reagente esterificante, fechar e agitar o tubo de ensaio; 

 
• aquecer em banho de água fervente por 5min; 

 
• esfriar o tubo sob água corrente, o mais rápido possível; 

 
• adicionar 4 mL de solução saturada de cloreto de sódio. Agitar com força por 30seg; 

 
• deixar em repouso. O sobrenadante (ésteres metílicos) será usado para injetar no 

cromatógrafo. Se não for injetar imediatamente, é aconselhável colocar o 
sobrenadante dentro de frasco escuro bem fechado e guardar em “freezer” até uso. 
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ANEXO F – Símbolos numéricos, nomes vulgares e sistemáticos dos ácidos graxos identificados 
nas amostras do músculo Longissimus dorsi 

Símbolos numéricos Nomes vulgares Nomes sistemáticos 
C10:0 cáprico decanóico 
C12:0 láurico dodecanóico 
iC14:0 iso-mirístico 12-metiltridecanóico 
C14:0 mirístico tetradecanóico 
C14:1ω5 miristoléico 9-tetradecenóico 
iC15:0  13-metiltetradecanóico 
aiC15:0  12-metiltetradecanóico 
C15:0 n-pentadecílico pentadecanóico 
iC16:0 iso-palmítico 14-metilpentadecanóico 
C16:0 DMA   
C16:0 palmítico hexadecanóico 
C16:1ω7 palmitoléico 9-hexadecenóico 
C16:1ω5   
iC17:0 iso-margárico 15-metilhexadecanóico 
aiC17:0 ai-margárico 14-metilhexadecanóico 
C16:2ω5   
C16:3ω6   
C17:0 margárico heptadecanóico 
C17:1ω9   
C16:3ω3   
C16:4ω3   
C17:2ω5   
C18:1 DMA   
C18:0 esteárico octadecanóico 
C18:1ω9 oléico 9-octaecenóico 
C18:1ω7 cis-vacênico 11-octadecenóico 
C18:1ω5   
C18:1ω4   
C18:1ω3   
C18:2ω6 linoléico 9,12-octadecadienóico 
X1   
C18:2ω4   
C18:3ω6 γ-linolênico 6,9,12-octadecatrienóico 
C19:1ω11   
C19:1ω9   
C18:3ω3 α-linolênico 9,12,15- octadecatrienóico 
C18:4ω3 morótico 6,9,12,15-octadecatetraenóico 
C20:0 araquídico eicosanóico 
C20:1ω11 gadoléico 9-eicosenóico 
C20:1ω9 gondóico 11-eicosenóico 
C20:2ω6  11,14-eicosadienóico 
C20:3ω9 “mead” 5,8,11-eicosatrienóico 
C20:3ω6 dihomo-γ-linolênico 8,11,14-eicosatrienóico 
C20:3ω3  11,14,17-eicosatrienóico 
C20:4ω6 araquidônico 5,8,11,14-eicosatetraenóico 
C20:5ω3 timnodônico (EPA) 5,8,11,14,17-eicosapentaenóico 
C22:2   
C23:0   
X2   
C24:0 lignocérico tetracosanóico 
C22:6ω3 cervônico (DHA) 4,7,10,13,16,19-docosahexaenóico 
C24:1 nervônico 15-tetracosenóico 
X3   
X4   

X1, X2, X3 e X4 = ácidos graxos não identificados; 
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ANEXO G – Ordem dos picos, valores e desvios padrão dos comprimentos de cadeia equivalente 
(ECL) dos ácidos graxos identificados nas amostras do músculo Longissimus dorsi 
dos novilhos e dos padrões utilizados 

Pico nº Ácido graxo ECL Desvio padrão ECL padrão 
1 C10:0 10,17 0,033 10,18 
2 C12:0 12,04 0,022 12,05 
3 iC14:0 13,52 0,016 13,53 
4 C14:0 14,00 0,014 14,01 
5 C14:1ω5 14,40 0,016 14,41 
6 iC15:0 14,51 0,015  
7 aiC15:0 14,67 0,015  
8 C15:0 14,98 0,015 15,00 
9 iC16:0 15,50 0,146  
10 C16:0 DMA 15,63 0,139  
11 C16:0 16,00 0,000 16,00 
12 C16:1ω7 16,27 0,132 16,29 
13 C16:1ω5 16,39 0,161  
14 iC17:0 16,49 0,162  
15 aiC17:0 16,65 0,017  
16 C16:2ω5 16,74 0,022  
17 C16:3ω6 16,88 0,028  
18 C17:0 16,98 0,018 17,00 
19 C17:1ω9 17,22 0,021 17,28 
20 C16:3ω3 17,49 0,020  
21 C16:4ω3 17,61 0,022  
22 C17:2ω5 17,71 0,024  
23 C18:1 DMA 17,80 0,024  
24 C18:0 18,00 0,000 18,00 
25 C18:1ω9 18,22 0,080 18,22 
26 C18:1ω7 18,33 0,117  
27 C18:1ω5 18,39 0,131  
28 C18:1ω4 18,46 0,135  
29 C18:1ω3 18,54 0,154  
30 C18:2ω6 18,64 0,024 18,69 
31 X1 18,74 0,027  
32 C18:2ω4 18,82 0,028  
33 C18:3ω6 18,97 0,028 18,97 
34 C19:1ω11 19,14 0,040  
35 C19:1ω9 19,21 0,048  
36 C18:3ω3 19,27 0,032 19,30 
37 C18:4ω3 19,50 0,034  
38 C20:0 19,96 0,036 19,99 
39 C20:1ω11 20,11 0,037  
40 C20:1ω9 20,15 0,037 20,19 
41 C20:2ω6 20,61 0,041 20,65 
42 C20:3ω9 20,66 0,042  
43 C20:3ω6 20,86 0,043 20,90 
44 C20:3ω3 / C20:4ω6 21,08 0,045 21,12 
45 C20:5ω3 21,70 0,049 21,74 
46 C22:2 22,39 0,038 22,47 
47 C23:0 22,63 0,029 22,61 
48 X2 22,85 0,025 22,82 
49 C24:0 22,92 0,225 22,96 
50 C22:6ω3 22,96 0,025 22,99 
51 C24:1 23,01 0,060 23,04 
52 X3 23,17 0,026  
53 X4 23,27 0,026  
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9 APÊNDICES 
 
APÊNDICE A – Resumo da análise de variância para peso de abate (kg) 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 3545,92 6,44 0,0026 
Erro 74 550,29   
Total 76    
Contraste 1 6243,76 11,35 0,0012 
Média = 382,01 R2 = 0,15 CV = 6,14 
 
APÊNDICE B – Resumo da análise de variância para peso de carcaça quente (kg) 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 1874,42 7,46 0,0011 
Erro 74 251,17   
Total 76    
Contraste 1 3351,74 13,34 0,0005 
Média = 205,37 R2 = 0,17 CV = 7,72 
 
APÊNDICE C – Resumo da análise de variância para peso de carcaça fria (kg) 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 2353,22 10,38 0,0001 
Erro 74 226,71   
Total 76    
Contraste 1 4206,98 18,56 0,0001 
Média = 201,55 R2 = 0,22 CV = 7,47 
 
APÊNDICE D – Resumo da análise de variância para rendimento de carcaça quente (%) 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 8,75 1,31 0,2764 
Erro 74 6,69   
Total 76    
Contraste 1 15,68 2,34 0,1301 
Média = 53,75 R2 = 0,03 CV = 4,81 
 
APÊNDICE E – Resumo da análise de variância para rendimento de carcaça fria (%) 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 19,29 3,49 0,0356 
Erro 74 5,53   
Total 76    
Contraste 1 34,07 6,16 0,0153 
Média = 52,75 R2 = 0,09 CV = 4,46 
 
APÊNDICE F – Resumo da análise de variância para quebra ao resfriamento (%) 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 0,25 0,80 0,4526 
Erro 74 0,31   
Total 76    
Contraste 1 0,29 0,93 0,3372 
Média = 1,82 R2 = 0,02 CV = 39,05 
 
APÊNDICE G – Resumo da análise de variância para comprimento de carcaça (cm) 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 10,37 1,06 0,3514 
Erro 74 9,78   
Total 76    
Contraste 1 11,86 1,21 0,2744 
Média = 129,97 R2 = 0,03 CV = 2,41 
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APÊNDICE H – Resumo da análise de variância para comprimento de braço (cm) 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 1,24 0,40 0,6740 
Erro 74 3,12   
Total 76    
Contraste 1 0,15 0,05 0,8265 
Média = 42,10 R2 = 0,01 CV = 4,20 
 
APÊNDICE I – Resumo da análise de variância para perímetro de braço (cm) 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 3,81 1,77 0,1778 
Erro 74 2,16   
Total 76    
Contraste 1 7,58 3,51 0,0648 
Média = 32,57 R2 = 0,05 CV = 4,51 
 
APÊNDICE J – Resumo da análise de variância para área de Longissimus dorsi (cm²) 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 153,37 2,90 0,0258 
Erro 74 52,91   
Total 76    
Contraste 1 296,35 5,60 0,0206 
Média = 58,40 R2 = 0,07 CV = 12,46 
 
APÊNDICE K – Resumo da análise de variância para área de Longissimus dorsi/100 kg PCF, cm² 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 2,24 0,24 0,7864 
Erro 74 9,29   
Total 76    
Contraste 1 1,18 0,13 0,7229 
Média = 29,00 R2 = 0,01 CV = 10,51 
 
APÊNDICE L – Resumo da análise de variância para espessura de gordura (mm) 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 4,83 5,99 0,0039 
Erro 74 0,81   
Total 76    
Contraste 1 9,31 11,55 0,0011 
Média = 3,54 R2 = 0,14 CV = 25,32 
 
APÊNDICE M – Resumo da análise de variância para espessura de gordura/100 kg PCF (mm) 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 2,23 10,12 0,0001 
Erro 74 0,22   
Total 76    
Contraste 1 4,18 18,99 0,0001 
Média = 1,78 R2 = 0,21 CV = 26,39 
 
APÊNDICE N – Resumo da análise de variância para dianteiro (kg) 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 206,56 17,09 0,0001 
Erro 74 12,09   
Total 76    
Contraste 1 375,88 31,09 0,0001 
Média = 39,43 R2 = 0,32 CV = 8,82 
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APÊNDICE O – Resumo da análise de variância para dianteiro (%) 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 22,02 14,01 0,0001 
Erro 74 1,57   
Total 76    
Contraste 1 40,86 26,00 0,0001 
Média = 39,08 R2 = 0,27 CV = 3,21 
 
APÊNDICE P – Resumo da análise de variância para ponta de agulha (kg) 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 0,17 0,13 0,8778 
Erro 74 1,27   
Total 76    
Contraste 1 0,33 0,26 0,6108 
Média = 10,76 R2 = 0,01 CV = 10,48 
 
APÊNDICE Q – Resumo da análise de variância para ponta de agulha (%) 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 4,78 10,37 0,0001 
Erro 74 0,46   
Total 76    
Contraste 1 7,95 17,23 0,0001 
Média = 10,69 R2 = 0,22 CV = 6,36 
 
APÊNDICE R – Resumo da análise de variância para traseiro (kg) 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 66,89 5,25 0,0074 
Erro 74 12,75   
Total 76    
Contraste 1 112,68 8,84 0,0040 
Média = 51,50 R2 = 0,12 CV = 6,93 
 
APÊNDICE S – Resumo da análise de variância para traseiro (%) 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 16,58 9,56 0,0002 
Erro 74 1,73   
Total 76    
Contraste 1 31,91 18,39 0,0001 
Média = 51,17 R2 = 0,21 CV = 2,57 
 
APÊNDICE T – Resumo da análise de variância para músculo na carcaça (kg) 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 2573,24 20,43 0,0001 
Erro 74 125,97   
Total 76    
Contraste 1 4630,55 36,76 0,0001 
Média = 129,93 R2 = 0,36 CV = 8,64 
 
APÊNDICE U – Resumo da análise de variância para músculo na carcaça (%) 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 87,38 11,74 0,0001 
Erro 74 7,44   
Total 76    
Contraste 1 157,15 21,12 0,0001 
Média = 64,40 R2 = 0,24 CV = 4,24 
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APÊNDICE V – Resumo da análise de variância para gordura na carcaça (kg) 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 202,41 5,72 0,0049 
Erro 74 35,39   
Total 76    
Contraste 1 391,46 11,06 0,0014 
Média = 40,69 R2 = 0,13 CV = 14,62 
 
APÊNDICE W – Resumo da análise de variância para gordura na carcaça (%) 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 135,03 20,31 0,0001 
Erro 74 6,65   
Total 76    
Contraste 1 253,10 38,06 0,0001 
Média = 20,28 R2 = 0,35 CV = 12,72 
 
APÊNDICE X – Resumo da análise de variância para osso na carcaça (kg) 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 137,30 11,13 0,0001 
Erro 74 12,33   
Total 76    
Contraste 1 261,30 21,19 0,0001 
Média = 31,35 R2 = 0,23 CV = 11,20 
 
APÊNDICE Y – Resumo da análise de variância para osso na carcaça (%) 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 4,68 3,71 0,0292 
Erro 74 1,26   
Total 76    
Contraste 1 9,36 7,41 0,0081 
Média = 15,53 R2 = 0,09 CV = 7,23 
 
APÊNDICE Z – Resumo da análise de variância para relação músculo:osso 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 0,03 0,20 0,8164 
Erro 74 0,17   
Total 76    
Contraste 1 0,004 0,03 0,8716 
Média = 4,17 R2 = 0,01 CV = 9,88 
 
APÊNDICE AA – Resumo da análise de variância para relação músculo:gordura 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 0,59 12,79 0,0001 
Erro 74 0,05   
Total 76    
Contraste 1 1,11 24,33 0,0001 
Média = 3,33 R2 = 0,26 CV = 11,83 
 
APÊNDICE AB – Resumo da análise de variância para relação músculo+gordura:osso 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 0,70 2,66 0,0468 
Erro 74 0,26   
Total 76    
Contraste 1 1,39 5,32 0,0238 
Média = 5,49 R2 = 0,07 CV = 9,31 
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APÊNDICE AC – Resumo da análise de variância para cor da carne (pontos) 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 0,86 2,18 0,0413 
Erro 74 0,40   
Total 76    
Contraste 1 1,45 3,66 0,0595 
Média = 3,27 R2 = 0,06 CV = 19,29 
 
APÊNDICE AD – Resumo da análise de variância para textura da carne (pontos) 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 1,03 2,31 0,0518 
Erro 74 0,45   
Total 76    
Contraste 1 2,03 4,55 0,0362 
Média = 3,52 R2 = 0,06 CV = 18,95 
 
APÊNDICE AE – Resumo da análise de variância para marmoreio da carne (pontos) 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 1,05 4,79 0,0110 
Erro 74 0,22   
Total 76    
Contraste 1 2,09 9,54 0,0028 
Média = 4,11 R2 = 0,11 CV = 23,78 
 
APÊNDICE AF – Resumo da análise de variância para marmoreio da carne/100 kg PCF (pontos) 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 5,97 6,08 0,0036 
Erro 74 0,98   
Total 76    
Contraste 1 11,78 11,99 0,0009 
Média = 2,07 R2 = 0,14 CV = 47,88 
 
APÊNDICE AG – Resumo da análise de variância para força de cisalhamento (kgf/cm³) 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 30,961 4,25 0,0180 
Erro 73 7,290   
Total 75    
Contraste 1 61,551 8,44 0,0048 
Média = 10,41 R2 = 0,10 CV = 25,95 
 
APÊNDICE AH – Resumo da análise de variância para matéria seca (%) 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 3,006 4,21 0,0234 
Erro 33 0,713   
Total 35    
Contraste 1 5,351 7,50 0,0099 
Média = 24,51 R2 = 0,20 CV = 3,45 
 
APÊNDICE AI – Resumo da análise de variância para matéria mineral (%) 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 0,003 1,91 0,1643 
Erro 33 0,001   
Total 35    
Contraste 1 0,005 3,41 0,0739 
Média = 1,07 R2 = 0,10 CV = 3,53 
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APÊNDICE AJ – Resumo da análise de variância para matéria mineral expresso na matéria seca 
(%) 

Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 
Tratamento 2 0,201 4,04 0,0269 
Erro 33 0,050   
Total 35    
Contraste 1 0,348 7,00 0,0124 
Média = 4,36 R2 = 0,20 CV = 5,11 
 
APÊNDICE AK – Resumo da análise de variância para proteína bruta (%) 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 2,018 3,30 0,0494 
Erro 33 0,612   
Total 35    
Contraste 1 2,977 4,87 0,0345 
Média = 21,99 R2 = 0,17 CV = 3,56 
 
APÊNDICE AL – Resumo da análise de variância para lipídios (%) 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 0,355 7,10 0,0027 
Erro 33 0,050   
Total 35    
Contraste 1 0,636 12,70 0,0011 
Média = 1,34 R2 = 0,30 CV = 19,81 
 
APÊNDICE AM – Resumo da análise de variância para lipídios expresso na matéria seca (%) 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 1,246 6,99 0,0029 
Erro 33 0,178   
Total 35    
Contraste 1 2,238 12,55 0,0012 
Média = 5,41 R2 = 0,30 CV = 18,55 
 
APÊNDICE AN – Resumo da análise de variância para colesterol (mg/100 g) 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 27,414 1,00 0,3780 
Erro 33 27,354   
Total 35    
Contraste 1 0,618 0,02 0,8814 
Média = 46,10 R2 = 0,06 CV = 11,35 
 
APÊNDICE AO – Resumo da análise de variância para α-tocoferol (mg/100 g) 
Fontes de variação Graus de liberdade Quadrado médio Valor de F Probabilidade 

Tratamento 2 0,002 0,33 0,7198 
Erro 33 0,007   
Total 35    
Contraste 1 0,004 0,51 0,4816 
Média = 0,41 R2 = 0,02 CV = 13,57 
 


