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RESUMO

O número do rebanho brasileiro vem crescendo exponencialmente, por este motivo, faz-se
necessário alguns ajustes nos sistemas e desempenhos produtivos com objetivo de favorecer o
aumento da produção e a oferta de carne no Brasil. Diversos fatores podem afetar de forma
direta ou indireta na característica de qualidade da carne bovina, tais como na maciez, gordura
e palatabilidade da carne que podem influenciar no preço final do produto. Algumas
avaliações são realizadas para evidenciar a composição da carne no animal, são elas AOL,
EG, EGP8, peso, PI, PF, PCQ, MAR e maciez. Estas características são realizadas para
avaliação da composição da carne e espessura de gordura no animal. Devido ao grande
número de pesquisas sobre qualidade de carne o presente trabalho foi conduzido com objetivo
de se obter médias combinadas de parâmetros indicadores de qualidade de carne e carcaça,
bem como verificar o efeito de determinados fatores sobre estes parâmetros utilizando a metaanálise como ferramenta. Os registros foram identificados através de pesquisa de banco de
dados nos sites PubMed e Scielo no período de 2009 a 2016 com base em 49 artigos
científicos que continham assuntos relacionados AOL, EG, EGP8 e maciez realizados em
bovinos, totalizando uma média de 9.142 animais analisados em relação às características de
carcaça e carne. A construção do banco de dados foi baseada em informações relativas ao
sexo, idade, raça e peso do animal. Os resultados deste estudo demonstraram que as
mensurações realizadas diretamente na carcaça apresentaram médias superiores às realizadas
por ultrassonografia.
Palavras-chave: Carcaça; meta-análise; qualidade de carne, ultrassonografia;
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ABSTRACT
The number of the Brazilian herd has been increasing exponentially, so it is necessary to
adjust the production systems and performance with the objective of favoring the increase of
production and a supply of meat in Brazil. A pay for the national court is only a live weight
and there is no carcass yield of the animals, however with future changes in the scenario.
Several factors may directly or indirectly influence the quality of beef, such as softness, fat
and palatability of the meat that may influence the final price of the product. Some
evaluations are performed to evidence the body composition, no animal, they are EM, BF and
IMF. These evaluations are performed for evaluation of the meat composition and fat
thickness of no animal. Due to the large number of researches on the quality of the material,
the work was conducted with the aim of obtaining combined means of meat and carcass
quality indicators, as well as to verify the effect of certain factors on these data using a metaanalysis as tool. The research was performed in the PubMed and Scielo sites from 2009 to
2016 based on 49 scientific papers containing AOL, EG and EGP8 carried out in cattle,
totaling an average of 9,142 animals analyzed in relation to the carcass characteristics. Of the
database for the purpose of sex, age, breed and weight of the animal. The results of this study
demonstrated that the measurements were performed in the carcass, presenting averages
higher than those performed by ultrasonography.
Keywords: Carcass; Meta-analysis; quality of meat, ultrasonography;
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS
1 INTRODUÇÃO
No agronegócio mundial, em especial na produção de carne bovina, é
respeitável o status atingido pelo Brasil. O país dispõe de um rebanho que ultrapassa
219 milhões de cabeças e tem previsões de crescimento para mais de 226 milhões de
cabeças de gado em 20171. Embora o Brasil seja o segundo maior exportador de carne
bovina no mundo, os índices zootécnicos são inferiores aos de países como Austrália,
Nova Zelândia e Estados Unidos. No ano de 2016, o Brasil alcançou o patamar de
primeiro lugar, em termos de produção mundial de carne, igualando-se à Índia, e para
2017 as projeções colocam o país, novamente, como maior exportador mundial de carne
mundial, superando a produção na Índia cujos animais bovinos são sagrados (Figura 1).
Entretanto, para a manutenção deste cenário o país vem se deparando com uma
necessidade de ajustes nos sistemas e desempenhos produtivos que venham favorecer o
aumento da produção e a oferta de carne.

FIGURA 1. Exportações (Mtons/ano) dos principais exportadores de carne bovina.
* Predição das exportações para o mês de Outubro de 2017.
Fonte: FAS-USDA1
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Luchiari Filho2 expressou que para o Brasil atender aos nichos de mercado
de alta qualidade e valor agregado é imprescindível aplicar uma estratégia que envolva
desde escolha do material genético, a adequação do sistema de produção visando à
padronização da oferta de matéria prima (animais) às indústrias, principalmente quanto
ao peso, rendimento de cortes cárneos e grau de acabamento. Tradicionalmente, a
composição da remuneração para pecuária de corte nacional foi baseada apenas no peso
vivo e no rendimento de carcaça dos animais. No entanto, observa-se forte tendência de
mudança desse cenário, sendo que a receita da atividade não está mais vinculada
somente aos aspectos quantitativos, mas também à qualidade, notadamente, ao
acabamento de carcaça.
Vaz et al.3 afirmaram que no Brasil existe uma deficiência de informações
sobre o efeito da elevação do peso de abate sobre as características da carcaça e da carne
de bovinos, em virtude principalmente da variabilidade existente, devido a diferentes
tipos de manejo alimentar, categorias animal, sexo, métodos de avaliação, idades ao
abate, entre outras, que impedem que sejam feitas comparações conclusivas e
padronização entre carcaças e fatores de qualidade de carne, dificultando assim,
estratégias objetivas para maximização do potencial do mercado de carnes no Brasil.
No geral, características de crescimento e de carcaças de bovinos continuam
sendo um importante objetivo para obtenção de carcaças e cortes que venham atender os
mercados consumidores. No entanto, a evidente escassez de informações a respeito dos
diversos efeitos sobre as características da carcaça e da carne de bovinos, em virtude
principalmente do reduzido número de trabalhos e dos resultados conflitantes dos
estudos existentes, torna de extrema relevância a geração de informações nesse sentido.
Segundo Forni et al.4, estas características apresentam herdabilidade de magnitude
moderada a alta, evidenciando que se constituem em critérios de seleção para a melhoria
desses aspectos no rebanho.
Características de acabamento da carcaça como área de olho de lombo,
espessura de gordura e espessura de gordura da garupa são importantes para determinar
rendimento e qualidade da carne e carcaça. A mensuração da área de olho de lombo
(AOL) tem sido utilizada como indicadora do desenvolvimento muscular, e quando
analisada juntamente com medidas de espessura de gordura (EG) e espessura de gordura
na garupa (EGP8) fornecem informações importantes relacionadas à qualidade de
carcaça.
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Entretanto, apesar de diversos trabalhos publicados relacionados a esses
temas, a maioria são experimentos individualizados, em regiões e países diferentes, com
diversas raças, impossibilitando conclusões definitivas sobre o tema. Dessa forma, a
adoção de meta-análise pode contribuir para a análise e sistematização das informações
geradas por vários estudos com o intuito de fazer uma síntese reproduzível e
quantificável dos dados.
Assim, a presente dissertação foi dividida em três capítulos, sendo que o
capítulo 1 foi abordado uma revisão bibliográfica sobre os principais fatores que
interferem na produção, rendimento e qualidade da carcaça e carne, e sobre a
metodologia de meta-análise. No capitulo 2, foi desenvolvido um estudo de metaanálise sobre características de carcaça e carne, cujo objetivo foi obter médias
combinadas de parâmetros indicadores de qualidade de carne e carcaça, bem como
verificar o efeito de determinados fatores sobre estes parâmetros, através da
metodologia de meta-análise. Ao final foi apresentado um segmento de considerações
finais.
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2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1. MERCADO DE CARNE NO BRASIL E NO MUNDO
No Brasil, o agronegócio gera expectativas em todas as regiões, justificadas
principalmente pelo aumento no consumo interno e crescimento vertiginoso das
exportações. O país é ainda um dos poucos que possui capacidade real de expansão
produtiva, seja pela capacidade de área territorial para exploração sustentável da
agropecuária, seja por meio do melhor aproveitamento das áreas já utilizadas
Segundo dados do ANUALPEC5, o Brasil possui o segundo maior rebanho
comercial de bovinos do mundo, com aproximadamente 219 milhões cabeças em 2016,
valor este superado apenas pela Índia6. A cadeia produtiva brasileira da carne bovina
movimenta cerca de R$ 167,5 bilhões de reais, por ano, e gera aproximadamente sete
(7) milhões de empregos. O setor produz 9,5 milhões de toneladas, sendo 7,6 milhões
destinados ao mercado interno e 1,8 milhão exportado para mais de 140 países, segundo
dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento7.
Segundo o MAPA7, até 2020, a expectativa é que a produção nacional de
carnes suprirá 44,5% do mercado mundial. Já a carne de frango terá 48,1% das
exportações mundiais e a participação da carne suína será de 14,2%. Essas estimativas
indicam que o Brasil pode manter posição de primeiro exportador mundial de carnes
bovina e de frango, superando os Estados Unidos, que atualmente ocupam o primeiro
lugar no ranking8. A cada ano, a participação brasileira no comércio internacional vem
crescendo, com destaque para a produção de carne bovina, suína e de frango.
No entanto, o mercado de carne bovina no Brasil tem como principal
característica grande variação quanto aos cortes e aos padrões das carcaças
comercializadas, o que não é compatível com os produtos exigidos pelo mercado
externo, os quais requerem padrão de peso e acabamento nas carcaças, remunerando
mais o mercado que seja capaz de satisfazer as suas exigências em qualidade 9,10.
Atualmente, tanto os mercados interno como externo estão mais
exigentes quanto aos padrões de qualidade, composição nutricional, garantia de origem
do produto, preços, entre outras, quando comparados a tempos atrás, quando os animais
apresentavam idades avançadas ao abate, manejos inadequados, entre outros. Hoje em
dia, os consumidores passaram a exigir, além de preços mais baixos, produtos com
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qualidades, o que vem levando a cadeia produtiva da carne bovina readequações,
principalmente em função da concorrência com aves e suínos, que oferecem produtos
extremamente competitivos, com características qualitativas mantidas praticamente
inalteradas durante o ano, além de um exaustivo trabalho de marketing11.
Os fatores que afetam a qualidade da carne são inúmeros, e os mesmos
podem exercer influência direta ou indireta como, genética, sexo, manejo, nutrição,
relevo, e os índices zootécnicos que, quando não respeitados ou não considerados,
poderão levar à obtenção de animais prontos para abate mais velhos e com
características de composição da carcaça inadequada aos padrões de qualidade 12,13,14.

2.2 FATORES QUE AFETAM A QUALIDADE DA CARNE
Por muitos anos, a carne bovina que chegava aos consumidores brasileiros
eram provenientes de animais abatidos entre 3 e 5 anos de idade, representando um
produto de baixa qualidade15. O mercado atual vem demonstrando uma necessidade de
mudança neste segmento da cadeia de produção e nos sistemas de produção,
prevalecendo a necessidade de abate de animais cada vez mais jovens.
A característica maciez da carne tende a ser maior em animais jovens, e
possui correlação negativa com o avanço da idade, devido ao acúmulo e à maturação do
tecido conjuntivo presente no músculo16. Cervieri et al.17, analisaram bezerros da raça
Brangus com 8 meses de idade, concluíram que os valores da força de cisalhamento
obtido neste estudo estavam numa faixa aceitável de maciez, ou seja, abaixo de 5,0 kgf.
Outro fator que contribui para essa característica é a dieta. Dietas à base de
forragem pode produzir carne de maciez comparável à dos bovinos terminados com
dieta à base de grãos, desde que pesos de carcaça aceitáveis e grau de gordura possam
ser alcançados na idade jovem 18,19,20,21,22,23.
Cross et al.24 investigaram a influência da idade, raça e sexo sobre as
características de carcaça e palatabilidade da carne em 60 touros e 60 novilhos cruzados,
verificaram que os touros produziram carcaças mais pesadas com menor teor de gordura
externa e área de olho de lombo (AOL) maiores do que novilhos. Concluindo a
influência da idade nas características desejáveis da carcaça e carne, em que animais
mais velhos terão maior deposição de gordura e musculatura comparada ao animal mais
jovem. A produção de carne bovina oriunda de animais com idades avançadas é uma
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das causas do baixo valor agregado da carne brasileira, pois a idade exerce grande
influência na qualidade da carne25.
A avaliação da AOL é utilizada para demonstrar a composição da carne no
animal, determinando o conteúdo da carne, tendo importante influência no preço final
da carne e da classificação da carcaça26. Esta avaliação juntamente com medidas de
espessura de gordura ou acabamento fornecem informações relacionadas à qualidade da
carcaça, à precocidade de crescimento e de acabamento27.
Em um experimento realizado por Crews et al.28 objetivando avaliar as
medidas de AOL utilizando ultrassonografia e diretamente na carcaça de 3.409 touros e
1.503 novilhas da raça Simental com idade média de 369 dias, estes autores observaram
que as características mensuradas na carcaça e por ultrassonografia foram altamente
associadas, o que indica que a ultrassonografia podem ser uma ferramenta útil para a
seleção de animais e como critério de seleção em bovinos. Estudo realizado por Greiner
et al.29, demonstraram medidas de AOL por ultrassonografia de 78.81 cm2, quando
comparadas com medida de AOL medidas diretamente na carcaça (78.10 cm2), não
havendo diferença significativo entre as duas medidas.
Embora as mensurações realizadas diretamente na carcaça ou por meio de
ultrassom não diferirem estatisticamente, quando a comparação é feita entre raças (ou
cruzamentos) e entre tipos de manejo alimentar (pasto ou confinamento) há evidências
de diferenças estatisticamente significativas. A exemplo, Kim et al.30, comparando
características de carcaça de bovinos criados a pasto ou confinados, observaram que as
medidas de AOL foram menores nos animais com dieta a pasto que os animais
confinados; enquanto que Diniz et al.31 relataram médias estatisticamente diferentes
para AOL entre os seguintes cruzamentos Guzerá x Holandês (62,7 cm2), Guzerá x
Nelore (74,4 cm2) e three cross (87 cm2).
De maneira geral, observa-se que a composição genética influencia as
características de carcaça e qualidade de carne, uma vez que existem raças com biótipos
diferentes. Portanto, é necessário ter cautela na seleção do material genético a utilizar, a
fim de assegurar a complementaridade das características desejáveis de cada raça, tendo
em conta que a herdabilidade de características ligadas a qualidade da carne é bastante
variável. Além do mais, é importante avaliar as interações entre os diferentes grupos
genéticos para produzir um produto final de qualidade 32,33,34.
É de consenso, se verificar na literatura, que animais zebuínos produzem
carne com menor espessura de gordura (EG) que os animais de raça taurina. Porém

22

animais zebuínos apresentam maior AOL que os taurinos, tendo assim maior proporção
de músculo na carcaça. Segundo PIRES et al.35 animais de diferentes grupos genéticos
podem apresentar diferenças na qualidade da carcaça e maciez da carne. Assim, a
utilização de cruzamentos entre zebuínos e raças de acabamento tardio é conseqüência
da preferência do mercado consumidor, principalmente europeu, por carne
relativamente magra e com cortes especiais pesados com sabor e maciez característicos.
Climaco et al.36 em experimento realizado com o objetivo de avaliar as
características de carcaça e de qualidade da carne de animais puros das raças Tabapuã,
Bonsmara e mestiços ½ Bonsmara + ½ Nelore e mestiços ½ Bonsmara + ¼ Red Angus
+ ¼ Nelore, verificaram que ao abate, não foram observadas diferenças no peso de
carcaça fria nem nos pesos e percentuais dos cortes comerciais (traseiro, costilhar e
dianteiro) entre os grupos genéticos. Os animais puros Bonsmara apresentaram maior
área de olho-de-lombo, maior percentual de músculo e menor percentual de gordura na
carcaça. Nos animais mestiços ½ Bonsmara + ½ Nelore, a espessura de gordura de
cobertura (EGC) foi maior que os Bonsmara e Tabapuã, porém todos os grupos
genéticos apresentaram EGC acima do mínimo (3 mm) exigido pelos frigoríficos. Não
foi observada diferença na composição centesimal da carne entre os grupos genéticos, e
a carne dos animais Bonsmara e mestiços ½ Bonsmara + ½ Nelore e ½ Bonsmara + ¼
Red Angus + ¼ Nelore foi mais macia que a dos animais Tabapuã. Concluindo que
animais com maior percentual de raças zebuínas obtiveram carnes mais duras.
Em um estudo semelhante Yokoo et al.37 com animais zebuínos obtiveram
menores valores de médias para EG quando comparados aos animais taurinos. De
acordo com Faria et al 2015 as características de carcaça, avaliadas por ultrassonografia,
como AOL, EG e EGP8, apresentam variabilidade genética e, apesar das estimativas de
herdabilidade medianas, podem ser utilizadas como critério de seleção para obtenção de
progresso genético em rebanhos de bovinos da raça Nelore Mocho.
Estudo feito por Restle et al.38 utilizando 24 novilhos de diferentes
Genótipos de Hereford x Nelore, com idade média inicial de 20 meses, puderam
observar que não houve diferença significativa entre os grupos genéticos estudados.
Porém, estudo realizado por Cross et. al24 comparando novilhos e touros de 4 diferentes
raças observaram que as raças de maturação tardia (Simmental e Charolês) produziram
animais e carcaças mais pesados com menos EG e maior AOL na carcaça. Por outro
lado carcaças de animais da raça Hereford e Angus continha mais gordura
intramuscular. Koch et al.39 também relataram efeitos significativos de raça na
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maturidade da carcaça. Estes autores descobriram que as carcaças Simmental eram
significativamente mais tardias do que as carcaças dos grupos raças Hereford ou
Charolês.
A Espessura de gordura subcutânea é um indicativo de precocidade de
acabamento de carcaça. É uma característica positiva correlacionada ao total de gordura
corporal, porém é uma característica negativa à porcentagem de cortes desossados40.
Esta camada de gordura de cobertura é essencial para evitar o encurtamento das fibras
musculares (cold shortening) no resfriamento da carcaça que acaba comprometendo a
qualidade da carne protegendo a carcaça durante o resfriamento intenso das câmaras
frigoríficas. A consequência do processo de encurtamento das fibras musculares faz
com que diminui a maciez da carne, desta forma, conclui-se que a EG está diretamente
relacionada com a maciez.
As exigências nos frigoríficos, normalmente é de carcaças com mínimo de 3
mm de espessura de gordura subcutânea e máximo 6 mm. Valores abaixo de 3 mm
estão associados a prejuízos nos rendimentos de carcaça e influenciam seu valor final.
Por outro lado, o excesso também é considerado depreciativo ao valor comercial,
principalmente por prejuízos nos rendimentos de cortes principais e composição física
da carcaça41.
Luchiari Filho13 recomendou que a cobertura de gordura deve ser de 2 a 2,5
mm/100 kg de carcaça quente para se manter boa proporção de gordura na carcaça.
Estudo realizado por Neto et al.42 utilizando o aparelho de ultrassonografia, cujo o
estudo foi realizado com 36 bovinos cruzados com 16 meses de idade, foi observado o
valor de 2,33 mm/100 kg de carcaça, para EG, estando assim, dentro do valor observado
no estudo anterior.
A deposição e a velocidade de deposição de gordura nos bovinos são
determinadas pelo manejo alimentar, pela maturidade, pelo sexo e pelo grupo genético
do animal43. De acordo com alguns pesquisadores quanto maior o tempo de
confinamento do gado recebendo uma dieta de alto-concentrado maior a espessura da
gordura subcutânea

44,45

. Estudo realizado por Andrighetto et al.46 observou-se efeito

linear positivo com o período de confinamento tanto na EG quanto para EGP8 obtida
por ultrassonografia.
De acordo com Faria et al.47, a espessura de gordura da garupa é uma
característica interessante apenas para os animais criados a pasto, devido a deposição de
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gordura precoce na costela e por apresentar uma maior acurácia de mensuração em
comparação com a espessura de gordura.
O sistema de produção tem uma grande influência no que diz respeito a
qualidade final da carcaça seja ela de maneira direta ou indireta. Essas influências estão
associados ao potencial produtivo do animal com os planos nutricionais a que os
mesmos foram submetidos nos diferentes estágios de sua vida, implicando em
alterações nas taxas de crescimento e na deposição dos tecidos corporais 25,48.
Animais mantidos em pastagens tropicais, especialmente na seca, sofrem
deficiências nutricionais devido à estacionalidade de produção dessas gramíneas
diminuindo assim o desempenho dos animais, muitas vezes com perda considerável de
peso vivo, sendo isto uns dos principais fatores do abate tardio49.
A composição da carcaça pode ser alterada devido ao nível de ingestão de
nutrientes digestíveis, afetando principalmente a proporção de gordura. Nutrições
pobres na fase de engorda resultam em uma proporção mais baixa de gordura. Contudo,
num nível nutritivo elevado a proporção de gordura aumenta. Na fase inicial de
acabamento um nível nutricional baixo tem pouco ou nenhum efeito na composição da
carcaça, desde que os animais sejam terminados com uma alimentação adequada13. A
gordura subcutânea é uma das características de carcaça mais importante na qualidade
da carcaça influenciada pela alimentação.
Machado et al.50, trabalhando com bovinos não castrados da raça Nelore
submetidos a dieta a pasto e dividido em grupos com dietas de 0, 1, 2 e 3 kg/dia com
38% de PB encontraram os valores de medida de EG de 1,70, 1,83, 1,83, 1,96
respectivamente. Os autores concluíram que a EG foi maior nos animais suplementados
quando comparados aos não suplementados. Resultados semelhantes foram reportados
por Roth et al.51, com objetivo de comparar as dietas com feno tratado a 3% de
amoníaco anidro com a dieta com feno a 5% de ureia em bovinos machos não-castrado
e cruzados. Os animais que receberam as dietas com 3% de amoníaco anidro tiveram
valores de espessura de gordura maiores que os animais do outro grupo experimental.
Observando também, que as perdas de resfriamento foram menores neste grupo
comparados ao outro.
Estudos realizados na Argentina e no Uruguai, onde o rebanho é
tradicionalmente terminado em pastagens, demonstraram que a maciez da carne de
bovino de genótipos variados terminados em pastagem não diferiu daqueles acabados
em confinamento

22,52

. Outrora, de acordo com French et al.21 animais terminados em
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sistemas de pastagem apresentaram menor deposição de gordura na carcaça comparado
com animal de sistema de confinamento. Adição de dietas com altos níveis de grãos em
dietas de confinamento aumenta a ingestão de energia53 e consequentemente também
pode modificar os padrões de crescimento de componentes de carcaça.
Uma carcaça de qualidade deve apresentar quantidade de gordura suficiente
para garantir sua preservação e características desejáveis para o consumo 54. O grau de
acabamento da carcaça representa um dos fatores importante no que diz respeito a
qualidade da carne.
A gordura de marmoreio (MAR) é o depósito de gordura intramuscular,
uma fração de tecido adiposo que se deposita entre as fibras musculares, medida com
uso de ultrassonografia sobre o “contrafilé”, entre a 12ª e 13ª costelas e é um dos
principais fatores determinantes para classificação de qualidade. Em vários países, já é
prática comum se pagar por esta característica que contribui positivamente no sabor e
maciez da carne, aspecto este fundamental para alguns mercados mais exigentes, que
remuneram por esta qualidade 55,56.
Alguns autores pontuam o grau de marmoreio de acordo com a distribuição
e a quantidade de gordura intramuscular na região do músculo longissimus dorsi. Esta
pontuação vai de abundante (16 a 18), moderado (13 a 15), médio (10 a 12), pequeno (7
a 9), leve (4 a 6) a traços (1 a 3)57.

2.3 USO DA META-ANÁLISE PARA ANALISAR QUALIDADE DA CARNE IN
VIVO E CARCAÇA

Tem sido observado que pesquisas sobre qualidade de carne veem sendo
conduzidas em grande escala, sejam com bovinos de raças taurinas e zebuínas.
Entretanto, a maioria são experimentos individualizados, em regiões e países diferentes
e com diversas raças, o que impossibilita conclusões definitivas sobre a qualidade da
carne. Dessa forma, a adoção de meta-análise pode contribuir para a análise e
sistematização das informações geradas por vários estudos com o intuito de fazer uma
síntese reproduzível e quantificável dos dados. Tais resultados são importantes, não
apenas para conhecer e elucidar as fontes de variação mais importantes que afetam as
características de qualidade carcaça e da carne, mas para demonstrar a eficácia de
utilização de metodologias distintas para amostragem de características comuns.

26

2.3.1 Meta-Análise
A revisão sistemática é uma revisão planejada qualitativa com objetivo de
responder a uma pergunta específica, ou seja, é um conjunto claro de regras usado para
buscar estudos, e em seguida, determinar quais serão incluídos ou excluídos da
análise58.

Um elemento-chave na maioria das revisões sistemáticas é a síntese

estatística dos dados ou a meta- análise.
A meta-análise é definida como método estatístico de base quantitativa
utilizado na revisão sistemática para assimilar os resultados dos estudos avaliados. A
revisão sistemática empregando a meta-análise auxilia na prática clínica quando se tem
uma questão relevante onde não exite consenso dos estudos publicados ou quando não
há comprovação pertinente quanto à eficiência de uma intervenção terapêutica, podendo
trazer evidência científica significativa para a tomada de decisão clínica59. É ferramenta
que tem como finalidade extrair informações de trabalhos publicados para integrar os
resultados dos estudos incluídos.

2.3.2 Vantagens e desvantagens da meta-análise
A meta-análise é considerada uma superior às formas tradicionais de revisão
de literatura, pois estima com maior precisão o efeito dos tratamentos, ajustando-os a
heterogeneidade experimental e, além de produzir informações úteis, tem como
vantagem o custo reduzido15. Além do custo, outra vantagem da meta-análise é ampliar
a objetividade das revisões de literatura, minimizando possíveis erros tendenciosos e
aumentar a quantidade de estudos analisados. A meta-análise determina os fatores que
contribuem para as diferenças sistemáticas entre os estudos além de identificar as áreas
que têm sido negligenciadas60.
Dentre as desvantagens uma delas esta relacionada ao tempo para
desenvolver e concluir a meta-nálise, podendo levar, mesmo que realizada por pessoas
experientes, de três meses a um ano de trabalho, isto é, dependendo da urgencia da
resposta. Tendo como necessidade de outros colaboradores para avaliação e leitura dos
dados, isso se torna dificultada pois é primordial que haja unanimidade em relação às
conclusões do estudo61.
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CAPÍTULO 2 – META-ANÁLISE EM CARACTERÍSTICAS DA CARNE E DA
CARCAÇA

RESUMO
Tendo em vista a variabilidade das mensurações fenotípicas de características de
qualidade da carcaça, a qual é devida a efeitos compostos por idade do animal, raça e
manejo etc., fez-se necessário a realização de uma meta-análise com objetivo de coletar
dados de produção e carcaça, e avaliar a significância das fontes de variações
ambientais e dos métodos utilizados para mensuração de características de carcaça. Foi
realizada busca nas bases de dados SciELO e PubMed entre 2009 a 2016. O método de
seleção de estudos foi baseado em utilizar artigos A1, A2, B1 e B2, que apresentaram
informações sobre o número de animais, sexo, raça, peso, manejo (pasto ou
confinamento) e método (carcaça ou ultrassom). As características utilizadas para
compor a base de dados o peso, peso inicial (PI), peso final (PF), peso de carcaça quente
(PCQ), marmoreio (MAR), maciez da carne (MC), área de olho de lombo (AOL),
espessura de gordura subcutânea (EG) e espessura de gordura subcutânea na garupa
(EGP8). Foi utilizado modelo linear misto, no qual o manejo, idade, sexo, método e
número de repetições foram considerados como efeitos fixos, e o grupo genético foi
ajustado como efeitos aleatórios. Observou-se que o manejo foi significativo para PI,
PCQ, MC, AOL e EGP8. O sexo foi estatisticamente significativo para PI, PF, PCQ,
MAR, MC e AOL. O efeito linear da idade dos animais foi significativo para peso,
MAC e EG. O manejo e o sexo apresentaram efeitos significativos sobre PF, sendo os
machos mais pesados que as fêmeas, e os animais confinados mais pesados que os
animais criados a pasto. Dentre as características de carcaça, apenas AOL e EG
apresentaram médias diferentes quando mensuradas por meio de ultrassom ou
diretamente na carcaça. De maneira geral, as mensurações realizadas diretamente na
carcaça apresentaram médias superiores às realizadas por ultrassonografia.
Palavras-chave: bovino, carcaça, carne, meta-análise
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1 INTRODUÇÃO
A demanda mundial por carne bovina tem aumentado consideravelmente,
principalmente nos países em desenvolvimento. Um dos fatores que tem estimulado a
demanda é o preço relativo deste produto, que é influenciado por mudanças estruturais
nas indústrias pecuárias, incluindo melhoramento genético, aprimoramento nutricional e
melhor manejo animal. Essas mudanças são, em parte, resultado da crescente
transferência de tecnologia entre países e investimentos nas indústrias de carnes no
mundo, particularmente em mercados de forte crescimento ou regiões com baixos
custos de produção (FAO, 2016).
O Brasil alcançou o patamar de primeiro lugar, em termos de produção
mundial de carne, igualando-se à Índia, e para 2017 as projeções colocam o país,
novamente, como maior exportador mundial de carne mundial, superando a produção na
Índia cujos animais bovinos são considerados sagrados (FAS/USDA, 2016). Entretanto,
para a manutenção deste cenário o país vem se deparando com uma necessidade de
ajustes nos sistemas e desempenhos produtivos que venham favorecer o aumento da
produção e a oferta de carne, favorecendo assim sua competitividade no mercado
exportador. Países como Estados Unidos, Austrália e Argentina exportam produtos
cárneos com maior valor comercial, o que demonstra a falta de padronização e
especialização da produção de carne no Brasil (PARMIGIANI & TORRES, 2009).
PARMIGIANI & TORRES (2009) comentaram que além desses fatores,
mudanças profundas no mercado consumidor interno, como estabilidade econômica,
melhoria do poder aquisitivo, conscientização dos direitos do consumidor e
preocupação com a saúde e o bem-estar pressionam os diversos setores da cadeia bovina
a melhorar a qualidade do produto cárneo oferecido ao mercado nacional, exigindo
assim adequações da cadeia produtiva aos anseios dos consumidores.
No Brasil são vários os fatores que afetam a qualidade da carne, como,
genética, sexo, manejo, nutrição, relevo, e os índices zootécnicos que, quando não
considerados, poderão levar à obtenção de animais com características inadequadas às
exigências do mercado consumidor (BOITO, 2014).
As características de crescimento e de carcaças de bovinos continuam sendo
um importante objetivo para obtenção de carcaças e cortes que venham atender os
mercados consumidores. No entanto, a evidente escassez de informações a respeito dos
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diversos efeitos sobre as características da carcaça e da carne de bovinos, em virtude
principalmente do reduzido número de trabalhos e dos resultados conflitantes dos
estudos existentes, torna de extrema relevância a geração de informações nesse sentido
(FELÍCIO, 1988). Entretanto, apesar de diversos trabalhos publicados relacionados a
esses temas, a maioria são experimentos individualizados, em regiões e países
diferentes, com diversas raças, impossibilitando conclusões definitivas sobre o tema.
Dessa forma, a adoção de meta-análise pode contribuir para a sistematização das
informações geradas por vários estudos com o intuito de fazer uma síntese reproduzível
e quantificável dos dados (IMBEAU et al., 2001).
Desta forma, tendo em conta a importância da pecuária de corte e produção
de carne para o país e o mundo, esta pesquisa foi conduzida utilizando o método de
meta-análise com o objetivo de se obter médias combinadas de parâmetros indicadores
de qualidade de carne e carcaça, bem como verificar o efeito de determinados fatores
sobre estes parâmetros.
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2 MATERIAL E MÉTODOS
Para a realização desse trabalho foi realizada uma revisão sistêmica
tratando-se de uma busca planejada de dados para características e fatores que
influenciam na produção e qualidade de carne e carcaça bovina. Na produção da revisão
sistêmica a busca pelos trabalhos, foi realizada utilizando estudos nacionais e
internacionais de bovinos de corte terminados em diferentes idades, sistemas de
produção, raças e sexo. Foram buscadas nos periódicos as palavras chave como
bovinos, qualidade de carne, avaliação de carcaça, área de olho de lombo, peso e
rendimento de carcaça, e espessura de gordura.
A seleção dos dados foi realizada por meio eletrônico com a utilização de
sítios como Scielo e PubMed, entre os anos de 2009 a julho de 2016. Após o
levantamento dos trabalhos, realizou-se a seleção e filtragem dos mesmos que
obedecem aos critérios de inclusão estabelecidos. Os critérios de inclusão basearam-se
em trabalhos publicados em periódicos nacionais e internacionais, classificados nas
faixas A1, A2, B1 e B2 do portal Qualis/Capes na área de zootecnia. Após estes
procedimentos, selecionou-se 49 trabalhos, durante os últimos sete anos, representando
uma média 9.142 animais. Os artigos que possuíam todas as características definidas,
como número de animais, sexo, raça, peso, manejo (pasto ou confinamento), marmoreio
e maciez da carne e método (carcaça ou ultrassom) foram selecionados, e os com
valores atípicos excluídos.
Os artigos selecionados tiveram seus resultados transcritos para uma
planilha digital Excel, em que a edição e visualização tornaram-se mais fácil. Após a
transcrição, os dados foram submetidos a uma análise inicial, verificação de
normalidade e homocedasticidade. O seguinte modelo linear misto foi ajustado
considerando manejo (confinamento ou pasto), idade, sexo (macho ou fêmea), método
(carcaça ou ultrassom) e número de repetições como efeitos fixos, enquanto que o grupo
genético foi ajustado como efeitos aleatórios. A inclusão do número de repetições no
modelo foi necessário devido às diferenças entre os delineamentos experimentais.

yijklmn    i   j   k  b0 ( I l  I )  b1 ( N m  N )   n   ijklmn
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em que, y é a característica avaliada (Peso, PI, PF, PCQ, MAR, Maciez, AOL, EG e
EGP8);  é a média;  é a i-ésima classe do método (incluída apenas para AOL, EG e
EGP8);  é a j-ésima classe do tipo de manejo utilizado;  é a k-ésima classe de sexo;
b0 e b1 são os coeficientes de regressão linear referentes à idade (I) e ao número de
animais em cada experimento (N), respectivamente;  é o efeito do n-ésimo grupo
genético e,  é o resíduo associado a cada característica avaliada, sendo que

 ~ N (0,  e2 ) , independentes e identicamente distribuídos.
Os dados foram submetidos a análise de variância pelo procedimento
GLM (Modelo Linear Generalizado) realizados com o programa R (R CORE TEAM,
2014), e as médias foram comparadas utilizando-se o teste de Tukey para comparação
de médias, com nível de 5% de probabilidade.
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3 RESULTADOS
Um resumo da estatística descritiva para as características de peso, peso
inicial, peso final, peso de carcaça quente, marmoreio, maciez da carne, área de olho de
lombo, espessura de gordura subcutânea e espessura de gordura subcutânea na garupa,
pode ser observado na Tabela 1.
TABELA 1 Número de mensurações (N), número total de animais utilizados (Nt),
mínimo (MIN), mediana, máximo (MAX), média, variância (VAR),
desvio-padrão (DP) e coeficiente de variação (CV) para características de
peso, carcaça e da carne
Característica N
Nt
MIN Mediana MAX Média VAR
DP
CV
61 12.175 176,13
352,36 700,00 370,98 10021,24 100,11 26,98
Peso (Kg)
67 2.336 223,10
367,00 473,00 357,77 3888,71 62,36 17,43
PI (Kg)
90 2.651 325,16
476,50 623,00 474,59 4028,68 63,47 13,37
PF (Kg)
73 2.524 180,90
260,00 387,30 262,51 2279,93 47,75 18,19
PCQ (Kg)
42 5.369
1,31
2,46
5,96
2,94
1,61
1,27 43,17
MAR (%)
Maciez (kgf)
55 3.438 2,40
4,53 7,78 4,74
2,25 1,50 31,65
2
AOL (cm )
140 20.411 42,57
65,46 95,00 65,18 141,42 11,89 18,25
EG (mm)
156 20.315 0,47
3,69 13,50 4,01
4,91 2,22 55,21
EGP8 (mm)
47 13.057 2,79
4,92 8,40 4,97
2,00 1,42 28,47
PI: peso inicial; PF: peso final; PCQ: peso de carcaça quente; MAR: marmoreio; AOL: área de olho de
lombo; EG: espessura de gordura subcutânea; EGP8: espessura de gordura subcutânea na garupa

As médias conjugadas dos efeitos fixos e seus respectivos desvios-padrão
para as características de peso, peso inicial, peso final, peso de carcaça quente,
marmoreio, maciez da carne, área de olho de lombo, espessura de gordura subcutânea e
espessura de gordura subcutânea na garupa estão apresentadas na Tabela 2. Observou-se
que o manejo foi significativo (p<0.05) para peso final, peso de carcaça quente, maciez
da carne, área de olho de lombo e espessura de gordura subcutânea. O sexo foi
estatisticamente significativo (p<0.05) para peso inicial, peso final, peso de carcaça
quente, marmoreio, maciez da carne, e área de olho de lombo. O efeito linear da idade
média dos animais foi significativa (p<0.05) para peso, maciez da carne e espessura de
gordura subcutânea. O efeito linear do número de repetições foi estatisticamente
significativo (p<0.05) para peso inicial, peso final, peso de carcaça quente, marmoreio,
maciez da carne e espessura de gordura subcutânea.
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TABELA 2 Significância das estimativas (desvio-padrão) dos efeitos fixos, número de
observações e estatísticas de ajuste de modelo para peso, peso inicial, peso
final, peso de carcaça quente, marmoreio, maciez da carne, área de olho de
lombo, espessura de gordura subcutânea e espessura de gordura
subcutânea na garupa.
Manejo (pasto)
Idade
Sexo (m)
N
Constante

Manejo (pasto)
Idade
Sexo (m)
N
Constante

Método (US)
Manejo (pasto)
Idade
Sexo (m)
N
Constante
*

Peso
Peso inicial
-13,061(27,987) -22,324 (15,787)
9,779*** (2,186)
1,202 (0.849)
35,858 (33.822) 75,314*** (15.344)
0,034 (0.030)
0,307** (0.143)
149,282***(52.204) 275,033***(18.933)
Peso de carcaça
Marmoreio
quente
-33,478***(8,556)
-0,273 (0,442)
0,658 (0,796)
0,002 (0,032)
***
52,394 (9,476)
0,617*(0,328)
0,076***(0,029) 0,002***(0,0005)
213,586***(21,856)
2,069***(0,733)
Espessura de
Área de olho de
gordura
lombo
subcutânea
***
-7,390 (2,033)
-0,983**(0,397)
-7,187***(2.,164)
-0,768*(0,421)
0,079 (0,130)
-0,053**(0,026)
7,116***(2,143)
0,070 (0,442)
-0,002 (0,003)
-0,001*(0,001)
64,784***(3,737)
6,204***(0,771)

Peso final
-34,890** (13,666)
0,042 (0,937)
60,845*** (16.310)
0,434*** (0,149)
431,856***(26,331)
Maciez
0,820**(0,368)
-0,105***(0,015)
1,595***(0,369)
0,001*(0,001)
5,962***(0,603)
Espessura de gordura
subcutânea na garupa
-0,664 (0,924)
-0,384 (0,724)
0,012 (0,074)
-0,678 (0,807)
-0,001 (0,001)
6,293***(1,475)

p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01; m: macho; N: numero de animais

Para as características de peso, não foram evidenciadas diferenças significativas
(p>0.05) tanto para manejo quanto para o sexo do animal. O tipo de manejo também
não influenciou o peso inicial, porém houve efeito significativo (p<0.05) para o sexo
sobre esta característica. Já para o peso final, tanto o manejo quando o sexo
apresentaram efeitos estatisticamente significativos (p<0.05), sendo os machos mais
pesados que as fêmeas, e os animais em confinamentos mais pesados que os animais
criados a pasto. (Tabela 3).
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TABELA 3 Média ajustada pelo método dos mínimos quadrados, erro-padrão,
intervalos de confiança (IC), e valores do teste t e de sua significância (pvalor) para peso, peso inicial e peso final
Média Erro-padrão inferior IC superior IC teste t
p-valor
Peso (kg)
Confinamento 366,40ª
19,30
321,00
412,00
0,467 0,6430000
Pasto
353,30ª
28,40
294,00
413,00
Fêmea
341,90ª
31,60
274,00
409,00
-1,060 0,3030000
Macho
377,80ª
19,10
329,00
426,00
Peso inicial (kg)
Confinamento 344,90ª
11,60
309,00
380,00
1,414 0,1640000
Pasto
322,60ª
15,80
,289.00
357,00
Fêmea
296,10b
16,00
261,00
331,00
-4,908 0,0000072
a
Macho
371,40
11,10
341,00
402,00
Peso final (kg)
Confinamento 475,80ª
18,10
435,00
517,00
2,553 0,0125000
b
Pasto
440,90
20,80
397,00
485,00
Fêmea
428,00b
22,60
381,00
475,00
-3,730 0,0003510
Macho
488,80ª
16,90
449,00
529,00

Não foram evidenciadas diferenças significativas (p>0.05) relativos aos
efeitos de manejo e sexo para a característica marmoreio (Tabela 4). Tanto para o peso
de carcaça quente quanto para a maciez da carne, o tipo de manejo e o sexo
apresentaram efeitos significativos (p<0.05). Para o peso de carcaça quente, os animais
confinados e os machos foram apresentaram médias ajustadas pelo método dos mínimos
quadrados maiores que as dos animais criados a pasto e do que as fêmeas. Para a
característica maciez da carne, os animais confinados apresentaram-se mais macios que
os animais criados a pasto, enquanto que para o efeito do sexo as fêmeas apresentaram
menores médias, quando comparadas aos machos.
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TABELA 4 Média ajustada pelo método dos mínimos quadrados, erro-padrão,
intervalos de confiança (IC), e valores do teste t e de sua significância (pvalor) para peso de carcaça quente, marmoreio e maciez da carne
Média Erro-padrão inferior IC superior IC teste t
p-valor
Peso de carcaça quente (kg)
Confinamento 253,30ª
17,10
215,00
292,00
3,913 0,0002240
b
Pasto
219,80
18,20
180,00
259,00
Fêmea
210,40b
18,80
170,00
251,00
-5,529 0,0000007
Macho
262,80ª
16,60
225,00
301,00
Marmoreio (%)
Confinamento 2,64ª
0,39
1,72
3,56
0,617 0,5420000
Pasto
2,37ª
0,59
1,14
3,59
Fêmea
2,20ª
0,54
1,07
3,32
-1,880 0,0688000
Macho
2,81ª
0,41
1,87
3,75
Maciez da carne (kg)
b
Confinamento 4,61
0,48
3,45
5,76
-2,230 0,0304000
Pasto
5,43ª
0,57
4,18
6,68
Fêmea
4,22b
0,58
2,96
5,48
-4,327 0,0000743
Macho
5,82ª
0,47
4,66
6,97
Independentemente do efeito estudado (método, manejo e sexo), não foram
evidenciadas diferenças estatisticamente significativas (p>0.05) para espessura de
gordura subcutânea na garupa (Tabela 5). Da mesma forma, não houve efeito
significativo (p>0.05) do sexo sobre a espessura de gordura subcutânea, enquanto que
para a área de olho de lombo os machos apresentaram maiores médias que as fêmeas.
Os animais confinados apresentaram médias para área de olho de lombo e espessura de
gordura subcutânea maiores que os animais criados a pasto. Um dos objetivos principais
deste trabalho foi avaliar a existência de diferença entre os métodos de mensuração de
características de carcaça. Nesse contexto, apenas área de olho de lombo e espessura de
gordura subcutânea apresentaram médias estatisticamente diferentes (p<0.05) quando
mensuradas por meio de ultrassom ou diretamente na carcaça (Tabela 5). As
mensurações realizadas diretamente na carcaça apresentaram médias superiores às
realizadas por ultrassonografia.
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TABELA 5 Média ajustada pelo método dos mínimos quadrados, erro-padrão,
intervalos de confiança (IC), e valores do teste t e de sua significância (pvalor) para área de olho de lombo, espessura de gordura subcutânea e
espessura de gordura subcutânea na garupa
Média Erro-padrão inferor IC superior IC teste t
p-valor
Área de olho de lombo (cm2)
Carcaça
65,98ª
2,88
59,70
72,30
3,636 0,0003960
b
Ultrassom
58,59
2,62
52,60
64,60
Confinamento 65,88ª
2,54
59,90
71,80
3,322 0,0011500
b
Pasto
58,69
3,00
52,20
65,20
Fêmea
58,73b
2,95
52,30
65,10
-3,321 0,0011600
Macho
65,84ª
2,58
59,80
71,90
Espessura de gordura subcutânea (mm)
Carcaça
4,69ª
0,59
3,45
5,94
2,476 0,0054400
b
Ultrassom
3,71
0,56
2,51
4,91
Confinamento 4,59ª
0,54
3,41
5,76
1,925 0,0300000
b
Pasto
3,80
0,62
2,53
5,11
Fêmea
4,17ª
0,63
2,86
5,47
-0,159 0,8740000
Macho
4,24ª
0,53
3,07
5,40
Espessura de gordura subcutânea na garupa (mm)
Carcaça
5,66ª
0,86
3,93
7,39
0,719 0,4760000
a
Ultrassom
5,00
0,33
4,33
5,67
Confinamento 5,52ª
0,31
4,90
6,14
0,530 0,5990000
Pasto
5,14ª
0,76
3,59
6,68
Fêmea
5,67ª
0,76
4,13
7,20
0,840 0,4060000
Macho
4,99ª
0,41
4,17
5,81
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4 DISCUSSÃO

Alguns fatores que influenciam a qualidade da carne podem ser controlados nas
diversas etapas de sua produção através de manipulação dos fatores intrínsecos, como
escolha de raças, do gênero e idade e dos fatores extrínsecos ao animal como nutrição e
manejo, que afetam a velocidade de crescimento dos animais (BRIDI et al., 2002). De
acordo com os resultados da presente pesquisa verificou-se que fatores (manejo e sexo)
tiveram efeito significativo sobre o PCQ, AOL e Maciez, o que era esperado, uma vez
que, essas características são influenciadas pela nutrição, sexo, idade e sistema de
manejo. Segundo BRIDI et al. (2002) com o avançar da idade, as carcaças irão
apresentar maior porcentagem de gordura e maior taxa de marmoreio, influenciando a
composição da carcaça, ou seja, a relação osso/carne/gordura.
Da mesma forma, os sistemas de produção (manejo) podem influenciar a idade
de abate dos bovinos, afetando o marmoreio e a porcentagem de gordura (SILVEIRA et
al., 2010). Segundo SAINZ et al. (1995), a gordura é o tecido mais variável da carcaça,
tanto em quantidade quanto em distribuição, e pode estar associada a diversos efeitos,
entre eles, raça, sexo, regime alimentar e peso da carcaça. Bovinos

terminados

em

confinamento apresentam maior rendimento de carcaça em detrimento de animais
terminados a pasto, pois produzem carcaças com maior acabamento. MACEDO et al.
(2001) trabalhando com diferentes tipos de alimentação observou rendimento de
58,91% para animais confinados e 56,36% para animais terminados em pastejo.
A contribuição do tipo de manejo e do sexo influencia diretamente a qualidade
da carne, uma vez a própria coloração do músculo pode ser afetada pelo tipo de
terminação. Animais terminados em pastagem apresentam coloração mais escura do que
animais confinados, e explica que tal diferença pode ocorrer devido a idades diferentes e
quantidade de exercício físico, o que aumenta a quantidade de mioglobina no músculo
(DI MARCO, 1994; VAZ & RESTLE, 1998).
Os machos apresentam uma taxa anabólica de deposição de tecido muscular
superior a das fêmeas e a deposição de tecido adiposo é mais tardia. Ao abate, em
idades semelhantes, as fêmeas irão apresentar maior quantidade de tecido adiposo em
relação aos machos, contribuindo assim para maior maciez (BRIDI et al., 2002).
No presente trabalho observou-se que o número de repetições foi altamente
significativo para as características peso inicial, peso final, peso da carcaça quente
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marmoreio e maciez da carne. Possivelmente, essa influencia vem demonstrar que o
número de repetições aplicado nos diferentes trabalhos atrapalha o efeito real dessa
variável sobre esses parâmetros. Assim, a dificuldade de associação de uma
determinada variável sobre as características de carcaça e carne pode ser devido a
problemas experimentais de número de observação.
O peso de carcaça quente (PCQ) é uma característica importante para o produtor,
pois está diretamente relacionada com o valor comercial do animal. As médias
estimadas para essa característica conforme o manejo foi de 253,30 kg e 219,80 kg para
confinamento e a pasto, respectivamente (Tabela 4). Existe variação significativa de
PCQ em relação ao dimorfismo sexual, tendo as fêmeas apresentado média de 210,40
kg, e os machos média de 262,80 kg. Uma possível explicação para essa diferença, seria
que o macho apresenta deposição de músculo e principalmente de gordura da carcaça
mais cedo que a fêmea, uma vez que suas exigências sejam cumpridas, e o animal passa
a depositar gordura (MOURÃO et al., 2008; ARAÚJO et al., 2011).
O crescimento de fêmeas bovinas diferencia-se dos machos pela composição e
distribuição do ganho de peso de corpo vazio entre os tecidos. A diferença mais
pronunciada está na composição da carcaça, em razão das variações no processo de
engorda. Novilhas atingem a maturidade mais cedo em comparação aos machos,
portanto, entram mais cedo na fase de engorda e apresentam menor peso de carcaça em
comparação a novilhos (BERG & BUTTERFIELD, 1976). No entanto, RODRIGUES et
al. (2010) em experimento com três diferentes grupos genéticos relataram rendimento
de carcaça quente maior entre os grupos genéticos com menor idade ao abate, o que
sugere que fêmeas bovinas mais jovens tendem a apresentar maior rendimento de
carcaça e porcentagem de gordura subcutânea.
Na presente pesquisa ficou evidente a participação do sistema de manejo, idade,
sexo e número amostral sobre as características de AOL, PCQ, Maciez e EG (Tabela 2 e
3). Há relatos na literatura (PINEDA et al., 2013) que um crescimento linear da área de
olho de lombo com a idade (até os 30 meses), sendo que SOUTELLO et al. (2002)
evidenciaram esse efeito apenas no inicio, decaindo a partir dos 15 meses.
As divergências de informações não são observadas apenas nos estudos
individualizados, na presente pesquisa de meta-analítica não foi possível também retirar
essa divergência de efeito de fatores sobre as características de qualidade de carne e
carcaça (Tabela 5). YOKOO et al. (2008) encontram variações nos valores médios de
EG e EGP8 de animais machos Nelore com idade variando de 450 a 599 dias. Esses
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mesmos autores salientam que animais criados à pasto apresentam pouca gordura
subcutânea na carcaça em animais jovens, dificultando a verificação das diferenças
genéticas entre eles. METZ al. (2009) avaliaram as características de carcaça de
novilhos mestiços (Nelore x Charolês) com média de 22 meses de idade, terminados em
confinamento com dois pesos iniciais encontraram maior espessura de gordura e menor
quantidade de traseiro e músculo para o grupo de pesos iniciais mais leves.
Os consumidores consideram a maciez da carne como a característica
organoléptica mais importante. Animais terminados em pasto ou em confinamento
apresentam diferenças na maciez de suas carnes (Tabela 2), sendo a idade em que estes
animais são abatidos um dos fatores que devem ser considerados. Animais que são
criados exclusivamente em pasto passam por períodos de seca e de subnutrição, desta
forma para alcançar o peso de abate levam mais tempo do que animais confinados, que
tem fornecimento de alimento para suprir a demanda da mantença e ganho de peso
durante todo o período (BRIDI et al., 2002).
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5 CONCLUSÃO

A meta-análise, no presente estudo, permitiu observar os efeitos causados por
alguns fatores extrínsecos e intrínsecos sobre as características de carne bovina
auxiliando, desta forma, no controle destes fatores nas diversas etapas de produção. Este
monitoramento é feito através da manipulação dos fatores extrínsecos como a nutrição e
manejo do animal e fatores intrínsecos como idade e sexo do bovino.
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CAPÍTULO 3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente trabalho, a meta-análise demonstrou que alguns fatores têm efeitos
significantes sobre as características de carne e carcaça de bovinos, principalmente
relacionados às características de AOL, EG e EGP8.

O manejo apresentou efeito

significativo tanto na característica PF, PCQ, AOL, EG quanto maciez. O fator sexo
também apresentou efeito estatístico significativo nas características PI, PF PCQ, AOL
e maciez. Já a idade apresentou efeito significativo para peso, maciez e EG.
Foram considerados, neste estudo, diferentes rebanhos, com números amostrais
diferentes e principalmente raças diferentes com sistemas variados de produção
impossibilitando conclusões definitivas sobre o tema. Um dos principais aspectos que
possa está relacionado é composição da curva de crescimento dos animais, pois dentro
de uma mesma raça, esta possa variar em função do manejo, dos critérios de seleção dos
animais. Características como peso assintótico (A) e taxa de crescimento (k) que
possuem interpretação biológica que auxiliam na determinação de animais precoces
para características de interesse zootécnico.
Assim, seria interessante um estudo minucioso de uma revisão sistemática de
uma única raça, com um número considerável de amostras, pertencentes a um único
programa de melhoramento animal, e que contemplasse todas as características de
análises, pois favoreceria uma meta-analise com dados mais ajustados e contribuísse
como um parâmetro para a raça.

