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RESUMO 

 

O babaçu (Orbignya phalerata) é uma palmeira brasileira nativa das regiões norte 

e nordeste do país. A planta é integralmente aproveitada e o farelo do mesocarpo 

de babaçu, subproduto da agroindústria, já é utilizado na alimentação animal. Foi 

analisada anteriormente a força de cisalhamento em 30 amostras cárneas obtidas 

do músculo Longissimus dorsi retiradas entre a 10ª e 12ª costela de bovinos 

Nelore, não castrados, alimentados com níveis crescentes de farelo de babaçu na 

ração, em substituição ao milho (T1: 100% milho; T2: 75% milho + 25% farelo de 

babaçu; T3: 50% milho + 50% farelo de babaçu; T4: 25% milho + 75% farelo de 

babaçu e T5: 100% farelo de babaçu), verificando uma variação linear na maciez 

da carne. Objetivou-se com este trabalho identificar os possíveis fatores 

relacionados com o endurecimento da carne obtida destes animais. Seis fatores 

que possivelmente estariam relacionados com a diminuição da maciez foram 

abordados e através de analises físico-químicas traçou-se o perfil mineral das 4 

amostras obtidas do farelo de babaçu e das 30 amostras de Longissimus dorsi. 

Por espectrofotometria de absorção atômica em chama, puderam-se quantificar 

os minerais: cobre, ferro, cálcio, magnésio, manganês, zinco, sódio e potássio. 

Através da comparação entre as médias dos resultados obtidos, constatou-se que 

não houve diferença significativa entre os tratamentos quando considerados os 

teores dos elementos minerais nas amostras. De acordo com a metodologia 

utilizada não foi encontrado o mineral manganês na carne. O K foi o mineral 

encontrado em maior quantidade nas amostras de Longissimus dorsi, com cerca 

de 340 mg a cada 100g de amostra, seguido do Na (54,8mg/100g) e do Mg 

(24,16mg/100g). No farelo de babaçu o mineral também encontrado em maior 

quantidade foi o K (461,9mg/100g), seguido do Mg (107,9mg/100g), Fe 

(83,6mg/100g) e Ca (82,18mg/100g). As amostras cárneas apresentaram 34,4%, 

de capacidade de retenção de água (CRA), uma média de 1,72 ml de solução 

salina absorvida pelas fibras musculares, 3,6% de colágeno total (CT) e 11,5% de 

colágeno solúvel (CS) (em relação ao conteúdo de colágeno total). O índice de 

fragmentação miofibrilar foi de 108,1; carne considerada de textura satisfatória, 

indicando desta forma uma relação inversa à força de cisalhamento. Não houve 

diferença significativa entre os tratamentos para todas as análises realizadas. 
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Comprovou-se com tais resultados, que a adição do farelo de babaçu na 

alimentação animal não influenciou significativamente nenhum destes fatores, não 

sendo possível identificar pela pesquisa realizada, a verdadeira causa que 

contribuiu para o estabelecimento da dureza na carne bovina, evidenciando a 

necessidade de estudos que apontem outras possibilidades de análises que 

possam demonstrar tal alteração de textura. 

 

 

Palavras-chave: capacidade de retenção de água, colágeno, fragmentação 

miofibrilar, minerais, textura da carne, maciez
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ABSTRACT 

 

Babassu (Orbignya phalerata) is a Brazilian palm tree native to the Northern and 

Northeastern regions of the country. The plant is fully utilized, and babassu 

mesocarp bran, an agribusiness byproduct, is already used in animal feed. Shear 

force has already been evaluated in 30 meat samples obtained of Longissimus 

dorsi muscle withdrawn between the 10th and 12th rib of Nellore cattle, not 

neutered, fed with increasing levels of babassu meal in the diet, as corn 

replacement (T1: 100% corn; T2: 75%corn + 25%babassu meal; T3: 50% corn + 

50% babassu meal; T4: 25% corn + 75% babassu meal and T5: 100% babassu 

meal), and a linear variation in meat tenderness was observed. The objective of 

this work was to identify possible factors associated with meat hardening. Six 

factors that possibly would be related to the decrease in tenderness were 

assessed, and we outlined the mineral profile of four samples of babassu meal 

and 30 samples of Longissimus dorsi, using physicochemical analysis.  We 

quantified the following minerals by flame atomic-absorption spectrophotometry: 

copper, iron, calcium, magnesium, manganese, zinc, sodium and potassium. We 

compared result means and found no significant difference among treatments 

regarding the contents of mineral elements in the samples. According to the 

methodology used, we did not observed manganese in the meat. K was the 

mineral found in greater quantity in Longissimus dorsi samples, about 340 mg per 

100 g of sample, followed by Na (54.8 mg/100 g), and Mg (24.16 mg/100 g). In 

babassu bran, K was also found greater quantity (461.9 mg/100g), followed by Mg 

(107.9 mg/100g), Fe (83.6 mg/100 g), and Ca (82.18 mg/100g). The meat samples 

showed 34.4% water holding capacity (WHC), an average of 1.72 ml of saline 

absorbed by muscle fibers. 3.6% of total collagen (CT) and 11.5% soluble collagen 

(CS) (in relation to total collagen content). The myofibrillar fragmentation index 

was 108.1; meat showed satisfactory texture, thus indicating an inverse 

relationship to shear force. There was no significant difference among treatments 

for all the analyses carried out. These results proved that the addition of babassu 

meal in animal feed did not influence significantly any of the studied factors; 

however, it was not possible to identify the causes which contributed to meat 

hardening, highlighting the need of more studies that point to other possibilities of 
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analysis that could explain such a change in texture. 

 

 

Keywords: water-holding capacity, collagen, myofibrillar fragmentation, minerals, 

meat texture, tenderness.



 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

O Brasil possui um dos maiores rebanhos bovinos comerciais do 

mundo sendo um dos países líderes nas exportações mundiais de carne, 

correspondendo a 33% deste comércio (ANUALPEC, 2010). 

Observa-se, entretanto, que ainda é necessário o emprego de 

estratégias de gerenciamento e maiores avanços tecnológicos na bovinocultura 

de corte para a conquista e consolidação de novos mercados. 

Assim, o país tem investido constantemente na melhoria dos aspectos 

qualitativos da carne, visando o fornecimento de produtos que agradem e atraiam 

os consumidores. 

 Pesquisas têm sido desenvolvidas a fim de analisar a qualidade da 

carne, evidenciando a maciez como a característica organoléptica mais buscada e 

apreciada pelos consumidores em geral, que estão dispostos a pagar mais, desde 

que tenham como garantia uma carne mais macia e saborosa (KOOHMARAIE, 

1994; BOLEMAN et al., 1997). 

Diversos são os fatores que influenciam na textura da carne e em seu 

atributo qualitativo, a maciez. Dentre eles estão inclusos os fatores ligados à 

genética (raça), sexo, idade e demais características biológicas do tecido 

muscular como colágeno, fibras, enzimas e lipídios (RENAND et al., 2001). Outros 

fatores relacionados ao manejo pré e pós abate como nutrição, estresse do 

animal, estimulação elétrica, temperatura de resfriamento, tempo de maturação 

das carcaças, reações e modificações post-mortem ocorridas na conversão 

músculo-carne, bem como condições de estocagem e armazenamento também 

exercem significativa influência em seu processo de amaciamento. 

A maciez é uma característica que pode ser mensurada através de 

métodos físicos, químicos ou sensoriais. Como método mecânico mais utilizado, 

pode-se citar a resistência ao cisalhamento ou força de corte da carne 

determinada por Warner Bratzler Shear (BELEW et al., 2003). 

 Por sua vez, os métodos químicos estão ligados a análises 

laboratoriais, relacionando este atributo à quantificação de colágeno total e
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solúvel, capacidade de retenção de água, perfil mineral, atividade enzimática, 

entre outros. 

Muitos são os estudos que buscam comparar os parâmetros físicos 

com os sensoriais relacionando testes de maciez realizados através de 

texturômetro com resultados obtidos de avaliações feitas por painel sensorial 

composto por equipe de provadores, devidamente treinada e padronizada, para 

designar a resistência à mastigação; contribuindo assim, para a classificação da 

textura da carne (OTREMBA et al., 1999). 

Pode-se notar então, o estabelecimento deste parâmetro de qualidade 

como desafio para a produção animal, tecnologia de alimentos e para a indústria 

de carne, onde o interesse em se gerar produtos de boa qualidade que garantam 

a saúde e atendam as expectativas e a satisfação dos consumidores, é crescente. 

Mediante todas estas considerações, uma grande vantagem para a 

pecuária de corte seria através de uma relação custo-benefício positiva na 

produção, obter uma carne de qualidade, mais macia e saborosa. Assim, na 

tentativa de redução de custos, muitos produtores, principalmente das regiões 

norte e nordeste do Brasil, têm utilizado como fonte alternativa de energia na dieta 

de ruminantes, um subproduto agroindustrial, o farelo de babaçu, em substituição 

a grãos mais nobres como o milho e a soja.  

Em trabalho realizado anteriormente com a inclusão em níveis 

crescentes do farelo de mesocarpo de babaçu na dieta de bovinos, foi analisada 

além de algumas características zootécnicas, a força de cisalhamento das 

amostras de músculo Longissimus dorsi (contra-filé) obtidas destes animais, onde 

verificou-se uma variação linear na maciez da carne. Quanto mais farelo de 

babaçu na ração, mais dura ficava a carne. Os fatores que levam a esta variação 

são desconhecidos (MIOTTO, 2011).   

Apesar da crescente utilização deste farelo na nutrição animal, poucos 

são os estudos desenvolvidos a fim de avaliar o valor nutritivo deste alimento e 

sua influência na maciez da carne. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Agroextrativismo do Babaçu 

 

O babaçu verdadeiro (Orbignya phalerata) é uma palmeira brasileira de 

grande porte (até 20 m) que produz numerosos frutos ovais alongados com polpa 

contendo de 3 a 4 sementes oleaginosas (amêndoas) (FIGURA 1). Os frutos, 

dispostos em cachos, surgem nos meses de agosto a janeiro (O BABAÇU, 2005). 

 

 

FIGURA 1 – Fruto de babaçu 

Fonte: INFOESCOLA (2012) 

 

Estas plantas são nativas da região norte e nordeste do Brasil (Piauí, 

Pará e Tocantins) sendo predominantemente encontradas no Maranhão 

(ZYLBERSZTAIN et al., 2000). 

Com a maior concentração de babaçuais do país, o Maranhão possui 

grande capacidade de oferta de babaçu, matéria-prima para a produção de óleos 

comestíveis e láurico, o que estimulou a instalação de várias empresas no estado 

interessadas no seu processamento (ROCHA NETO, 1993). 

Conforme FRAZÃO (2001) a produtividade média de frutos de babaçu 

é de 2.400 kg/ha/ano, destes 1.780 kg (74 %) são respectivos a endocarpo e 

epicarpo; 480 kg (20 %) referentes ao mesocarpo (porção rica em amido) e 140 

kg (6 %) se refere á produção de amêndoas. 

Após a serragem do coco para a extração das amêndoas, é feita a 

pelagem, retirada do mesocarpo e epicarpo por extração mecânica na indústria, e 
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em seguida é realizada a separação mecânica do mesocarpo e epicarpo através 

de peneiras com furos de diâmetros variados. Após a separação, o mesocarpo já 

isento de impurezas é moído obtendo-se desta forma o farelo do mesocarpo, um 

produto de granulometria fina (SILVA, 2008) 

Um esquema geral do fruto pode ser visualizado na Figura 2. 

 

 

FIGURA 2 - Cortes: transversal (a) e 

longitudinal (b). Componentes: epicarpo (a), 

mesocarpo (b), endocarpo (c) e amêndoa (d). 

Fonte: EMMERICH (1987). 

 

Devido à sua disponibilidade natural e apesar da estrutura industrial, o 

aproveitamento deste recurso permaneceu baseado no sistema extrativista de 

coleta e quebra de coco (HERRMANN et al., 2001). 

Segundo SILVA & ARAÚJO (2004), a exploração do babaçu tem se 

desenvolvido respeitando os preceitos de sustentabilidade, constituindo 

importante alternativa para a produção familiar destas regiões. 

As atividades agroextrativistas do babaçu vêm se destacando cada 

vez mais no cenário produtivo e econômico brasileiro, caracterizando uma 

importante fonte de renda tanto para as populações locais que o extraem como 

também para a economia regional (MAY et al., 2000). A planta é integralmente 

aproveitada, sendo que o principal produto extraído e intensamente 

comercializado é o óleo da amêndoa (ALBIERO et al., 2007). 

O seu sistema agroindustrial inclui uma gama de atividades 

relacionadas à produção de carvão vegetal e de óleos tanto para fins alimentícios, 
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quanto para sua utilização nas indústrias dos segmentos de higiene, limpeza, 

farmácia e cosméticos (HERRMANN et al., 2001). 

De acordo com OLIVEIRA et al. (2009), é possível observar o emprego 

do babaçu na produção de amido, de fertilizantes, na produção de vinho pela 

fermentação de sua seiva, na extração do palmito e mais recentemente, obtenção 

do biodiesel. 

O elevado teor de amido presente na farinha amilácea fina extraída do 

mesocarpo do babaçu (FIGURA 3) é um importante nutriente energético que pode 

ser utilizado na composição das rações em substituição aos tradicionais alimentos 

que são fontes de energia na produção pecuária (REIS, 2009). 

 

 

FIGURA 3 - Farinha amilácea fina do mesocarpo de babaçu 

Fonte: TOBASA BIOINSDUSTRIAL (2011) 

 

 

BOMFIM et al. (2009) afirmaram ainda que a torta e o farelo de babaçu 

já são utilizados como ingredientes nas rações para alimentação animal buscando 

assim a diminuição no custo de produção no sistema agroindustrial. 

Estudos revelaram que o farelo de babaçu possui em média 17,30% de 

proteína bruta, 25,93% de fibra bruta, 3,09% de extrato etéreo e 1.932 kcal de 

energia metabolizável/ kg, possuindo a composição padrão de matéria seca maior 

que 88% (EMBRAPA, 2007). 
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No Brasil, a geração dos variados resíduos e subprodutos oriundos das 

indústrias de alimentos, cosméticos e têxteis, como é o caso do farelo de babaçu 

que apresenta elevado teor de matéria seca e nutriente, é crescente, fazendo com 

que este seja muito testado como aditivo no processo de ensilagem de gramíneas, 

produzindo silagens de qualidade, constituindo alternativas viáveis tanto do ponto 

de vista nutricional quanto econômico, principalmente nos períodos secos do ano, 

já que há uma degradação das pastagens, escassez de alimento volumoso e 

perda de seu valor nutritivo (LEONEL et al., 2009; REZENDE et al., 2011). 

 

 

2.2 Farelo de Babaçu na alimentação animal 

 

Segundo BELAVER & LUDKE (2004), ao se cogitar a utilização de um 

ingrediente alternativo na formulação de rações, deve-se atentar para sua 

disponibilidade comercial, quantidade de nutrientes, energia e suas características 

físicas, buscando avaliar as peculiaridades intrínsecas do ingrediente para que se 

faça correta sua utilização, já que o valor nutritivo do alimento está relacionado 

com sua composição química e energética, primordiais no balanceamento das 

rações (D`AGOSTINI et al., 2004). 

Algumas pesquisas demonstraram a utilização do farelo de babaçu em 

rações para diferentes espécies animais e o seu respectivo desempenho quanto à 

digestibilidade, rendimento de carcaças e outros fatores. CARNEIRO et al. (2009) 

constataram que a inclusão do farelo de babaçu na dieta para frangos de corte 

não influenciou significativamente o consumo de ração, ganho diário de peso, 

conversão alimentar bem como rendimento de carcaça. 

O fornecimento de ração contendo o farelo de babaçu para ovinos em 

crescimento também foram analisadas. A polpa seca moída (farelo) reduziu a 

digestibilidade dos nutrientes devido à redução na ingestão de matéria seca, 

afetando e comprometendo o ganho de peso dos animais (XENOFONTE et al., 

2008). 

Experimentos nesta mesma linha de pesquisa foram realizados com 

tambaqui (Colossoma macropomum), avaliando-se desempenho produtivo, 

rendimento de carcaça e filé, composição química da carcaça, peso dos órgãos 
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do sistema digestório, e outros; onde, segundo o autor, não foram observadas 

influências da dieta contendo o farelo de babaçu sob estes itens (LOPES et al., 

2010). 

SILVA (2008) demonstrou, em seu trabalho com bovinos, que a farinha 

amilácea de babaçu pode ser utilizada como fonte de energia alternativa na 

alimentação de novilhos Nelore em confinamento até o nível de 60% de inclusão 

no concentrado, em substituição ao milho, levando em consideração a taxa de 

lucratividade na produção. 

Apesar das demonstrações de estudos, citados acima, sobre a inclusão 

do farelo de babaçu na alimentação animal, pouquíssimos são os trabalhos 

encontrados na literatura que enfoquem o uso de tal ingrediente e abordem sua 

influência e impacto na nutrição, na produção animal e principalmente na 

qualidade da carne (XENOFONTE et al., 2008). 

 Sabe-se que os efeitos nutricionais da dieta interferem na estrutura e 

composição do músculo e consequentemente nas propriedades e qualidades da 

carne, como por exemplo, em sua textura. Entretanto, é importante lembrar que 

outros fatores citados também podem alterar a composição química e os aspectos 

físicos da carne como: raça, idade, sexo, manejo pré e pós abate e 

armazenamento da carcaça sob refrigeração nos frigoríficos (BRIDI & 

CONSTANTINO, 2010). 

Baseando-se, portanto, nos reflexos da alimentação animal sobre a 

textura final da carne, é possível verificar que a característica organoléptica mais 

buscada e apreciada pelo consumidor, é a maciez. Desta forma, RENAND et al. 

(2001), puderam analisar a interação entre os fatores de produção (manejo, 

nutrição, idade, etc), os atributos sensoriais (textura, cor, sabor) e as 

características biológicas do tecido muscular (colágeno, fibras, lipídios, enzimas, 

etc) concluindo que estes mecanismos biológicos estão diretamente envolvidos 

no processo de amaciamento da carne. 

Assim, tendo em vista as poucas pesquisas na área e o crescente uso 

do farelo de babaçu, que muito têm sido utilizados sem nenhuma definição 

nutricional ou recomendação técnica na alimentação animal, torna-se necessário 

o conhecimento detalhado de sua composição química, valor nutritivo e impactos 

gerados na produção animal e na qualidade da carne (GUIMARÃES, 2010). 
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2.3 Fatores envolvidos na variação da maciez 

 

Dentre os fatores envolvidos na variação da maciez, três são 

considerados muito importantes: proteólise post-mortem, tecido conjuntivo 

(colágeno e elastina) e estado de contração do músculo (BELEW et al., 2003). 

De acordo com a hipótese proposta por GOLL et al. (1995), o 

endurecimento da carne que ocorre durante as primeiras 24 horas após o abate é 

resultante da forte interação entre as proteínas actina e miosina, que promovem o 

encurtamento do sarcômero, unidade funcional básica do músculo, responsável 

pela contração muscular. 

Conforme KOOHMARAIE (1996), o amaciamento post-mortem é 

causado então, pela degradação enzimática das principais proteínas miofibrilares 

(proteólise) cuja função é manter a integridade estrutural das miofibrilas. Este 

amaciamento é obtido através do processo de maturação da carne, que consiste 

na estocagem prolongada da carne in natura em temperaturas de refrigeração, e 

englobam fatores físico-químicos como pH, pressão osmótica, íons cálcio e 

oxidações, além de processos enzimáticos gerados pela ação de enzimas 

glicolíticas, ATPases, catepsinas, calpaínas, complexo endopeptidásico 

multicatalítico e outras endopeptidases musculares. 

Uma vez que a principal mudança durante a estocagem post-mortem é 

a degradação física ou enzimática das proteínas citoesqueléticas, vários métodos 

têm sido adotados para se estimar tal degradação da estrutura muscular, incluindo 

entre eles, o grau de fragmentação miofibrilar (RAMOS & GOMIDE, 2007). 

WATANABE et al. (1996) enfatizaram que, em princípio, a medida do 

nível de fragmentação miofibrilar fornece resultados mais diretos sobre o estado 

de maturação da carne do que medidas de força de cisalhamento de amostras 

cozidas, já que o índice de fragmentação é verificado em amostras cruas, 

evitando observações confusas oriundas dos efeitos do processo de cocção, 

como por exemplo,  a desnaturação das proteínas miofibrilares e desnaturação do 

colágeno, que além de possuírem alguma interação com o pH, ainda interferem 

diretamente na maciez. 

A análise do índice de fragmentação miofibrilar deriva de 

procedimentos que medem a força de ruptura do tecido muscular e que podem 
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ser aplicados no músculo fresco ou cozido. Alguns métodos podem ser usados 

para avaliar essa degradação; dentre eles está uma técnica que envolve 

homogeneização muscular seguida da determinação do seu conteúdo protéico e 

medida da turbidez da solução, previamente ajustada a uma concentração 

protéica padrão, demonstrando assim que com a degradação enzimática durante 

a maturação, as miofibrilas tornam-se “fracas”, sendo facilmente quebradas em 

fragmentos menores pelo processo de homogeneização. Essa maior facilidade de 

quebra está relacionada a uma maior maciez da carne (RAMOS & GOMIDE, 

2007). 

Averiguando desta maneira, os efeitos da nutrição animal sobre a 

composição físico-química da carne, e relacionando-a à maciez, foram abordados 

a seguir, o seu reflexo nos níveis de colágeno da carne e métodos mais utilizados 

para sua mensuração, a influência da dieta na composição mineral do músculo, 

na capacidade de retenção de água da carne, assim como também na atividade 

da calpaína sobre o amaciamento da carne (FELÍCIO, 1997; ALDAI, et al., 2010). 

O colágeno é uma proteína do tecido conjuntivo e corresponde a 30% 

da proteína total presente no corpo dos mamíferos; sua molécula é uma 

glicoproteína composta por três cadeias polipeptídicas helicoidais, cada uma com 

aproximadamente 1000 aminoácidos. Essas cadeias se enovelam formando uma 

tripla hélice estável e de tamanho variado (LEHNINGER et al., 2002). 

A influência do colágeno na maciez da carne é determinada pelo 

conteúdo total de colágeno e pela quantidade solúvel, sendo uma das poucas 

proteínas que apresenta elevada quantidade de hidroxiprolina (13 – 14%). Para a 

quantificação de colágeno é necessário sua extração da carne, que é obtida pela 

sua solubilização em solução aquosa e aquecimento prolongado para liberação 

da hidroxiprolina da molécula, aminoácido este que em sua forma livre, poderá 

ser quantificado (RAMOS & GOMIDE, 2007). 

Apesar de seu conteúdo ser relativamente baixo na maioria dos 

músculos esqueléticos, esta proteína desempenha importante papel na 

determinação das propriedades da carne (ARCHILE-CONTRERAS et al., 2011). 

Assim, um processo que pode atribuir menor maciez à carne, é a 

mudança na estrutura química do colágeno, onde haverá formação de ligações 
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cruzadas intra e intermoleculares de grande estabilidade tornando difícil sua 

desnaturação (CORÓ et al., 1999). 

A quantidade de ligações cruzadas estáveis varia significativamente de 

acordo com as espécies animais e com os diferentes tipos de músculos. 

Os estudos de ARCHILE-CONTRERAS et al. (2010) avaliaram os 

efeitos de três dietas distintas (à base de grãos de milho, capim-alfafa e pastagem) 

sobre a característica do colágeno e textura dos músculos Longissimus dorsi e do 

Semitendinosus nas raças Angus e Hereford; onde puderam constatar que a 

deposição de colágeno não é significante, entretanto pode ocorrer em maior 

quantidade em músculos específicos; o Longissimus dorsi, apresentou por sua 

vez, maior conteúdo e solubilização de colágeno. 

Embora o colágeno represente apenas 2 a 5% do total de proteínas 

musculares, ele é responsável por várias alterações de textura na carne durante o 

cozimento, uma vez que com a aplicação de calor, o colágeno sofre desnaturação 

e solubilização (RAMOS & GOMIDE, 2007). 

Sob o ponto de vista da solubilidade, muitos trabalhos têm investigado 

os efeitos do processo de aquecimento na quebra das ligações cruzadas, na 

desnaturação do colágeno, bem como as decorrentes alterações nas 

características e textura da carne cozida, apontando alguns fatores que estariam 

relacionados a estas mudanças, como por exemplo: método de cozimento, 

binômio tempo-temperatura, grau de umidade e taxa de penetração do calor 

(HADLICH, 2011). 

 A disponibilidade de minerais na dieta pode ser outro aspecto 

importante que afeta as características e a síntese do colágeno no músculo e 

interferem no amaciamento da carne através de outros processos. 

 Quanto à composição química da carne, pesquisas apontam que a 

mesma apresenta em torno de 1% de minerais. Alguns estudos revelam que não 

é possível determinar a quantidade de mineral que será absorvida a partir da 

alimentação animal, entretanto a partir da identificação destes elementos em 

relação a sua concentração presente em amostras coletadas pode-se prever sua 

absorção (VULKAN et al., 2002). 
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A carne é considerada um alimento de elevado valor biológico já que é 

fonte de proteínas, vitaminas, possuindo quase todos os minerais de importância 

para a alimentação humana (LUCHIARI FILHO, 2000). 

Partindo deste pressuposto, estudos demonstram a ação que cada 

elemento promove no organismo do animal. 

O cálcio é o mineral encontrado em maior quantidade no corpo do 

animal e está presente nas células do tecido muscular onde promove a ativação 

das calpaínas, enzimas cálcio dependentes responsáveis pela degradação das 

proteínas miofibrilares e, portanto reguladoras do processo de amaciamento da 

carne (HENDRICK et al., 1994; VOLPELLI et al., 2005). 

No músculo existem as calpaínas I e II; a calpaína I necessita de baixo 

nível de Ca para se ativar já a calpaína II requer concentrações maiores deste 

elemento para ser ativada. Buscando melhorar, portanto, a eficiência deste 

sistema, muitos trabalhos vêm testando a adição de soluções salinas contendo 

íons cálcio (por meio de injeção, infusão ou marinação) em cortes comerciais ou 

nas carcaças inteiras para intensificação da proteólise durante a maturação e 

redução da força de cisalhamento visando reduzir a variabilidade da maciez 

(MOURA et al., 1999; HEINEMANN & PINTO, 2003). 

Tanto os íons orgânicos e inorgânicos como o cálcio e o magnésio 

desempenham papel importante na contração muscular, intervindo nas 

modificações post-mortem, no processo de maturação da carne e contribuindo 

para a melhora de sua textura (PRICE & SCHWEIGERT, 1994; ROÇA, 2000). 

O magnésio além de ser encontrado em sua maioria nos ossos, está 

distribuído por todo organismo do ruminante, sendo essencial na reprodução, na 

atividade de enzimas e no funcionamento do sistema nervoso central (LUCHIARI 

FILHO, 2000). 

 A carne é também grande fonte de ferro e zinco. O ferro, em 

quantidade menor, forma a hemoglobina, contribuindo para o transporte de 

oxigênio para as células, estando presente também em órgãos, tecidos e em 

enzimas associadas aos sistemas oxidativos no interior do tecido muscular. O 

zinco, como componente das peptidases, participa dos processos de digestão das 

proteínas, da síntese e degradação de carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos, 

agindo também como co-fator nos processos metabólicos. Todos estes elementos 
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fazem da carne um alimento riquíssimo em minerais (LUCHIARI FILHO, 2000, 

COZZOLINO, 2005). 

O cobre é constituinte de enzimas com atividades de oxidação e 

redução, sendo ainda de grande importância para a respiração mitocondrial e 

para a absorção de ferro possuindo, portanto funções orgânicas específicas 

(LINDER, 1991; TAPIEIRO et al., 2003). 

De acordo com ROÇA (2000) o conteúdo de cinzas ou resíduo mineral 

fixo obtido após incineração da carne a 500-600ºC está em torno de 0,8 a 1,8%. 

 Além da composição mineral, a maciez da carne está associada ainda 

à capacidade de retenção de água do músculo, que é caracterizada como a 

propriedade da carne em reter sua umidade mediante aplicação de forças 

externas como corte, trituração, prensagem, aquecimento e está diretamente 

ligada à maciez (OSÓRIO & OSÓRIO, 1999; JORGE, 2001). 

SAÑUDO (1992) aponta alguns fatores envolvidos na variação da 

capacidade de retenção de água na carne como: tipo de músculo, a raça e a 

idade, além da influência causada pela alimentação, estresse prévio ao abate, e 

as condições após abate, sendo que a capacidade de retenção de água tende a 

aumentar com o processo de maturação da carne. 

Outros fatores que podem influenciar a retenção de água no músculo, 

além do manejo pré e pós abate, são a estrutura das células musculares e seus 

componentes (permeabilidade da membrana), a quantidade de espaço 

extracelular no músculo, comprimento do sarcômero, o pH e outros (LONERGAN 

& LONERGAN, 2005). 

A maioria das propriedades físicas da carne incluindo cor, textura, 

firmeza da carne crua, e suculência e maciez da carne cozida, são parcialmente 

dependentes da capacidade de retenção de água que exerce efeito direto sobre o 

“encolhimento” do tecido muscular durante o seu período de armazenamento. 

Assim, quando um tecido possui uma propriedade de retenção de água menor, a 

perda de umidade e consequentemente a perda de peso da carne é grande 

(ABERLE et al., 2001). 

A maior parte da água encontra-se intensamente ligada às proteínas e 

quando estas não sofrem intensa desnaturação, a água permanece a elas ligadas 

durante a conversão do músculo em carne e mesmo durante o processo de 
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cozimento. Tal retenção de água propicia um aumento na suculência e 

palatabilidade da carne (FORREST et al. 1975). 

ABERLE et al. (2001) citam que a água se apresenta sob três formas: 

ligada, imobilizada e livre. As moléculas de água possuem carga neutra devido a 

distribuição de elétrons, mas são polares, ou seja, apresentam cargas positivas e 

negativas em sua extremidade. Estas moléculas se associam diretamente aos 

grupos hidrofílicos das proteínas musculares formando uma “capa” de moléculas 

fortemente unidas e que se orientam de acordo com sua polaridade e com o 

grupo carregado, estas são denominadas de água ligada. Este tipo de água 

representa cerca de 4 a 5 por cento da água total presente no músculo, 

permanecendo firmemente ligada mesmo durante a aplicação de força mecânica 

ou qualquer outra força física. 

Ainda segundo ABERLE et al. (2001), outras moléculas de água são 

subsequentemente atraídas para as moléculas ligadas em camadas e à medida 

que aumenta a distância do grupo reativo de proteínas, as camadas de moléculas 

de água vão se tornando mais fracas, sendo chamada de água imobilizada. Já a 

água livre é aquela que se mantém por forças capilares e sua orientação 

independe do grupo carregado. 

 Com isso, se pode observar como a principal causa responsável pela 

diminuição da capacidade de retenção de água na carne, a formação do ácido 

lático com consequente queda do pH post mortem, já que ocorre a diminuição dos 

grupos reativos de proteínas disponíveis para a ligação da água. Estas reações 

causam desnaturação e perda da solubilidade das proteínas musculares 

incapacitando tais grupos de atrair a água. Tal redução do número de grupos 

reativos ocorre porque o pH se aproxima do ponto isoelétrico das proteínas 

miofibrilares, em torno de 5,5 (pH em que o número de grupos positivamente e 

negativamente carregados são iguais) (ARAÚJO, 1995). 

A redução do pH post-mortem se relaciona assim com a maior 

exsudação da carne e portanto, com a maior perda de água por gotejamento 

(HERTOG-MEISCHKE et al., 1997). Isso ocorre devido aos efeitos do baixo pH 

sobre a desnaturação da proteínas miofibrilares com consequente mudança na 

permeabilidade de membrana, expulsando parte da água intracelular (OFFER, 

1991). 
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A perda de água da carne por gotejamento, onde ocorre significante 

perda de proteínas, é uma condição desfavorável para a indústria, já que 

influencia diretamente na maciez da carne e sua aceitabilidade pelo consumidor. 

Nota-se então que a água presente no músculo se encontra entre as miofibrilas e 

no seu interior, dentro das células e entre os feixes musculares (HONIKEL, 2004). 

Como visto a perda excessiva de água não é desejável ao consumidor 

ou à indústria, pois representa diminuição da qualidade da carne com depreciação 

de algumas características como textura, coloração, maciez, suculência e valor 

nutritivo, tornando-a menos atrativa e constituindo também graves problemas 

quanto ao rendimento e qualidade dos produtos pós-processados na indústria 

(JONSÄLL et al., 2001). 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Identificar e explicar os fatores responsáveis pela perda linear de 

maciez da carne relacionada aos níveis crescentes de farelo de mesocarpo de 

babaçu incorporado à ração dos bovinos. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Analisar a constituição mineral do farelo de babaçu 

 Obter a composição mineral das amostras de músculo Longissimus dorsi 

 Mensurar a capacidade de retenção de água das amostras cárneas 

 Mensurar a quantidade e solubilidade do colágeno nas amostras cárneas 

 Avaliar o índice de fragmentação miofibrilar da carne 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

As análises de constituintes minerais do farelo de babaçu, bem como 

as análises físico-químicas das amostras de carne obtidas dos bovinos 

submetidos a tal dieta, foram realizadas no laboratório de físico-química do Centro 

de Pesquisa em Alimentos (CPA/UFG) da Escola de Veterinária e Zootecnia e no 

laboratório de Enzimologia do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular 

do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás. 

 

 

4.1 Amostragem 

 

Foram obtidas 30 amostras do músculo Longissimus dorsi de bovinos 

não castrados da raça Nelore, submetidos a uma dieta com níveis crescentes de 

farelo de babaçu (FB) em substituição da matéria seca total do milho. Os 

tratamentos foram: (T1) 100% milho; (T2) 75% milho + 25% FB; (T3) 50% milho + 

50% FB, (T4) 25% milho + 75% FB e (T5) 100% FB. Os animais foram confinados 

na Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal do 

Tocantins na cidade de Araguaína, no ano de 2009, e abatidos em frigorífico 

comercial desta mesma cidade. Foram obtidas também, quatro amostras do farelo 

de babaçu que compôs a dieta dos ruminantes. 

Até a realização das análises, as quatro amostras obtidas do farelo de 

babaçu foram devidamente identificadas e acondicionadas em frascos com tampa 

ajustável sendo posteriormente vedada com filme protetor, permanecendo 

estocadas a temperatura ambiente; já que por possuírem baixa umidade, 

dificilmente se alteram quando submetidas a estas condições. 

As 30 amostras de carne, por sua vez, retiradas do músculo 

Longissimus dorsi, (entre a 10a e 12a costela), foram identificadas, embaladas em 

lâmina de filme de polietileno e papel pardo e imediatamente congeladas a -35°C. 

A partir destas amostras, puderam ser determinadas algumas 

propriedades físico-químicas da carne, como demonstradas abaixo. 
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4.2 Perfil Mineral 

  

Para traçar o perfil mineral das amostras cárneas homogeneizadas, 

foram utilizadas metodologias propostas pela AOAC (1995), e pela Portaria nº 108 

do MAPA (BRASIL, 1991). 

O método apresentado baseia-se na determinação e quantificação dos 

minerais: cobre, ferro, cálcio, magnésio, manganês, zinco, sódio e potássio nas 

amostras cárneas, por espectrofotometria de absorção atômica com chama. 

 

 

4.2.1 Digestão da amostra (Via Seca) 

 

O farelo do mesocarpo de babaçu foi pesado em quatro cadinhos de 

porcelana previamente secos, identificados em quadruplicata, e colocados em 

estufa a 105ºC por cerca de 4 horas. Após este período os mesmo foram retirados 

da estufa e colocados em dessecador por cerca de 20 minutos para esfriar, sendo 

então repassados para a mufla e submetidos a uma temperatura de 550ºC por um 

período de 10 horas. 

Já as 30 amostras cárneas congeladas foram subdivididas em dois 

grupos de 15 para facilitar o manuseio e utilização dos equipamentos e vidrarias. 

As 15 primeiras amostras a serem processadas foram descongeladas à 

temperatura ambiente, trituradas em multiprocessador de alimentos e pesadas 

cerca de 5g em cadinhos de porcelana devidamente identificados em duplicatas. 

Os cadinhos foram colocados em estufa a 105ºC até a secagem completa da 

amostra. 

As amostras presentes nos cadinhos foram então queimadas em bico 

de Bunsen até que cessassem o desprendimento de fumaça e colocadas para 

calcinar em forno mufla com aquecimento gradual até 550ºC permanecendo a 

esta temperatura por um período de 10 horas. 

Após este tempo, os cadinhos foram retirados da mufla e colocados 

para esfriar em dessecadores. Nos cadinhos que apresentavam amostras com 

cinzas escuras, indicativo de resquícios de carbono, foram adicionadas 

aproximadamente 1mL  de ácido nítrico concentrado, sendo aquecidos até a 
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secura em chapa aquecedora, e retornados para a mufla (550ºC) quantas vezes 

fossem necessárias, repetindo a adição do ácido, até a completa mineralização 

da amostra, ou seja, até obtenção de cinzas claras, isentas de carvão. 

Na capela de exaustão foram preparadas duas soluções de ácido 

nítrico (HNO3) e ácido clorídrico (HCl) a 50%. Nos cadinhos contendo as cinzas 

foram pipetados 10mL de HNO3 e 5mL de HCl, e colocados em chapa aquecedora 

a 100ºC por cerca de 20 minutos. Após a ebulição e quase secura, os cadinhos 

contendo a solução foram retirados da chapa e deixados na capela para esfriar. A 

solução foi então filtrada em papel de filtro quantitativo para balão volumétrico de 

50mL, completando-se o volume com água Milli-Q, e transferidas para frascos de 

polietileno com validade estabelecida de 15 dias. Em paralelo, foi preparado um 

branco dos reagentes (10mL de HNO3, 5mL de HCl e água). 

 

 

4.2.2 Preparo e leitura de soluções-padrão, curva de calibração e amostras 

 

Foram utilizadas soluções-padrão estoque Titrisol de 1000mg/L da 

marca MERCK, dos seguintes elementos: Fe, Ca, Mg, Zn, Cu, Mn, Na e K para 

absorção atômica, com certificado de análise e incerteza associada; onde a 

ampola de 1000mg/L do elemento mineral era diluída com água Milli-Q em balão 

de 1000mL e estocada com validade de seis meses a um ano. 

Para o preparo de soluções-padrão estoque intermediária de 100mg/L 

do elemento a ser analisado, levou-se em consideração a fórmula C.V= Cf.Vf, 

onde: 

C   =  é a concentração inicial do elemento ( 1000mg/L) 

V   =  é o volume inicial a ser pipetado da solução-padrão 

Cf  =  é a concentração final de trabalho, (solução-padrão   

          estoque intermediária, 100mg/L) 

Vf  =  volume final de diluição (balão volumétrico de 100mL) 

Logo: 1000mg . V= 100mg . 100mL     V=10mL da solução-

padrão estoque. 
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 Baseando-se nisso, para obtenção da solução-padrão intermediária, 

foram pipetados 10mL da solução-padrão estoque de 1000mg/L do elemento 

mineral a ser analisado, em balão volumétrico de 100mL completando o volume 

com água Milli-Q; foi estabelecido um prazo de validade para a solução 

intermediária de 30 dias. 

A partir das soluções-padrão intermediárias dos elementos minerais, 

eram preparadas as curvas-padrão para calibração do espectrofotômetro. 

De acordo com o manual do equipamento, o preparo da curva foi feita 

acima de 3 pontos, pipetando-se em balões volumétricos, alíquotas adequadas da 

solução-padrão estoque intermediária do mineral a ser quantificado. As 

concentrações, para cada elemento variam de acordo com a sensibilidade e a 

faixa linear de trabalho do equipamento. 

A curva-padrão para os minerais Mn, Cu, Zn e Fe foram feitas 

adicionando diferentes concentrações da solução intermediária de cada elemento 

mais 5mL de HCl a 10% em balões volumétricos de 100mL, completando volume 

com água Milli-Q. Os pontos da curva para cada elemento foram: 

 

Mn = 1,0 (1000 µL), 2,0 (2000 µL) e 3,0 (3000 µL) 

Cu = 0,1 (100µL), 0,5 ( 500µL), 1,0 (1000 µL), 1,5 (1500 µL) e 2,0 (2000 µL) 

Zn = 0,5 ( 500µL), 1,0 (1000 µL), 1,5 (1500 µL) 3,0 (3000 µL) e 4,5 (4500 µL) 

Fe = 2,0 (2000 µL), 4,0 (4000 µL) e 8,0 (8000 µL) 

 

O branco para zerar o aparelho foi feito em balão de 100mL, com 10mL 

de HNO3 (1+1), 5mL HCl (1+1) e água Milli-Q. 

O espectrofotômetro de absorção atômica modelo GBC 932AA foi 

manuseado de acordo com o manual de instruções do fabricante. Para o ajuste 

do queimador, da chama e da nebulização, foi utilizada uma solução-padrão 

usada na curva-padrão, para obtenção de máxima absorbância, sendo as 

lâmpadas de cátodo oco de cada elemento mineral da marca Heraeus Noblelight. 

Após o equipamento ser zerado com o branco realizaram-se as leituras 

das absorbâncias das soluções-padrão. Com a regressão linear, foi estabelecida a 

curva-padrão para cada elemento a ser determinado, sendo utilizado o coeficiente 

angular da reta (absortividade) para os cálculos. Em seguida foram feitas as 
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leituras das amostras. Quando necessário, eram feitas diluições de nova alíquota 

da solução da amostra para que a leitura de absorbância ficasse compreendida 

na faixa linear da curva-padrão. 

Para os pontos da curva-padrão estabelecidos para análise de Zn, as 

amostras de farelo de babaçu contidas nos frascos de polietileno, apresentaram-

se altamente concentradas, sendo então diluídas na razão de 1:100 ( 1mL da 

solução da amostra em 100mL de água Milli-Q). 

A solução de farelo de babaçu também se mostrou concentrada para a 

quantificação de Fe, sendo diluídas na proporção de 1:50. 

Para a determinação dos minerais Ca e Mg é utilizada uma solução de 

trióxido de lantânio a 5%. O preparo da amostra, tanto do farelo quanto do 

músculo, foi feito acrescentando a balões volumétricos de 25 mL,  1mL da solução 

da amostra do frasco de polietileno, 2mL de trióxido de lantânio e água Milli-Q. Em 

balões volumétricos de 50mL foram feitas a curva-padrão de cada elemento 

adicionando-se uma alíquota, de solução intermediária do mineral, 

correspondente ao ponto da curva, 4mL de solução de Lantânio a 5% e água Milli-

Q. Baseando-se nos valores estabelecidos pelo aparelho, os pontos da curva 

foram os seguintes: 

 

Ca = 1,0 (1000 µL), 2,0 (2000 µL), 3,0 (3000 µL) e 4,0 (4000 µL) 

Mg = 0,2 (200 µL), 0,4 (400 µL) e 0,6 (600 µL) 

 

As amostras de farelo de babaçu diluída inicialmente em balão 

volumétrico de 25mL, apresentaram-se muito concentradas; retirou-se portanto, 

1mL da amostra transferindo-a para balão volumétrico de 100mL, acrescentando 

8mL de trióxido de lantânio e completando com água. 

Para a determinação de Na e K, foram pipetados em balões 

volumétricos de 25mL, 2mL de uma solução de césio a 5%, 1mL da solução da 

amostra presente no frasco de polietileno, tendo seu volume completado com 

água Milli-Q. Em balões volumétricos de 50mL foram adicionadas alíquotas da 

solução-padrão intermediária de cada elemento. No caso do Na, os pontos da 

curva de calibração estabelecidos para as amostras de farelo de babaçu foram: 

0,4mg/L (400µL); 0,6mg/L (600µL); 0,8mg/L (800 µL) e para as amostra cárneas 
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foram: 0,6 mg/L (600 µL); 1,1 mg/L (1100 µL); 1,3 mg/L (1300 µL); 1,5 mg/L (1500 

µL); 1,7 mg/L (1700 µL). 

Para o elemento K os pontos da curva-padrão estabelecidos para as 

amostras foram 4,0mg/L (4000 µL), 6,0mg/L (6000 µL), 8,0 mg/L (8000 µL) e 

10,0mg/L (10000 µL). 

Justamente com as alíquotas da solução intermediária do balão de 

25mL, foram adicionados 4mL de solução de césio, 2,5 mL de HCL a 10% para 

acidificar o meio e corrigir o pH, e água. 

O cálculo das concentrações de cada elemento nas amostras (mg/100g 

do mineral) se deu pela seguinte fórmula: 

 

(C x V ) x 100 

1000 p 

 

Onde: 

C= Concentração lida em µL /mL 

V=  Volume Total das Diluições 

p = peso da amostra 

 

 

4.3 Capacidade de retenção de água 

 

A análise de capacidade de retenção de água nas amostras cárneas foi 

realizada no laboratório de Enzimologia do Departamento de Bioquímica e 

Biologia Molecular do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de 

Goiás seguindo o protocolo preconizado por WARRIS (2003). 

As amostras de músculo Longissimus dorsi, previamente descongeladas, 

foram moídas e homogeneizadas em um multiprocessador de alimentos, obtendo-

se assim uma massa; desta, foram retiradas e pesadas 5g sendo posteriormente 

repassadas para tubos Falcon de 50mL. Aos tubos contendo as alíquotas das 

amostras foram adicionados 8 ml de solução de NaCl (0,6M); havendo então, 

nova homogeneização com auxílio de bastão de vidro durante 1 minuto. A mistura 

permaneceu em descanso por 30 minutos e o conteúdo foi centrifugado a 4ºC, 
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durante 15 minutos, a 13.000 x g, por centrífuga modelo Himac CR21E da marca 

HITACHI. 

Após centrifugação refrigerada, transferiu-se o sobrenadante obtido para 

proveta de 10 ml. O valor estimado para a capacidade de retenção de água pôde 

ser obtido, baseando-se na diferença observada entre o volume de solução salina 

adicionado e o coletado na proveta, tornando possível avaliar desta maneira o 

volume de solução incorporado às fibras musculares desintegradas (mL 

absorvido). 

 

 

4.4 Quantificação do colágeno total 

 

O protocolo de análise na determinação do conteúdo de colágeno em 

amostras de carne seguiu metodologia reportada pela AOAC (1996), com 

pequenas modificações, e com a quantificação da hidroxiprolina sendo realizada 

segundo procedimento de NEUMAN & LOGAN (1950), modificado por BERGMAN 

& LOXLEY (1963). 

 

 

4.4.1 Coleta, preparo e hidrólise da amostra 

 

As amostras congeladas e mantidas a -35°C foram descongeladas a 

temperatura ambiente. Posteriormente, após remoção de vasos sanguíneos, 

gordura e o epimísio da peça muscular, as amostras cárneas foram trituradas e 

pesadas em triplicata cerca de 4g em frascos Erlenmeyers de 125mL 

devidamente identificados. Aos frascos contendo as amostras foram adicionados 

30mL de ácido sulfúrico ( ̴ 7,0M), sendo então cobertos com vidro relógio e 

colocados em estufa a 105°C. O conjunto permaneceu hidrolisando por cerca de 

16 horas. 

Decorrido este período, o hidrolisado foi retirado da estufa e transferido 

quantitativamente, ainda quente, para um balão volumétrico de 500mL, sendo o 

frasco lavado cuidadosamente com água destilada. O volume do balão foi 

completado com água destilada. Parte da solução do hidrolisado diluído já 
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resfriado a temperatura ambiente foi então filtrada por papel filtro quantitativo para 

frascos de 100mL; sendo estabelecido um prazo de estabilidade para o filtrado de 

duas semanas desde que armazenados a 4°C. 

Foi retirada uma alíquota do filtrado e diluída com água destilada em 

um balão volumétrico de 100mL de forma a conter entre 1 e 5µg/mL de 

hidroxiprolina em solução. O fator de diluição varia de acordo com a quantidade 

de colágeno na amostra, dependendo também do tipo de músculo usado. Assim, 

uma diluição de 20mL do filtrado em 100mL de água destilada foi o suficiente. 

 

 

4.4.2 Quantificação da Hidroxiprolina 

 

Foram pipetados uma alíquota de 2mL da diluição de cada amostra em 

tubos de ensaio de 10mL, utilizando um tubo-controle contendo água destilada 

em substituição à amostra. A cada tubo foram adicionados 1mL de uma solução 

oxidante preparada por diluição de 10mL de solução-estoque de cloramina T em 

40mL de tampão citrato sendo misturados por agitador de tubos tipo vórtex e 

deixados em repouso por exatos 20 minutos à temperatura ambiente. 

Após o repouso, foram adicionados a cada tubo, 1mL da solução de 

Ehrlich, misturando-se bem a solução em agitador tipo vórtex. Os tubos foram 

cobertos com papel alumínio, colocados imediatamente em banho-maria a 60°C 

por exatos 15 minutos, e resfriados em água corrente por pelo menos três 

minutos. 

A absorbância das amostras foi lida a 558nm, por Espectrofotômetro 

600S da marca FEMTO, utilizando o controle como branco. 

 

 

4.4.3 Obtenção da Curva-Padrão e Cálculos 

 

Para se obter a curva-padrão, eram preparadas concentrações-padrão 

de hidroxiprolina diluindo-se uma solução de hidroxiprolina (6µg/mL) em tubos de 

ensaio de 10mL nas porções indicadas na Tabela 1. 
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De cada tubo eram retirados uma alíquota de 2mL seguindo-se 

posteriormente as mesmas etapas descritas na quantificação de hidroxiprolina. 

Com os resultados lidos pelo espectrofotômetro de UV-VIS e através do programa 

Origin 5.0, foi possível construir o gráfico µg de hidroxiprolina X absorbância, fazer 

uma regressão linear dos dados e obter a equação da reta. 

 

TABELA 1 – Preparo das concentrações-padrão de hidroxiprolina para obtenção 

de curva-padrão 

   

Concentração¹ 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 

Solução de 

Hidroxiprolina 
1 2 3 4 5 

Água 9 8 7 6 5 

HyPro² 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 

¹Concentração (µg/mL) de hidroxiprolina no tubo. 

²Quantidade (µg) de hidroxiprolina nos 2 mL de solução analisada (cubeta). A absorbância medida deve ser 

representada graficamente (eixo-y) em razão destes valores (eixo-x) 

 

 

Com a equação da reta, obtida pela curva-padrão, a quantidade de 

hidroxiprolina na cubeta (h) pôde ser calculada. 

De acordo com as diluições feitas, a concentração de hidroxiprolina na 

amostra (H) pode ser obtida pela seguinte fórmula: 

 

H= 10 ־4 . h. Va .Vd                      [ g de hidroxiprolina/100g de amostra]     

                                2   v   Pa 

 

Em que: 

H= quantidade de hidroxiprolina na amostra (g/100g) 

h= quantidade de hidroxiprolina na cubeta (µg), calculada pela curva-padrão 

Vd= volume de diluição do hidrolisado 

v= alíquota do filtrado, retirada para diluição (mL) 

Va= volume de diluição da alíquota v (mL); e 
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Pa= peso da amostra (g) 

 

Determinando a quantidade de hidroxiprolina na amostra (H), através 

da equação acima, é possível calcular a concentração de colágeno na amostra 

pela fórmula: 

Colágeno = H. f c               [ g de colágeno/100g de amostra]     

Onde f c = fator de conversão de hidroxiprolina em colágeno 

O fator de 7,25, sugerido por GOL et al. (1963) é o mais empregado já 

que de acordo com este autor, o fator foi corrigido de acordo com a quantidade de 

elastina presente, uma vez que no músculo a razão entre conteúdo de colágeno e 

elastina é de 3:1 e considerando que a molécula de colágeno contém 13,3% de 

hidroxiprolina. 

 

 

4.5 Quantificação do colágeno solúvel 

 

4.5.1 Preparo e hidrólise da amostra 

 

Após descongelamento e obtenção de uma massa homogênea pela 

trituração da amostra cárnea, foram pesadas, em triplicatas, cerca de 4g em tubos 

de centrífuga de 50mL, adicionando ao conteúdo 12 mL de uma solução de 

extração (solução de Ringer com ¼ de força iônica) e misturando com a ajuda de 

uma espátula. Os tubos foram colocados em banho-maria a 77°C por 70 minutos 

em constante agitação. 

Passado este período, os tubos foram resfriados em água fria e 

centrifugados em centrífuga refrigerada MEGAFUGE 16R, a 3.000g (4°C) por 10 

minutos. Decorrido este processo, o sobrenadante gerado foi transferido para 

tubos de autoclave com tampa de teflon. O Resíduo foi ressuspendido com 8mL  

da solução de extração e novamente centrifugado a 3.000g (4°C / 10 minutos). O 

novo sobrenadante foi transferido para o tubo contendo o primeiro sobrenadante e 

o resíduo foi repassado, quantitativamente, lavando cuidadosamente o tubo de 
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centrífuga com 5 mL da solução de extração por pelo menos duas vezes, para 

outro tubo de autoclave. 

Foram adicionados ao tubo de resíduo 10mL de uma solução HCl (6M) 

e 20mL no tubo do sobrenadante. Tanto os tubos de sobrenadante quanto os de 

resíduo foram devidamente fechados e submetidos a hidrólise em estufa a 105°C 

por cerca de 18 horas. 

As amostras foram então removidas da estufa e esfriadas a 

temperatura ambiente. 

Em cada tubo foi adicionado 1g de carvão ativado ao hidrolisado, 

misturando-se rigorosamente por alguns segundos, em agitador de tubos tipo 

vórtex. A mistura foi filtrada em papel-filtro quantitativo para frascos Erlenmeyer de 

boca larga de 250mL. O papel-filtro foi lavado por pelo menos três vezes com um 

total de 50mL de água destilada. Ao filtrado presente nos frascos foi acrescentada 

uma gota de indicador vermelho de metila sendo submetidos a titulação com 

solução de NaOH 2 M até que o hidrolisado mudasse da cor rósea para amarela 

(pH entre 6,0 e 7,0, conferido com papel indicador). O neutralizado foi novamente 

filtrado para balão volumétrico cujo volume permitisse uma diluição da amostra de 

forma a conter entre 1 e 5µg/mL de hidroxiprolina em solução. Após alguns testes 

foi possível estabelecer a diluição correta. O sobrenadante foi diluído com água 

destilada em balão de 200mL e o resíduo em balão de 500mL. Entretanto, mesmo 

com esta diluição, o resíduo apresentou alta concentração, sendo necessária 

nova diluição, para isso, uma alíquota de 50mL do filtrado diluído foi retirada do 

balão de 500mL e repassada para balão de 100mL tendo seu volume completado 

com água destilada. 

 

 

4.5.2 Quantificação da Hidroxiprolina 

 

A quantificação da hidroxiprolina seguiu os mesmos passos descritos 

na quantificação de colágeno total onde alíquotas da diluição final de cada 

amostra foram misturadas e puderam reagir com solução oxidante, sendo 

submetidas posteriormente a tratamento térmico em banho-maria a 60°C após 
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adição de solução de Ehrlich em cada tubo. Decorrido todas as etapas, a 

absorbância das amostras foram lidas a 558nm, utilizando o branco como controle. 

 

 

4.5.3 Obtenção da Curva-Padrão e Cálculos 

 

O preparo das concentrações-padrão de hidroxiprolina para obtenção 

da curva-padrão se deu igualmente ao demonstrado na Tabela 1. 

De cada tubo com concentrações diferentes de hidroxiprolina, foi 

retirada uma alíquota de 2mL seguindo exatamente os passos descritos na 

quantificação de hidroxiprolina. A partir dos resultados das absorbâncias 

construiu-se o gráfico (µg de hidroxiprolina x Absorbância), fez-se a regressão 

linear dos dados obtendo a equação da reta. 

Com a equação da reta foi calculada a quantidade de hidroxiprolina na 

cubeta (h) e baseando-se nas diluições ocorridas pode-se obter a concentração 

de hidroxiprolina na amostra com a fórmula a seguir: 

 

H= 10 ־4 . h. Vd                       [ g de hidroxiprolina/100g de amostra]     

                                2  Pa 

 

Em que: 

H= quantidade de hidroxiprolina na amostra (g/100g) 

h= quantidade de hidroxiprolina na cubeta (µg), 

Vd= volume de diluição após neutralização (mL), e 

Pa= peso da amostra (g) 

 

Com a quantidade de hidroxiprolina na amostra (H) calculou-se a concentração de 

cada fração do colágeno na amostra, ou seja, colágeno solúvel e insolúvel, pela 

fórmula demonstrada abaixo: 

Colágeno = H. f c               [ g de colágeno/100g de amostra] 

Onde f c = fator de conversão de hidroxiprolina em colágeno 
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Para muitos autores o fator f c considera dois valores, um para fração solúvel e 

outro para a insolúvel. De acordo com CROSS et al. (1973), foi empregado o fator 

de 7,25  apenas para a fração insolúvel (resíduo) e o fator de 7,52 para a fração 

solúvel (sobrenadante). Logo, considerando as equações acima, o percentual de 

cada fração de colágeno na amostra pode ser calculado desta forma: 

 

            %ColágenoFração = 0,5 x 10 ־4 . h.Vd . f c 

                                                          Pa 

 

 

4.6 Índice de fragmentação miofibrilar 

 

A técnica para estimar o índice de fragmentação miofibrilar se baseou 

na metodologia de CULLER et al. (1978) e OLSON et al. (1976). 

 

 

4.6.1 Preparo da Solução tampão IFM (2L) 

 

O preparo da Solução tampão índice de fragmentação miofibrilar, 

envolveu os reagentes a seguir: 

 

KCl ........................ 14,91g 

KH2PO4.................... 2,72g 

K2HPO4........... ..........3,50g 

EDTA.............. ..........0,76g 

MgCl2.............  ..........0,41g 

NaN3.............. ...........0,13g 

 

Os reagentes foram dissolvidos em água destilada tendo seu pH 

ajustado para 7,0com a utilização de uma solução de NaOH (1M), em pHmetro 

Thermo Scientific, Orion 3 Star.  A Solução tampão foi transferida para um balão 

volumétrico de dois litros, tendo seu volume completado com água destilada. 
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Após preparado, o tampão foi armazenado em frascos de vidro âmbar e 

refrigerados a 2ºC. 

 

 

4.6.2  Preparo do Reagente de Biureto (2L) 

 

O preparo do reagente de biureto envolveu os seguintes reagentes: 

 

CuSO4 (5H2O)....................3,0g 

C4H4KNaO6 (4 H2O)..........12,0g 

 

Os reagentes, Sulfato de cobre pentahidratado e Tartarato de Sódio e 

Potássio, foram dissolvidos em um litro de água destilada e transferidos 

quantitativamente para balão volumétrico de dois litros. Com constante agitação, 

adicionou-se 600mL de uma solução de NaOH (10%) recém-preparada; 

completando o volume final do balão com água destilada. O reagente foi 

armazenado em frascos marrons de polietileno em temperatura ambiente, 

descartando-o se aparecesse precipitado preto ou vermelho. 

 

 

4.6.3 Solução padrão de Albumina Sérica Bovina (BSA) 

 

Para preparar 20mL de solução padrão estoque, adicionou-se 0,416g 

de BSA a 20mL de água destilada (20mg/mL), sem agitar, aguardou-se a 

solubilização da mesma em repouso, sendo posteriormente guardada sob 

refrigeração a 4°C. 

A curva-padrão com BSA foi feita com as seguintes concentrações de 

albumina utilizada: zero (branco), 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 5,0; 7,5 e 10,0 mg/mL. 

A Tabela 2 demonstra as concentrações e os volumes da solução de 

BSA, água destilada e reagente de biureto adicionados a tubos de ensaio, 

necessários para a determinação de uma curva-padrão. 
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TABELA 2 – Curva padrão com Albumina Sérica Bovina (BSA) 

Concentração 

BSA (mg/mL) 

Volume da solução 

de BSA (mL) 

Água destilada (mL) Reagente de Biureto 

(mL) 

0,0 0,000 1,000 4,0 

0,5 0,025 0,975 4,0 

1,0 0,050 0,950 4,0 

1,5 0,075 0,925 4,0 

2,0 0,100 0,900 4,0 

2,5 0,125 0,875 4,0 

5,0 0,250 0,750 4,0 

7,5 0,375 0,625 4,0 

10,0 0,500 0,500 4,0 

 

 

A absorbância dos pontos da curva-padrão foi lida a 540nm, por 

Espectrofotômetro UV/VIS, 600S da marca FEMTO. 

O gráfico e a equação da curva-padrão foram obtidos através do 

programa Origin, utilizando os valores das concentrações de BSA e os valores 

encontrados de absorbância para cada concentração de BSA. 

 

 

4.6.4 Extração das miofibrilas 

 

A extração foi conduzida em duplicata. De cada amostra previamente 

descongelada, livre de gordura e tecido conjuntivo, e finamente picadas com 

auxilio de tesoura, foram retiradas 4g de tecido muscular. Tais porções foram 

colocadas em copos homogeneizadores de alumínio, adicionando-se a eles 40mL 

de tampão IFM à temperatura de 2°C, sendo então homogeneizados por 30 

segundos. 

O conteúdo homogeneizado foi transferido para tubos de centrífuga 

Falcon de 50mL; estes foram devidamente fechados e colocados em centrífuga 

refrigerada MEGAFUGE 16R, programada a 1.000g (2°C) por 15 minutos. 

Após a centrifugação o sobrenadante foi descartado e o decantado foi 

ressuspendido com 40mL de tampão IFM (2°C). O conteúdo foi misturado com 

ajuda de um bastão de vidro (sem agitar no vórtex) e novamente centrifugado a 

1.000g, em temperatura de 2°C por 15 minutos. Depois desta etapa, e com 
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descarte do sobrenadante, o precipitado foi mais uma vez suspenso com 10mL de 

tampão IFM a 2°C e agitado no vórtex até completa homogeneização. O material 

foi passado por uma peneira de polietileno para remoção de pedaços maiores e 

fragmentos de tecido conjuntivo. Nos tubos de centrífuga foram acrescentados 

10mL de tampão IFM (2°C), sendo os mesmos agitados para sua completa 

lavagem; o conteúdo restante do tubo foi passado através da peneira de 

polietileno. 

 

 

4.6.5 Ensaio Protéico 

 

Em tubos de ensaio foram pipetados 0,25mL da solução de miofibrilas, 

0,75mL da solução tampão IFM (2°C) e 4mL de reagente biureto. No tubo 

“branco” foram colocados 4mL de reagente biureto e 1mL de solução tampão 

(2°C). As soluções foram homogeneizadas em vórtex e colocadas em ambiente 

escuro por 30 minutos para que ocorresse a reação. Após o período de incubação, 

as absorbâncias foram lidas em espectrofotômetro a 540nm. 

Pôde-se então, determinar a concentração de proteína das suspensões 

de miofibrilas em mg/mL, colocando os valores das absorbâncias obtidas na 

equação da curva-padrão da BSA. 

Na equação, o Y foi considerado o valor da absorbância e o X a 

quantidade de proteína necessária para se obter uma solução com 0,5mg de 

proteína/mL em uma solução final de 8mL. 

A partir da fórmula a seguir, foi possível calcular o volume da alíquota a 

ser retirada da solução de miofibrilas a serem diluídas com tampão IFM. 

 

 C1.V1 = C2. V2 

Onde: 

C1 = Concentração de 0,5 mg de proteína/mL 

V1= Volume final da solução (8mL) 

C2 = Concentração de proteína na solução de miofibrilas necessária para se obter 

uma solução com 0,5mg de proteína/mL 



32 
 

V2= Volume de solução de miofibrilas necessário para que se obtenha uma 

concentração de 0,5 mg de proteína/mL 

 

 

4.6.6 Determinação do Índice de fragmentação miofibrilar 

 

De acordo com os cálculos, em tubos de ensaio foram colocadas 

quantidades apropriadas de solução de miofibrilas e solução tampão para fazer 

8mL de solução com 0,5mg de proteína/mL. 

Os tubos foram agitados em vórtex com imediata leitura da absorbância 

das soluções a 540nm. 

O índice de fragmentação miofibrilar (IFM) é obtido pela seguinte 

equação: 

IFM = 200. A540nm 

A constante 200 é utilizada para trazer os valores de absorbância a 540 

nm (A540nm) para uma faixa de 30 a 100, sendo esses denominados IFM. 

 

 

4.7 Análise Estatística 

 

Para o delineamento estatístico, com cinco tratamentos e seis 

repetições por tratamento, totalizando 30 parcelas experimentais, foi utilizado a 

Análise de Variância com interação de fatores e a comparação entre médias pelo 

teste de Duncan ao nível de 5% de significância. 

 Os dados foram submetidos ao pacote estatístico R para testar a 

normalidade dos dados. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Constam na Tabela 3, os valores obtidos para a composição mineral 

das amostras de Longissimus dorsi. De acordo com os resultados adquiridos na 

análise de perfil mineral, constatou-se que não houve diferença (P>0,05) entre os 

tratamentos quando considerados os teores dos elementos: cálcio, ferro, sódio, 

potássio, magnésio, zinco e cobre encontrados nas amostras cárneas. 

 

 

TABELA 3 - Composição mineral das amostras de Longissimus dorsi de acordo    

com cada tratamento. 

 

VARIÁVEL TRATAMENTO 

 
F1 F2 F3 F4 F5 

 
MÉDIA* ± DP¹ MÉDIA ± DP MÉDIA ± DP MÉDIA ± DP MÉDIA ± DP 

Ca 9,29 ± 1,51 8,17 ± 2,46 8,40 ± 2,03 9,24 ± 1,45 8,15 ± 0,76 

Fe 1,37 ± 0,33 1,37 ± 0,34 1,39 ± 0,16 1,30 ± 0,18 1,19 ± 0,14 

Na 60,40 ± 16,35 52,31 ± 9,44 56,52 ± 4,77 52,12 ± 7,78 53,12 ± 10,25 

K 330,20 ± 21,66 335,64 ± 21,93 347,21 ± 10,84 346,13 ± 13,90 345,44 ± 16,58 

Mg 24,01 ± 0,81 23,30 ± 1,54 24,05 ± 0,82 24,67 ± 1,19 24,80 ± 1,25 

Zn 3,73 ± 0,64 3,62 ± 0,50 3,84 ± 0,44 3,81 ± 0,26 3,62 ± 0,52 

Cu 0,14 ± 0,10 0,10 ± 0,06 0,10 ± 0,05 0,09 ± 0,03 0,08 ± 0,04 
*MÉDIA (mg/100g), ¹DP=Desvio Padrão 

 

 

Em se tratando de quantificação de minerais na carne, o mineral 

encontrado em maior quantidade foi o K, seguido do Na, Mg e Ca. De acordo com 

a metodologia utilizada não foi encontrado o mineral manganês nas amostras em 

questão. 

Estes valores se aproximam dos divulgados por MCCANCE & 

WIDDOWSON’S (1991) para carne bovina crua, cujas análises para quantificação 

de alguns constituintes inorgânicos demonstraram os níveis obtidos para Ca 

(7mg/100g), Fe (2,1mg/100g), Na (61mg/100g), K (350mg/100g), Mg (20mg/100g), 

Zn (4,3mg/100g) e Cu (0,14mg/100g). 

Resultados semelhantes aos deste trabalho foram divulgados pela 

Universidade Estadual de Campinas na carne bovina quando analisadas 

amostras de contra-filé cru sem gordura obtendo os seguintes valores para os 
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minerais: Fe (1,7mg/100g), Na (53mg/100g), K (335mg/100g) Mg (21mg/100g), Zn 

(3,2mg/100g) e Cu (0,05mg/100g), não sendo encontrado o elemento manganês 

na carne (UNICAMP, 2006). 

Já nas análises de FRANCO (2004), a composição mineral da carne 

bovina magra crua variou um pouco mais quando comparada aos níveis 

encontrados em nosso trabalho. Os minerais encontrados pelo autor com seus 

respectivos teores foram: cálcio (12mg/100g), ferro (3,20mg/100g), sódio 

(132,30mg/100g), potássio (122,50mg/100g), manganês (1,50mg/100g), 

magnésio (30mg/100g), cobre (1,80mg/100g) e zinco (1,70mg/100g). 

DUCKETT et al. (1993) avaliando os efeitos do tempo de confinamento 

sobre a composição de nutrientes da carne, comparou amostras de Longissimus 

dorsi de novilhos alimentados com dieta de alto concentrado e um grupo controle 

alimentado em sistema convencional, com capim, constatando uma tendência de  

aumento cúbico nas concentrações de Mg e K, e um aumento linear de Fe no 

músculo, conforme o avanço do tempo de confinamento. 

Quanto à comparação entre bovinos alimentados com capim e os 

alimentados com grãos e contrariando as observações feitas por DUCKETT et al. 

(1993), WILLIAMS et al. (1983) relatam um aumento no conteúdo de alguns 

minerais (Zn, Fe, P, Na e K) no músculo de animais alimentados com capim, 

apontando ainda uma correlação negativa entre a deposição de gordura e a 

concentração destes minerais na carne. 

Esta grande diferença de concentração de minerais na carne de 

bovinos alimentados a pasto ou em confinamento com grãos, pode ser 

dependente da qualidade da forragem fornecida aos animais durante sua fase de 

crescimento (DUCKETT et al., 1993). Essas variações nos teores de minerais da 

carne também são explicadas por PRESTON (2004), uma vez que o nível de 

minerais em muitos alimentos é determinado pela composição do solo onde são 

cultivados ou por outros fatores ambientais. 

Na análise do farelo de babaçu, o mineral encontrado em maior 

quantidade foi o K (461,93 mg/100g), seguido do Mg (107,9mg/100g), Fe 

(83,66mg/100g) e Ca (82,18mg/100g) (FIGURA 4). 
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FIGURA 4 – Composição mineral (em mg/100g) das amostras do 

farelo de  babaçu 

 

 

O teor de Ca de 0,4% citado por SILVA (2008) na farinha amilácea de 

babaçu (FAB) foi superior ao encontrado neste trabalho, que se deu em torno de 

0,1%, resultado ainda maior quando comparado ao obtido por REIS (2009) que foi 

de 0,06%. 

Para DOMINGOS (2003) a FAB é um alimento de baixo teor protéico 

quando comparada a outras farinhas de sementes oleaginosas, sendo 

classificada quanto ao requisito proteico como pobre. Ela possui ainda uma 

relação cálcio-fósforo desfavorável, entretanto apresenta elevado teor de ferro 

sendo uma fonte quantitativa potencial desse elemento mineral. 

De acordo com REIS (2009), as diversas análises laboratoriais do FB, 

realizadas em vários centros de pesquisa, tem demonstrado grande diferença nos 

resultados obtidos, uma vez que segundo este autor, não existe um padrão de 

qualidade entre as amostras, necessitando certa padronização do processo para 

obtenção de um produto mais homogêneo. 

Para as outras análises físico-químicas da carne e de acordo com a 

Tabela 4 é possível notar que não houve diferença estatística significativa (P>0,05) 

quando determinada a capacidade de retenção de água, a quantificação de 

colágeno total e solúvel (em relação ao conteúdo de colágeno total) e o índice de 

fragmentação miofibrilar das amostras analisadas. 
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TABELA 4 – Médias e erro padrão para capacidade de retenção de água (CRA), 

quantificação de colágeno total (CT), quantificação de colágeno 

solúvel (CS) e índice de fragmentação miofibrilar (IFM) de acordo 

com cada tratamento. 

VARIÁVEL TRATAMENTO P (ANOVA) CV (%) 

  F1 F2 F3 F4 F5     

CRA 2.73 1.93 1.08 1.51 1.36 0.3746 85.47 

COLÁGENO TOTAL (%) 3.32 3.42 3.74 4.03 3.69 0.616 22.75 

COLÁGENO SOLÚVEL (%) 12.38 10.86 11.43 10.96 11.85 0.6087 16.28 

IFM 118.82 113.60 108.55 103.77 95.58 0.7009 27.37 

 

 

Os tratamentos não demonstraram variações quanto a capacidade de 

retenção de água nas amostras de Longissimus dorsi; sabendo-se que os 

músculos contêm cerca de 75% de água uma vez que as proteínas são o 

segundo principal constituinte (aproximadamente 22%), proporções consideráveis 

de água interagem com proteínas musculares, formando estruturas ordenadas 

contribuindo para uma maior suculência da carne (HONIKEL, 2004). 

No presente trabalho, a média da capacidade de retenção de água das 

amostras cárneas foram de 34,4%, com uma média de 1,72 ml de solução salina 

absorvida pelas fibras musculares. Tal resultado pode ter sido influenciado pelo 

tempo de estocagem a que os cortes foram submetidos anteriormente para a 

análise da força de cisalhamento, já que muitos estudos revelam uma estreita 

ligação da qualidade da carne, bem como as propriedades desta de reter água 

com os efeitos do tempo de preservação, de maturação ou período de estocagem 

da carne bovina (SILVA SOBRINHO et al., 2005; ZEOLA et al., 2007; ABERLE et 

al., 2001). 

Esta menor capacidade de retenção de água (CRA) encontrada nas 

amostras de Longissimus dorsi, pode estar relacionada à influência da 

temperatura e velocidade de congelamento, do tempo de estocagem sob 

congelamento combinado com determinada temperatura de descongelamento, já 

que as mesmas foram congeladas de forma lenta e permaneceram armazenadas 

a -35ºC durante 12 meses, até a execução das análises físico-químicas, sendo 

para isso descongeladas a temperatura ambiente, de aproximadamente 25ºC. 
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Tal fato, das amostras estocadas congeladas por um longo tempo e 

descongeladas a temperatura ambiente terem apresentado baixa CRA, pôde ser 

explicado por SHENOUDA (1980) em sua pesquisa sobre a ocorrência da 

desnaturação protéica a baixas temperaturas. O autor relata que durante o 

congelamento, em particular a uma velocidade lenta, as moléculas de proteínas 

perdem água, ocorrendo então, a formação de grandes cristais de gelo inter e 

intracelulares, formando agregados entre a miosina e a actina, provocando o 

rompimento de membranas e desordenando estruturas celulares, resultando, 

portanto em uma desnaturação protéica parcial. 

Desta forma, como consequência da agregação e desnaturação, não 

há a reabsorção total da água durante o processo de descongelamento, refletindo 

em perdas de exsudato, afetando e diminuindo a capacidade de retenção de água 

da carne (SHENOUDA, 1980). 

CARROLL et al. (1981) demonstraram que repetidos processos de 

congelamento e descongelamento, desde que feitos de forma adequada, não 

afetaram significativamente a estrutura da carne, a não ser quando o 

descongelamento era realizado a temperatura ambiente, observando uma 

extensa degradação. 

Assim, pode-se notar que a CRA de amostras descongeladas a 

temperatura ambiente talvez não seja preservada, uma vez que ocorre a 

chamada recristalização, fenômeno que também pode acontecer durante a 

estocagem de produtos congelados a partir de oscilações de temperatura que são 

transferidas às amostras, e que consiste na formação de novos cristais de gelo, 

ocasionando perdas de peso e suco (JUDGE et al., 1989; CAMPAÑONE et al., 

2001). 

MACHADO (2009) avaliou os efeitos do congelamento e estocagem 

sobre a qualidade da carne bovina, comparando amostras de Longissimus dorsi 

na forma moída, bife e porções de 1,5kg, observando que a CRA não sofreu 

influência da estocagem sob congelamento. Ao contrário, FAROUK et al. (2003) 

puderam observar um decréscimo gradual na CRA a partir dos 9 meses de 

estocagem das amostras sob congelamento. KHAN & LENTZ (1977) também 

notaram tal diminuição na CRA conforme se aumentava o período de conservação 

da carne bovina. 
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As amostras obtidas dos bovinos tratados com níveis crescentes de 

farelo de babaçu na dieta, não foram submetidas à maturação, fator este que 

também pode ter refletido na CRA do músculo. 

A maturação exerce efeitos consideráveis sobre a CRA da carne, assim, 

ao contrário do resultado obtido neste trabalho, onde amostras não maturadas 

apresentaram baixa capacidade de retenção de água, SILVA SOBRINHO et al. 

(2005), avaliando tal influência, notaram que carnes não maturadas apresentavam, 

em seus estudos, uma maior CRA, em torno de 73% quando comparadas às 

maturadas com sete dias (65%) e com 14 dias (62,9%); quanto maior era o tempo 

decorrido de maturação menor era a capacidade de retenção de água. 

Outros fatores também podem ter atuado na carne contribuindo com os 

resultados obtidos neste trabalho, como por exemplo, a metodologia empregada 

para avaliar a CRA das amostras, ou mesmo o tamanho e tipo de músculo 

analisado. 

WARITTHITHAM et al. (2010), estudando as características das fibras 

musculares e sua relação com a capacidade de retenção de água do músculo 

Longissimus dorsi em bovinos da raça Brahman e Charolês, observaram que a 

carne obtida de bovinos Charolês apresentaram maior CRA (menores perdas de 

água por gotejamento da carcaça, por descongelamento e cozimento das 

amostras) quando comparadas às carnes  de bovinos Brahman. 

PREZIUSO & RUSSO (2004) por sua vez, observaram em seu 

experimento, a diferença da capacidade de retenção de água observada entre 

músculos distintos.  Avaliando a qualidade dos músculos Longissimus thoracis, 

Semitendinosus e Tríceps brachii de bovinos da raça Chianina abatidos em duas 

idades diferentes, as autoras puderam notar que o músculo Longissimus thoracis 

apresentou-se mais macio e com uma melhor CRA quando comparado ao Tríceps 

brachii e ao Semitendinosus; sendo que essa propriedade (CRA) não foi 

influenciada pela idade dos animais. 

Com relação à quantificação de colágeno nas amostras cárneas, os 

resultados obtidos estariam possivelmente relacionados à idade, raça dos animais, 

e/ou ao tipo de músculo analisado.  

Pode-se dizer que o tipo de ligações cruzadas que há nas fibras de 

colágeno refletem o grau de solubilidade do tecido conjuntivo; entretanto, as 
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tentativas de relacionar a quantificação de colágeno solúvel e a maciez da carne 

não têm sido bem sucedidas. Ao se analisar várias raças bovinas do Canadá, 

constatou-se que a quantidade de colágeno solúvel possui uma fraca relação com 

a maciez da carne. Nos EUA, estudos demonstram que menos de 10% das 

variações na maciez da carne de bovinos jovens e velhos se deve à solubilidade 

(RAMOS & GOMIDE, 2007). 

OLIVEIRA et al. (1998), em sua pesquisa, verificaram uma diferença 

significativa na quantidade de colágeno entre os músculos Bíceps femoris e 

Triceps braquial, sendo que o Triceps braquial apresentou maior quantidade de 

tecido conjuntivo; essa diferença poderia ser explicada pelas distintas regiões 

corporais em que tais músculos se encontram. 

Em estudo relacionando a solubilidade do colágeno com o aumento da 

idade do animal, WOESSNER (1961) notou maior solubilidade do colágeno em 

carnes de animais jovens, sendo que para novilhos de 10 meses foi encontrada 

uma solubilidade em torno de 12%, alto índice quando comparado a vacas adultas 

em que essa solubilidade cai para 4%. 

A média da porcentagem de colágeno solúvel encontrada nas amostras 

de Longissimus dorsi dos cinco tratamentos a que os bovinos Nelore, não 

castrados e com aproximadamente 20 meses de idade foram submetidos, foi de 

11,49%; contrariando os resultados obtidos por WOESSNER (1961), que 

demonstram que animais mais jovens apresentariam conteúdo de colágeno 

solúvel maior que animais adultos. 

Acreditava-se que o estabelecimento da dureza na carne estava 

interligado unicamente às propriedades e quantidade de tecido conjuntivo, isso se 

modificou após as observações de LOCKER (1960) sobre a participação dos 

componentes miofibrilares. Pode-se observar, portanto que a contribuição do 

tecido conectivo para a textura da carne é bem menor que a contribuição do 

componente miofibrilar, uma vez que o colágeno seria responsável por apenas 

12% de variação na textura (RAMOS & GOMIDE, 2007). 

As amostras cárneas apresentaram um conteúdo de colágeno total de 

aproximadamente 3,64%. HEINEMANN et al. (2003) apontam em seu trabalho, 

que tal conteúdo estaria relacionado à raça do animal. Demonstraram assim, a 

influência do grupo genético no teor de colágeno total da carne, observando uma 
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média ligeiramente inferior em animais cruzados Limousin-Nelore quando 

comparados a Nelores. 

HADLICH et al. (2006) avaliando os efeitos do colágeno na maciez da 

carne de bovinos de distintos grupos genéticos, demonstraram que não houve 

diferença (P> 0,01) entre mestiços Aberdeen  Angus e Simental quanto ao 

conteúdo de colágeno total, a não ser para a carne de mestiços Aberdeen  Angus 

com 14 dias de maturação, que apresentou maior teor de colágeno quando 

comparado aos outros tempos de maturação. 

Assim, com relação ao colágeno termossolúvel, os dias de maturação 

da carne e os grupos genéticos não indicaram diferença nos valores encontrados 

(P>0,01), oscilando entre 16,15% e 21,18% (HADLICH et al.,2006). 

ROBBINS et al. (2003) também encontraram resultados semelhantes 

ao de HADLICH et al (2006), pois em seu estudo não houve diferença na 

quantidade de colágeno total entre animais das raças Aberdeen  Angus e Simental, 

obtendo valores de 5,49 mg/g e 5,36 mg/g, respectivamente. 

Nesta pesquisa não se observou diferença nos níveis de colágeno das 

carnes obtidas de animais submetidos a tratamentos distintos, para HADLICH et 

al. (2006), as diferentes metodologias utilizadas nos trabalhos seriam a principal 

explicação para a discrepância entre os resultados. 

De acordo com HADLICH et al. (2006) e conforme afirmação de 

HERRING et al. (1969), o não estabelecimento de correlações entre força de 

cisalhamento, colágeno termossolúvel e conteúdo total de colágeno, confirma que 

o aumento da maciez  na carne estaria mais relacionada com modificação das 

proteínas miofibrilares que com alterações no tecido conjuntivo. 

No presente estudo, mesmo não sendo encontrada diferença no 

conteúdo de colágeno conforme cada tratamento percebeu-se que a idade dos 

animais não seria o fator preponderante para essa observação, visto que as 

amostras foram obtidas de animais abatidos jovens, por volta de 20 meses de 

idade. Portanto, pode-se constatar pela grande variabilidade dos dados existentes 

na literatura, que a interação teor de colágeno com maciez da carne necessita de 

mais pesquisas.   

Quanto à execução da análise do índice de fragmentação miofibrilar, 

HEINEMANN & PINTO (2003) afirmam que uma atividade proteolítica de enzimas 
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mais intensa na carne, com consequente enfraquecimento de suas ligações, 

resulta em fragmentos menores quando aplicada determinada força, gerando uma 

menor quantidade de material retido na etapa de filtragem. Desta forma, pode-se 

dizer que quanto maior o índice de fragmentação miofibrilar da carne, maior é a 

maciez apresentada pela mesma. 

As amostras cárneas submetidas à avaliação do grau de fragmentação 

miofibrilar apresentaram uma média de índice de fragmentação miofibrilar (IFM) 

de 108. 

Conforme CULLER et al. (1978) carnes com valores de índice de 

fragmentação acima de 60 são consideradas de textura satisfatória. Logo, 

elevados valores de IFM (próximos a 100) indicam grande ruptura da estrutura 

miofibrilar, sendo, assim, indicativos de músculos macios. Já índices baixos de 

IFM, próximos de 30, indicam músculos duros ou menos macios. 

HOPKINS et al. (2000) comprovaram em suas pesquisas que algumas 

variáveis como estado da amostra (fresca ou congelada) bem como a velocidade 

de homogeneização possuem efeitos significativos sobre os valores de IFM; 

contrariando os resultados obtidos por VEIS’ETH et al. (2001) avaliando os 

mesmos fatores em músculo Longissimus dorsi de ovelhas e suínos. 

O índice de fragmentação miofibrilar pode ser usado então, para indicar 

uma atividade proteolítica. 

Assim, para HOPKINS et al. (2000) mais de 50% da variação da 

maciez da carne é reflexo do IFM ocorrido pela intensidade da proteólise 

miofibrilar demonstrando relação com valores de força de cisalhamento (FC). 

De acordo com ZORZI et al. (2013), o IFM e a FC geralmente mostram 

uma proporção inversa, ou seja, quando a fragmentação miofibrilar aumenta, a 

força de cisalhamento diminui. 

Desta forma, DUARTE (2010) avaliou o desempenho e qualidade de 

carne em novilhas de corte alimentadas com dois níveis de concentrado e 

proteína não degradável no rúmen, e não encontrou efeito do nível de tal dieta 

(P>0,05) sobre a força de cisalhamento (FC) e sobre o IFM da carne, não 

estabelecendo em seu experimento, uma correlação entre essas duas 

características (FC e IFM), atribuindo tal resultado à ausência de efeitos dos 
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tratamentos sobre as mesmas, já que a variação dos valores obtidos não foi 

suficiente para se observar tal relação. 

 Neste trabalho, apesar das amostras de Longissimus dorsi terem 

apresentado em estudo anterior, uma força de cisalhamento considerável (FC em 

kgf, T1: 5,5; T2: 7,5; T3: 9,1; T4: 10,8; T5: 10,5) classificando a carne obtida dos 

animais alimentados com farelo de babaçu, como duras (MIOTTO, 2011), os 

valores do índice de fragmentação miofibrilar indicaram uma carne mais macia. 

Este efeito estaria possivelmente relacionado ao tempo de conservação a que a 

carne foi submetida após a avaliação da força de cisalhamento até a execução do 

método para determinar seu índice de fragmentação miofibrilar, demonstrando 

assim aumento na maciez. 

Baseando-se nisso e de acordo com a grande divergência encontrada 

na literatura quanto à classificação da maciez da carne seja pela FC e ou pelo 

IFM não foi possível evidenciar uma relação entre estas características neste 

trabalho. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Não houve diferença significativa entre os tratamentos contendo níveis 

crescentes de farelo de babaçu na ração, quando observados os resultados para 

as análises físico-quimicas abordadas neste estudo como a composição mineral, 

capacidade de retenção de água, conteúdo de colágeno total e solúvel, e índice 

de fragmentação miofibrilar das amostras de músculo Longuissimus dorsi (contra-

filé). 

As características analisadas não explicaram a dureza verificada pela 

força de cisalhamento da carne obtida dos animais submetidos a tal dieta, 

demonstrando com isso a necessidade de mais pesquisas para elucidar os reais 

efeitos que o farelo de babaçu exerce sobre a qualidade da carne bovina, 

avaliando para isso outros parâmetros que possam estar relacionados à esta 

variação linear da maciez. 
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