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RESUMO 
 

 

SOUZA, A. A. A. Características físico–químicas e sensoriais da carne de 
bovinos Nelore (Bos taurus indicus) alimentados com diferentes fontes de 
lipídeos e de selênio. [Physical–chemical and sensorial characteristics of the 
Nellore bovine meat (Bos taurus indicus) fed with sources of fat and selenium]. 2008. 
71 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) – Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2008. 
 

 

Objetivou-se determinar os efeitos de dietas contendo três fontes de lipídeos 

(semente de girassol, caroço de algodão e soja em grão “in natura”) e duas de 

selênio (orgânico ou inorgânico) sobre o desempenho animal, características de 

carcaça e qualidade da carne de bovinos da raça Nelore (Bos taurus indicus). Foram 

utilizados 54 machos, castrados, com idade média de 30 meses e com peso vivo 

médio de 458 ± 39 kg no início do experimento. Os animais foram distribuídos em 

blocos, de acordo com o peso inicial, com delineamento em arranjo fatorial de 

tratamentos do tipo 3x2, cujos fatores de variação foram três fontes de lipídeos e 

duas fontes de selênio. Cada grupo de três animais foi alojado em uma baia por um 

período de 120 dias. As características de rendimento de carcaça, área de olho de 

lombo, espessura de gordura subcutânea, índice de marmorização, perdas totais ao 

cozimento e maciez objetiva não foram influenciadas pelo tipo de fontes de lipídeos 

ou de selênio na dieta. A inclusão de fonte orgânica de selênio resultou em maior 

concentração deste elemento no tecido muscular, quando comparada à fonte de 

selênio inorgânica. As fontes de lipídeos utilizadas na dieta influenciaram o atributo 

de suculência e sabor estranho da carne dos animais estudados enquanto a fonte de 

selênio influenciou apenas no atributo de sabor estranho. 
 

 

 

 

 

Palavras-chave: Atributos de qualidade. Carcaça. Gado de corte. Lipídeos. Selênio. 



 
 

ABSTRACT 
 

SOUZA, A. A. A. Physical–chemical and sensorial characteristics of the Nellore 
bovine meat (Bos taurus indicus) fed with sources of fat and selenium. 
[Características físico–químicas e sensoriais da carne de bovinos Nelore (Bos taurus 
indicus) alimentados com diferentes fontes de lipídeos e de selênio]. 2008. 71 f. 
Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) – Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2008. 
 

 
This study was carried out to determine the effects of the inclusion of  three sources 

of fat (sunflower seed, whole cottonseed and  raw soybean ) and two sources of 

selenium (organic or inorganic) in the diets fed to Nellore cattle (Bos taurus indicus) 

on the animal performance and carcass and meat quality characteristics. Fifty-four 

bovine males, castrated, with an average age of 30 months and 458 ± 39 kg at the 

beginning of the experiment were distributed, according to initial weight, in blocks 

with a 3x2 factorial arrangement: three sources of lipids and two sources of selenium.  

The animals were housed in stalls, three per pen, during 120 days. Carcass 

characteristics (carcass yield, the rib eye area, fat thickness, marbling index and 

shear force) were not influenced by the fat or selenium sources in the diet. The 

inclusion of organic source of selenium resulted in higher concentration in the 

muscle, compared to the inorganic source. The fat source used in diet influenced the 

attribute of juiciness and strange flavor of the animal’s meat studied, however the 

selenium source influenced only the attribute of taste. 

 

 

 

Key Words: Beef cattle. Carcass. Lipids. Quality attributes. Selenium. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A gordura tem sido abolida das dietas humanas, responsabilizada 

erroneamente pelo excesso de colesterol e doenças cardiovasculares, num processo 

que desconsidera o valor nutricional desse elemento essencial para o funcionamento 

do organismo. O colesterol e outras gorduras são componentes essenciais das 

membranas das células, das quais dependem processos de nutrição, resposta 

imunológica, condução de estímulos por meio de neurônios, envelhecimento e 

apoptose das células (TAUBES, 2001). 

Óleos vegetais, em geral, não são amplamente utilizados como suplementos 

de dietas, devido à elevada quantidade de ácidos graxos polinsaturados, que podem 

ser tóxicos às bactérias ruminais. Uma alternativa consiste no fornecimento de 

sementes com alto teor de lipídeo, que permitem que o óleo se torne gradualmente 

disponível no rúmen, sem efeitos adversos para o crescimento microbiano 

(MADRON et al., 2002). 

O tipo de dieta altera algumas características qualitativas da carne produzida, 

tais como quantidade de gordura intramuscular (marmorização), sabor, aroma e 

maciez, além da possibilidade de modificar a composição da gordura da carne. 

Existe correlação positiva entre marmorização e maciez da carne, sendo que a 

marmorização influencia o sabor e suculência (MAY et al., 1992; PARDI et al., 1995).  

Além disso, o aumento do conteúdo de ácidos graxos insaturados presentes 

em sementes oleaginosas contribui para redução da vida de prateleira das carnes, 

com conseqüente produção de sabor e aromas indesejáveis. Esses ácidos, muito 

suscetíveis à oxidação, durante o cozimento, relacionam-se negativamente com o 

sabor, em análises sensoriais (DUCKETT, 1993). 

Os ácidos graxos insaturados da membrana celular são suscetíveis ao ataque 

dos radicais livres devido a suas estruturas químicas, que permitem a retirada de 

átomos de hidrogênio de um dos grupos –CH2 da cadeia carbônica e a conseqüente 

formação de um radical livre, iniciando-se o processo de peroxidação lipídica 

(COMBS et al., 2001). Este processo pode resultar ainda em rancidez da carne, 

deterioração da cor, textura e sabor da carne fresca, congelada e cozida (LIU et al., 

1995). 
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O selênio (Se) pode prevenir a degradação peroxidativa de gorduras das 

células animais e a formação de radicais livres. Além disso, Surai et al. (1999), 

relataram que apesar do fornecimento de níveis adequados de antioxidantes 

(vitamina E), a deficiência de selênio acelerou o processo de peroxidação lipídica, 

levando aos danos severos nos tecidos celulares. 

Objetivou-se avaliar os efeitos da adição de semente de girassol, caroço de 

algodão ou soja em grão “in natura” e de selênio orgânico ou inorgânico em dietas 

para bovinos da raça Nelore (Bos taurus indicus) sobre o desempenho, 

características de carcaça e qualidade da carne destes animais. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

2.1 FONTES DIETÉTICAS DE LIPÍDEOS 
 

 

A inclusão de gordura na dieta de ruminantes em terminação pode levar a 

efeitos benéficos diretos, como o aumento da densidade energética da dieta, ou 

indiretos, como a redução na produção de metano, com reflexos no aumento da 

eficiência alimentar e melhoria no desempenho animal (ZINN; PLASCENCIA, 1996). 

Neste sentido, explicar a variabilidade na resposta do ganho de peso em bovinos 

suplementados com dietas contendo gorduras tem direcionado a atenção de 

pesquisadores (ZINN, 1989). 

Os lipídeos ou gorduras são compostos de ácidos graxos pertencentes em 

grande número a dois grupos, o dos ácidos graxos insaturados e saturados. O 

estado de saturação é uma importante característica química, bem como nutricional. 

Quimicamente, os ácidos graxos saturados são aqueles sem duplas ligações na sua 

estrutura e os insaturados são aqueles com duplas ligações (LEHNINGER, 2000) 

Segundo Chilliard (1993), a gordura é utilizada na ração de ruminantes por 

três razões: 1) o alto valor calórico, que pode ser útil para sobrepor limitações nos 

suprimentos energéticos em ruminantes de alta produção; 2) para manipular a 

digestão e absorção de nutrientes, como por exemplo, a gordura pode limitar a 

acidose ruminal e reduzir o conteúdo de gordura do leite resultantes do alto teor de 

carboidratos e baixa fibra das rações, sendo que podem ainda alterar a proporção 

de determinados ácidos graxos na carne e gordura do leite, de acordo com as 

necessidades da indústria alimentar para consumo humano; 3) alguns lipídeos de 

origem vegetal ou animal apresentam baixos preços dependendo da estação do 

ano. 

A gordura constitui a fração mais energética dos alimentos e, como os 

carboidratos, é composta de carbono (C), hidrogênio (H), e oxigênio (O), sendo a 

proporção dos dois primeiros, bem maior nas gorduras que nos carboidratos (SILVA, 

1998). 
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Os lipídeos (óleo ou gordura) têm sido utilizados para aumentar a densidade 

energética das dietas, uma vez que têm 2,25 vezes mais conteúdo energético que 

os carboidratos (REDDY et al., 1994), e por esse motivo, a utilização de fontes de 

lipídeos de origem vegetal, como óleos vegetais e sementes oleaginosas e de 

gordura animal, como sebo, é uma das alternativas empregadas para aumentar a 

densidade energética da dieta. 

A digestão de gorduras inicia-se no rúmen. Os lipídeos, ao chegarem ao 

rúmen, são transformados pelas bactérias lipolíticas, ocorrendo inicialmente hidrólise 

em ácidos graxos e glicerol. Logo após, sofrem saturação ou biohidrogenação pelas 

bactérias biohidrogenadoras (PALMQUIST, 2001). 

Depois que os lipídeos são metabolizados no rúmen, ocorre pouca digestão 

suplementar de gordura nesta câmara gástrica; os ácidos graxos seguem para o 

intestino delgado, ou seja, as gorduras se combinam com partículas dos alimentos e 

passam do abomaso para intestino, no qual são misturadas com ácido pancreático, 

bile e enzimas digestivas para serem absorvidas (TEIXEIRA; HUBER, 1989).  

Entretanto, existem efeitos negativos da inclusão de lipídeos às dietas 

principalmente com relação à queda da digestibilidade das frações fibrosas 

(HENDERSON, 1973; DEVENDRA; LEWIS,1974; VARGAS et al., 2002). A adição 

de lipídeos à dieta de ruminantes pode interromper a fermentação ruminal, com 

redução da degradação de carboidratos estruturais em 50% ou mais pela adição de 

até 10% de gordura. Se por um lado dietas ricas em energia podem melhorar a 

eficiência, a qualidade da carcaça e da carne de bovinos, os níveis de gordura nas 

rações para ruminantes superiores a 5% tendem a reduzir o consumo de alimentos 

dos animais (NRC, 1984) 

As teorias que explicam o efeito negativo da adição de lipídeos à dieta de 

ruminantes sobre a digestibilidade da fibra são: cobertura física da fibra no rúmen, 

impedindo o ataque microbiano e a ação enzimática; efeito direto dos ácidos graxos 

sobre determinados microrganismos ruminais (citotoxidade), com alterações na 

fosforilação oxidativa ocorrida na membrana celular e a redução da disponibilidade 

de cálcio necessário às funções microbianas, modificando a microbiota ligada à 

digestão da celulose (JENKINS, 1993). 
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Visando diminuir o efeito negativo da gordura sobre o ambiente ruminal e 

conseqüentemente sobre a degradabilidade da fibra, podem-se utilizar gorduras 

protegidas da digestão ruminal. As mais comuns são os sais de cálcio de ácidos 

graxos ou sementes de oleaginosas (MULLER et al., 2005). 

French et al. (2000) afirmaram que existem evidências de que as 

características das dietas fornecidas aos animais podem alterar a composição de 

lipídeos da carcaça de bovinos.  

Muller et al. (2005), avaliaram o efeito da suplementação sobre o 

desempenho e as características da carcaça de novilhas terminadas em 

confinamento. Os autores utilizaram 23 novilhas cruzadas (½ Nelores e ½ Red 

Angus), com idade média de 20 meses e peso vivo médio inicial de 351 kg, 

recebendo suplementação com semente de linho, suplementação com gordura 

protegida com sais de cálcio e dieta controle sem adição de fontes de lipídeos. De 

acordo com os resultados encontrados, as fontes de lipídeos testadas podem ser 

utilizadas sem causar queda no desempenho e nas características de carcaça de 

novilhas confinadas. 

Segundo Rabello et al. (1996), entre as fontes de lipídeos mais utilizadas no 

Brasil, podem ser citadas àquelas de origem vegetal, tais como as sementes de 

oleaginosas (algodão, girassol e soja). Este tipo de semente apresenta, durante a 

digestão, uma liberação lenta de gordura, o que ocasiona pequeno efeito na função 

ruminal (PALMQUIST; JENKINS, 1980; DEPETERS et al., 1985; COPPOCK; 

WILKS, 1991; KNAPP et al., 1991). A extrusão da semente libera parte do óleo de 

maneira que a velocidade de exposição dos microrganismos ao óleo pode ser 

suficiente para interferir no metabolismo.  

 Além disso, sementes oleaginosas são importantes fontes de lipídeos, pois 

além de fornecerem energia, apresentam também elevado teor de proteína bruta 

(PB) e vantagem de baixo custo em certas épocas do ano (URANO, 2005). 
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2.2 CAROÇO DE ALGODÃO 

 

 

O caroço de algodão é um subproduto da indústria e tem sido utilizado em 

dietas de ruminantes principalmente na tentativa de diminuir o custo com 

alimentação (EZEQUIEL, 2001). Sua principal vantagem está no seu alto teor de 

energia e no seu considerável teor de proteína e fibra (ENSMINGER et al., 1990). A 

utilização desta semente na alimentação de ruminantes tem despertado grande 

interesse principalmente por se tratar de uma importante fonte energético-protéica 

suplementar às forragens, além de representar reflexos positivos nos índices de 

produtividade dos rebanhos e contribuição para a qualidade dos produtos de origem 

animal, quanto à formulação de dietas humanas mais saudáveis (ROGÉRIO et al., 

2004). 

O caroço de algodão é composto em média por 19,3% de extrato etéreo (EE), 

23,5% de proteína bruta (PB), 77% de nutrientes digestíveis totais (NDT) e 50,3% de 

fibra em detergente neutro (FDN) (NRC, 2001). Além disso, é reconhecidamente um 

alimento de qualidade para bovinos e usualmente utilizado em substituição de 

cereais presentes na dieta dos animais.  

O principal limitante nutricional do caroço de algodão é o pigmento gossipol, 

presente principalmente na semente integral. A maioria das sementes de algodão 

possui teores de gossipol entre 0,6% e 2,0%, podendo a concentração diferir em 

relação às espécies e variedades existentes de sementes de algodão (BENBOUZA 

et al., 2002). 

O gossipol (C30H30O8) é um composto polifenólico de cor amarela capaz de 

proteger a planta contra danos provocados por insetos. Possui ação antioxidante e 

antipolimerizante e é produzido em glândulas localizadas nas raízes, folhas, hastes e 

sementes da planta do algodão. Porém, este pode representar um fator limitante em 

sua utilização, causando intoxicação em animais (WILKS et al., 1991), embora em 

menor nível para os ruminantes (ARIELI, 1998). 

As manifestações de intoxicação nos casos leves resultam em diminuição do 

apetite e retardamento do desenvolvimento de necrospermia em machos. Nos casos 

mais graves, ocorre prostração, inflamação da mucosa do abomaso, urina com 
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coloração vermelha/marrom, dificuldade respiratórias, distúrbios circulatórios e 

espasmos, ocorrendo à morte muitas vezes de forma inesperada (GARCIA, 2005). 

Gray et al. (1993) estudaram o fornecimento de dietas contendo até 30% da 

MS de caroço de algodão, por 62 dias, para fêmeas bovinas de corte e observaram 

que o consumo de matéria seca e a condição corporal dos animais não foram 

afetados pela quantidade de gossipol ingerido. 

 Não foi observado nenhum sinal de intoxicação em vacas leiteiras 

alimentadas com dietas contendo caroço de algodão inteiro em porcentagens 

variando de 30% (HAWKINS et al., 1985), 31% (SMITH et al., 1980) até 55% da MS  

no concentrando (COPPOCK et al., 1987).  

O caroço de algodão possui uma grande vantagem, assim como outras 

sementes oleaginosas, pois promove, durante a digestão ruminal, lenta liberação de 

sua fração lipídica e permite assim atuação dos microrganismos ruminais na 

hidrogenação das duplas ligações dos ácidos graxos insaturados, impedindo o efeito 

inibidor da gordura sobre a digestibilidade da fibra (WILKS et al., 1991). Em 

experimentos realizados por Rogério et al. (2004), não houve efeito negativo da 

inclusão do caroço de algodão sobre o consumo de matéria seca e de matéria 

orgânica. 

De acordo com Brosh et al. (1989), usando o caroço de algodão como fonte 

energética e protéica, a inclusão desta semente na alimentação foi vantajosa até o 

nível de 120 g/kg de matéria seca. Por outro lado, valores superiores prejudicaram a 

atividade da flora ruminal pelo excesso de óleo. 

Em estudos conduzidos por Havartine et al. (2002), com avaliação da 

efetividade da fibra do caroço de algodão integral, em substituição à silagem de 

alfafa na proporção de 0%, 10% e 15%, concluiu-se que a fibra detergente neutro 

(FDN) do caroço de algodão apresentou aproximadamente 84% da efetividade da 

FDN da silagem de alfafa, e que o uso de até 15% de caroço de algodão na dieta 

manteve a atividade ruminal em dietas com baixo conteúdo de FDN proveniente das 

forragens, demonstrando que sua fibra é tão efetiva no rúmen quanto a de 

forragens. 

Posteriormente, Valinote (2005) utilizou novilhos Nelore com cânulas ruminais 

e observou que o caroço de algodão e o sal de cálcio de ácidos graxos, oferecidos 

como fontes lipídicas, não prejudicaram a atividade ruminal em dietas contendo alta 

proporção de concentrado. 
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Rogério et al. (2004) estudaram a inclusão de caroço de algodão na dieta de 

ovinos (0 a 45%) do total fornecido. A inclusão do caroço de algodão em 24% do 

total das dietas apresentou os melhores resultados quanto ao consumo. 

Aferri et al. (2005) avaliaram o desempenho animal, as características da 

carcaça e a maciez da carne de 36 novilhos mestiços com média de 14 meses de 

idade e aproximadamente 320kg de peso vivo, confinados, e recebendo dietas 

contendo 81% de concentrado e 21% de caroço de algodão. Os autores concluíram 

que a inclusão de 21% de caroço de algodão pode ser utilizada em rações para 

confinamento, sem prejudicar o rendimento de carcaça, dos cortes cárneos, medidas 

de área de olho de lombo e a espessura de gordura subcutânea na carcaça. 

Brosh et al. (1989), utilizando caroço de algodão na proporção de 0%, 12%, 

18% e 24% da dieta de bovinos em confinamento, concluíram que a inclusão deste 

alimento acima de 12% na ração acarretou diminuição no ganho de peso, sem 

alterar o consumo de MS, sendo que o ganho de peso foi significativamente menor 

para os níveis de inclusão superiores a 18%.  

Prado et al. (1995) avaliaram o desempenho, o consumo, a conversão 

alimentar e as características de carcaça de novilhos Nelore de 2,5 anos confinados 

por um período de 105 dias, alimentados com cana-de-açúcar ou capim elefante e 

com inclusão de 15 ou 30% de caroço integral de algodão em rações à base de 

bagaço auto-hidrolisado de cana-de-açúcar. Os autores afirmaram que estes 

ingredientes nestas proporções não influenciaram nenhuma das características 

avaliadas. 

Segundo Page et al. (1997), bovinos da raça Brangus confinados com dietas 

contendo 30% de caroço de algodão apresentaram maior peso vivo e maior 

quantidade de gordura renal, pélvica e cardíaca do que os animais do grupo 

controle, sem diferença entre os tratamentos para a espessura de gordura 

subcutânea. 

Huerta-Leidenz et al. (1991), forneceram dietas contendo caroço de algodão 

incluídos em níveis de 0%, 15% e 30% para bovinos cruzados Hereford-Angus 

terminados por um período de 56 dias de confinamento. Os autores não 

encontraram diferenças quanto ao ganho médio diário de peso, conversão alimentar 

e espessura de gordura subcutânea nos três tratamentos. Entretanto, ocorreram 

reduções significativas do peso da carcaça e da área de olho de lombo, com o nível 

de inclusão de 30%. 
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Lubis et al. (1990) compararam o ganho de peso de vacas em lactação 

recebendo dieta controle sem lipídeo e outras contendo diferentes níveis de caroço 

de algodão. Os autores não encontraram diferença para a característica estudada 

entre o controle e a dieta com 15% de caroço de algodão. Porém, foi observada 

redução na ingestão de matéria seca dos animais que estavam recebendo a dieta 

contendo caroço de algodão. 

Cunha (2008) avaliou os efeitos de dietas com diferentes níveis de caroço de 

algodão integral (zero; 20%; 30% e 40%) na matéria seca sobre o desempenho, em 

24 cordeiros da raça Santa Inês.  A inclusão do caroço de algodão em todos os 

níveis utilizados pelo autor, não alterou o consumo de MS, mas deprimiu o ganho de 

peso e diminuiu a conversão alimentar. 

 
 

2.3 SEMENTE DE GIRASSOL 
 

 

De acordo com Cavasin (2001), o girassol é considerado uma excelente fonte 

de lipídeo. Segundo Popinigis (1985), sementes de girassol (Helianthus annuus L.), 

possuem em média 19% de carboidratos, 26% de lipídeos e 17% de proteínas.  

No Brasil, a cultura do girassol encontra amplas condições de desenvolvimento 

devido às condições edáficas e climáticas favoráveis do Norte até o Sul do país. O 

plantio em maior escala encontra-se nos estados da Região Sul e no Sudeste de 

Goiás, em razão devido à localização das indústrias de extração de óleo (SILVA, 

1990; DALLAGNOL, 2005) 

 O óleo de girassol apresenta alta concentração de ácidos graxos insaturados 

(AGI), principalmente o linoléico e o oléico, baixo teor de ácido linolênico e, em torno 

de 15% de ácidos graxos saturados, principalmente o palmítico e o esteárico. O 

elevado teor de AGI torna o óleo de girassol adequado, do ponto de vista nutricional, 

já o baixo teor de ácido linolênico favorece a estocagem da semente, mantendo a 

sua qualidade (BRASIL, 1999). 

A proteína de girassol contém alto teor de aminoácidos sulfurados e é sem 

dúvida, uma fonte de proteínas de alta qualidade para ruminantes. O farelo de 

girassol contém maior teor de proteína que os farelos de outras oleaginosas, tais 

como a soja, algodão. A farinha desengordurada e os concentrados e isolados 



23 
 

 
 

protéicos de girassol possuem um considerável potencial nutricional, devido à 

ausência de fatores tóxicos (MANDARINO, 1992). 

A semente de girassol destaca-se por suas características funcionais. A 

proteína desta semente oleaginosa apresenta propriedades que lhe confere grandes 

vantagens em sua utilização, como solubilidade, emulsificação, formação e 

estabilidade de espuma, formação de gel, absorção de água e de gordura 

(DAMODARAN, 1994). 

Fornecendo dietas contendo grão de girassol integral, torta de girassol, grão 

de soja integral e parcialmente desengordurado, farelo de soja, farelo de gérmen de 

milho desengordurado e concentrado comercial com 36% de PB, Beran et al. (2007), 

determinaram a digestibilidade de componentes nutricionais não-degradados no 

rúmen e verificou que a digestibilidade total da MS e MO do grão integral de girassol 

foi maior para todas as taxas de passagem, que a da torta de girassol obtida com 

uma prensagem. Esses resultados indicam que o teor de óleo não teve efeito 

negativo na digestão destes componentes nutritivos. O grão de girassol apresentou 

maior digestibilidade se comparado ao grão de soja integral e ao grão de soja 

parcialmente desengordurado. Isto pode ser devido provavelmente à alta 

degradabilidade efetiva da PB desses alimentos a essa mesma taxa de passagem.  

Mir et al. (2008), avaliaram os efeitos do fornecimento de dietas contendo 

sementes de girassol (SG) e fosfato de tilosina (FT) sobre os fatores de produção e 

características de carcaça de 48 novilhos mestiços com peso corpóreo inicial médio 

de 373 ± 8,4 kg. Os novilhos foram alimentados individualmente, com uma dieta 

controle, e outra contendo 15% da dieta de semente de girassol. Além disso, metade 

dos animais, foi alimentada com dieta contendo fosfato de tilosina em 11 mg/kg de 

MS. Uma redução no CMS foi observada de 10,1 ± 0,4 kg/d nos alimentados com a 

dieta controle para 8,9 ± 0,3 e 8,6 ± 0,3 kg/d nos que consumiram SG e SG + FT, 

respectivamente. Foi observado maior GMD para novilhos alimentados com a dieta 

controle 1, 4 kg/d, do que naqueles alimentados com dietas SG 1,1 kg/d, ou SG + FT 

sendo 1,2 kg/d. O rendimento de carne magra (%) de novilhos alimentados com SG 

foi maior do que aqueles alimentados com dietas controle. 

Gibb et al. (2004), avaliaram o valor de sementes de girassol (SG) em dietas 

de acabamento para 60 novilhos com peso inicial de 479 ± 45 kg. Os animais foram 

alimentados com uma dieta controle e outras com substituição da silagem da dieta 

controle por 9% e 14% de SG grão, ou 9% e 14% SG laminada. Substituindo toda 
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silagem por SG laminado, não houve alteração significativa no CMS e no GMD, 

enquanto que a substituição da silagem com SG laminado não teve qualquer efeito 

sobre o CMS e apenas um ligeiro aumento no GMD. Dessa forma, os autores 

concluíram que nenhum benefício da substituição de SG por grãos e forrageiras foi 

detectado. 

 Em um estudo com bezerros em crescimento alimentados com farelos de 

girassol, de soja ou de colza, Stake et al. (1973), não encontraram diferenças na 

digestibilidade, matéria seca ou proteína bruta das dietas experimentais, ou 

desempenho dos animais avaliados.  

Alguns estudos com ruminantes, em fase de crescimento, e com vacas 

leiteiras indicaram que o valor nutricional do farelo de girassol é equivalente ao farelo 

de soja e ao farelo de algodão (RICHARDSON, 1981; VINCENT et al., 1990). 

 

 

2.4 SOJA 
 

 

A soja tem se destacado na alimentação animal como uma das leguminosas 

mais ricas, quando avaliadas as suas características nutricionais, podendo ser 

fornecida na forma de grãos, farelo de soja, rolão, silagem, massa verde e, ainda, 

como feno obtido do corte nas fases de desenvolvimento vegetativo, floração ou 

frutificação (GRIS, 2008). 

A produção mundial de soja na safra 2005/2006 foi estimada em 218 milhões 

de toneladas. O Brasil ocupa a segunda posição na lista dos maiores produtores, 

contribuindo com cerca 53,41 milhões de toneladas, em uma área plantada de 

aproximadamente 22,22 milhões de hectares, com uma produtividade média de 

2403 kg/ha (AGRIANUAL, 2007). 

Entre as opções de alimentação com dietas ricas em lipídeos, o grão de soja 

destaca-se pela sua disponibilidade regional, pelo elevado teor de ácidos graxos 

insaturados e pela grande aceitação dos animais (PALMQUIST; MATTOS, 1978; 

PALMQUIST, 1991; RABELLO et al., 1996).  

A soja grão é uma excelente fonte de proteína, e devido ao seu alto teor de 

lipídeos, consiste também em uma ótima fonte de energia. Dentre as sementes de 
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oleaginosas, o grão de soja é o mais empregado nos países desenvolvidos, com o 

objetivo de suprir lipídeos em rações de vacas de alta produção (RUEGSEGGER; 

SCHULTZ, 1985). 

Segundo NRC (1985), grãos de soja (GS) contêm cerca de 90% de nutrientes 

digestíveis totais (NDT), valor superior ao encontrado nos grãos de milho. Possuem 

composição média de 19% de gordura e 39% de proteína bruta (STERN; ILLG, 

1991) e apresentam 10% mais energia líquida, por quilo, de matéria seca, que a soja 

na forma de farelo (NRC, 1988). 

Entretanto, a soja possui alguns fatores antinutricionais, como inibidores de 

tripsina, hemaglutininas (lecitinas), ácido fítico, enzimas lipase e lipoxidase, 

estrógenos, fatores flatulentos e alergênicos (glicininas e conglicininas), usualmente 

inativados por aquecimento dos grãos (BUTOLO, 2002). 

Moletta (1999), fornecendo silagem de milho e concentrado contendo 20% de 

grão de soja, ou caroço de algodão para novilhos mestiços Canchim, não observou 

diferença entre os tratamentos, quanto ao consumo diário de MS, rendimento de 

carcaça, conversão e eficiência alimentar. 

Com o objetivo de investigar o efeito de diferentes fontes de lipídeos na dieta 

de vacas Jersey, Duarte et al. (2005) utilizaram oito vacas Jersey, distribuídas em 

dois quadrados Latinos (4 x 4), recebendo uma das seguintes dietas: concentrado 

sem gordura; concentrado com sebo bovino; concentrado com gordura protegida 

comercial (sais de cálcio + óleo de palma); ou concentrado com grão de soja. Os 

pesos vivos médios dos animais não diferiram entre os tratamentos o que 

possivelmente, segundo os autores, explica-se pelo fato de o consumo de MS 

também não ter diferido entre os tratamentos. 

A forma de utilização mais comum da soja na alimentação animal, e 

particularmente, em bovinos de corte, é o farelo. Porém, alguns autores verificaram 

que características de desempenho de animais alimentados com soja grão e farelo 

de soja, são muito próximas ou semelhantes (PELEGRINI et al., 2000; PAULINO et 

al., 2002). 

 Paulino et al. (2002) avaliaram 12 novilhos mestiços Holandês-Zebu com 

idade e peso médios iniciais de 24 meses e 361 kg, respectivamente, recebendo 

dietas contendo suplementos múltiplos, a fim de avaliar soja grão e caroço de 

algodão inteiro, em relação a suplemento padrão de milho mais farelo de soja, 

durante a época seca. Os autores verificaram que o emprego de grão de soja, ou 
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caroço de algodão em suplementos para terminação de bovinos em pastejo, durante 

a época seca, propiciou desempenho animal semelhante entre dietas fornecidas. 

Milton et al. (1997) conduziram um experimento com 384 novilhos com peso 

médio inicial de 367 kg, no intuito de comparar os farelos de soja e de girassol e 

suas combinações como fontes protéicas na alimentação de novilhos em fase de 

terminação sobre o desempenho animal e observaram que não houve diferença 

entre os tratamentos, sobre as características de consumo de matéria seca, ganho 

de peso diário e eficiência de ganho dos animais. 

Coppock e Wilks (1991) afirmaram que a digestibilidade dos lipídeos de 

sementes oleaginosas não promove efeito negativo na ingestão, provavelmente em 

razão da lenta liberação dos lipídeos dos grãos, não superando, dessa forma, a 

capacidade de hidrogenação dos microrganismos ruminais. Tais afirmações podem 

ser evidenciadas por Fernandes (1987), que estudou o efeito da utilização da soja 

grão, crua e moída em dietas de vacas leiteiras de alta produção. Foram avaliados 

três níveis de inclusão da soja grão crua na dieta dos animais, 20% e 40% de 

inclusão no concentrado e concluiu-se que existe a possibilidade de inclusão de até 

40% na dieta, sem qualquer efeito negativo no consumo. 

Com o objetivo de avaliar a influência de teores crescentes de grão de soja 

(GS) em rações com alta proporção de concentrado para cordeiros Santa Inês, 

Urano (2005) utilizou rações isonitrogenadas contendo zero, 7%, 14% e 21% de GS 

na matéria seca, O consumo de matéria seca (1,1; 1,0; 0,9; 0,9 kg/dia), proteína 

bruta (199,2; 181,5; 179,0; 175,2 g/dia) e o ganho de peso vivo (298, 275, 280, 255 

g/dia) diminuíram linearmente. Dessa forma, o autor concluiu que a inclusão do GS 

na ração dos cordeiros afetou negativamente o consumo de matéria seca e o ganho 

de peso vivo. 

 

 

2.5 DESEMPENHO E CARACTERÍSTICAS DE CARCAÇA DE BOVINOS DE 
CORTE  

 
 

O consumo é um dos principais fatores determinantes do desempenho 

animal, pois os ruminantes tendem a ajustá-lo às suas necessidades nutricionais, 
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principalmente energéticas (FRASER, 1985). Uma alternativa para aumentar a 

fração energética da dieta é a suplementação com gorduras. Porém, as respostas à 

gordura na dieta são variáveis.  

Brandt e Anderson (1995) verificaram que a suplementação de animais em 

fase de terminação com dietas contendo gordura aumentou o ganho diário e 

melhorou a eficiência alimentar, como resultado da maior energia metabolizável 

existente nos lipídeos em comparação aos carboidratos ou proteína. De acordo com 

Zinn (1992) e Brandt e Anderson (1995), a adição de gordura a dietas de terminação 

não afetou a digestibilidade total da matéria seca, matéria orgânica, mas aumentou o 

conteúdo energético da ração. 

Entretanto, de acordo Clary et al. (1993) e Zinn e Shen (1996), a adição de 

gordura para animais em terminação reduziu a ingestão de matéria seca 

Salla (2003) avaliou o fornecimento de diferentes fontes de lipídeos para 

vacas Jersey durante os primeiros 100 dias de lactação. As fontes testadas foram 

sebo, sais de cálcio de óleo de palma e grão de soja moído, representando 

respectivamente, gorduras predominantemente do tipo saturada, insaturada 

protegida e insaturada. O autor não observou diferença entre os tratamentos para as 

características avaliadas e concluiu que as diferentes fontes de lipídeos não 

influenciaram as atividades do comportamento ingestivo, consumo de matéria seca e 

consumo de fibra em detergente neutro de vacas Jersey durante os primeiros 100 

dias de lactação. Porém, fornecendo dietas contendo fontes de lipídeos (grão de 

soja moído e óleo de soja) em dois níveis (3 e 7%) na dieta de vacas em lactação, 

Vargas (2002) observou redução de 20% do consumo de matéria seca. 

Ainda em relação ao consumo de energia, pode haver modificação do uso da 

energia ingerida para a síntese de proteína ou lipídeos. Jones et al. (1985) 

observaram que animais alimentados com dietas à base de concentrado, 

apresentaram maiores teores de gordura na carcaça que aqueles cujas dietas eram 

à base de volumoso. Gesualdi Jr. et al. (2000) apontam para a falta de diferenças 

nas características relacionadas com a conformação da carcaça, quando os animais 

são alimentados com diferentes níveis de concentrado na dieta. No entanto, 

Brondani et al. (2006) verificaram melhora na conformação das carcaças, quando 

avaliada subjetivamente pela distribuição muscular, assim como pelo aumento no 

comprimento de perna e aumento da percentagem de músculo na carcaça para 
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animais alimentados com alto teor de energia em comparação com animais 

alimentados com menor teor de energia na dieta.  

Segundo Barber et al. (1981), a composição corporal afeta diretamente a 

eficiência de utilização de alimentos para ganho de peso vivo e para produção de 

carne comestível. 

É de extrema importância a comparação das características das carcaças dos 

animais, pois desta maneira, torna-se possível detectar as diferenças existentes 

entre as mesmas, identificando àquelas que produzirão melhores rendimentos 

(CARVALHO, 1998) e consequentemente mais carne, já que o rendimento de 

carcaça é uma característica diretamente relacionada à produção de carne (URANO, 

2005). 

A informação acurada sobre as características de carcaça possibilita o 

direcionamento de práticas de manejo para aumentar a eficiência alimentar, 

viabilizando a produção de um animal com exigências específicas do mercado, 

especialmente quanto à espessura de gordura subcutânea ao abate, visto que sua 

ausência, além de influenciar negativamente os atributos de qualidade da carne, 

também causa perdas aos produtores, em razão dos descontos impostos pelos 

frigoríficos (LUZ; SILVA, 2006).  

O peso de abate, o sexo, a nutrição e a raça afetam a composição da carcaça 

e são os principais fatores sobre os quais técnicos podem intervir, visando à 

alteração dessa composição (LUCHIARI FILHO, 2000). O peso de abate possui 

grande influência no desempenho, consumo e eficiência alimentar dos bovinos 

(ARBOITTE et al., 2004).  

A área de olho lombo medida entre a 12ª e a 13ª costelas é amplamente 

aceita e utilizada como um indicador da composição de carcaça, e, apesar de 

apresentar pequena associação com a quantidade de carne magra (BERG; 

BUTTERFIELD, 1979), é internacionalmente aceita e amplamente utilizada 

(LUCHIARI FILHO, 2000).  

A espessura de gordura subcutânea, também é avaliada na altura da 12ª 

costela, pode explicar de duas a três vezes mais a variação no rendimento de cortes 

comerciais do que a área de olho lombo e está altamente associada ao peso dos 

cortes (LUCHIARI FILHO, 2000).  

Zinn et al. (2000), alimentaram novilhos holandeses com dietas contendo sais 

de cálcio de ácidos graxos e gordura animal, até o nível de 6% e concluíram que 
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estas dietas não influenciaram a área de olho de lombo, ou a gordura subcutânea 

das carcaças avaliadas.  

Aferri et al. (2005) estudaram novilhos mestiços 3/4 Europeu-Zebu tratados 

com dietas contendo 81% de concentrado e 21% de caroço de algodão na ração e 

verificaram que o uso de gordura protegida ou caroço de algodão não exerceu 

influência sobre o rendimento dos cortes cárneos, rendimento de carcaça e medidas 

de área de olho lombo e espessura de gordura subcutânea. 

Huerta-Leidnenz et al. (1991) investigaram o impacto da adição de caroço de 

algodão em novilhos Hereford confinados e não observaram efeito deste sobre o 

peso de carcaça quente e espessura de gordura subcutânea. Entretanto, a área de 

olho de lombo foi maior para os animais alimentados com a dieta controle (0% de 

caroço de algodão) em relação aos alimentados com 30% de caroço de algodão. 

Segundo Gibb et al. (2004), existe tendência ao aumento na eficiência, 

quando a concentração energética da ração é aumentada, pelo fato da gordura 

conter mais que o dobro do conteúdo de energia, quando comparada aos 

carboidratos, mas desde que o consumo de matéria seca não seja afetado.  

A temperatura pode se tornar uma importante característica quando se avalia 

fatores que influenciam na maciez da carne, devido a sua influência no processo 

enzimático, pois, sem dúvida, existe uma aceleração da queda de pH em 

temperaturas próximas a 30°C (KOHAMARAIE et al., 2003).  

A tendência dos consumidores, no momento da compra da carne, é avaliar a 

sua qualidade principalmente pela cor vermelha e, após consumi-la, também pela 

suculência, maciez e sabor (DRANSFIELD, 1994). Neste contexto, a habilidade para 

predizer acuradamente à palatabilidade (maciez, suculência e sabor) da carne é 

fundamental para proporcionar a satisfação do consumidor (MAY et al., 1992). 

Segundo Yang et al. (1999), o grau de terminação também interfere na 

qualidade da carcaça de bovinos de corte. Quando os animais confinados são 

alimentados com dietas ricas em grãos, apresentam carne mais marmorizada, 

gordura com melhor coloração e produzem carcaças mais uniformes. 

As gorduras contribuem para o sabor e aroma e determinam a natureza dos 

compostos produzidos pela oxidação durante o cozimento da carne. Os 

hidroperóxidos gerados nesta oxidação durante o cozimento produzem vários 

compostos voláteis como aldeídos, que indiretamente determinam o sabor e aroma 
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por participarem da reação de Maillard (GEAY et al., 2001), que podem além do 

escurecimento produzir aromas indesejáveis,  

Pesquisas realizadas por Ito (2005) constataram melhora na qualidade da 

carne, quando óleos vegetais (óleo de soja ou semente de linhaça) protegidos da 

degradação ruminal, foram fornecidos com dietas a base de silagem de milho, 

durante a terminação de bovinos.  

Bartle et al. (1994) estudaram a inclusão de lipídeos na dieta de novilhos em 

confinamento, constatando que até 4,6% da matéria seca da dieta mantém os 

mesmos índices de desempenho animal e de características de carcaça. 

Segundo May et al. (1992), o valor de força de cisalhamento está 

correlacionado com escore de marmorização, dias de confinamento, espessura de 

gordura e peso da carcaça. 

Em experimento realizado por Shibuya (2004), 12 novilhos Nelore foram 

alimentados com quatro diferentes dietas, contendo na primeira milho seco; na 

segunda milho úmido; uma terceira dieta contendo milho seco + gordura protegida, e 

outra contendo milho úmido + gordura protegida, e outro bloco com 12 novilhos 

filhos de vacas cruzadas Simental x Nelore com touros Brangus foi alimentado com 

dietas contendo gordura protegida; caroço de algodão inteiro ou dieta controle. A 

autora concluiu que a inclusão de gordura protegida, milho úmido ou caroço de 

algodão na dieta dos animais, como fontes alternativas de energia alterou pouco, ou 

nada a percepção dos consumidores sobre os atributos sensoriais testados. 

 
 

2.6 SELÊNIO 
 

 

O selênio (Se), descoberto por Berzelius em 1817, foi primeiramente 

reconhecido como elemento tóxico para animais e humanos, sendo considerado, 

inicialmente, um agente carcinogênico. Somente em 1957 teve sua essencialidade 

comprovada para animais (SCHWARZ; FOLTZ, 1957) e em 1973 pesquisadores 

comprovaram seu papel biológico primariamente como componente da enzima 

glutationa peroxidase, participante do sistema antioxidante de defesa das células 

(FLOHÉ et al., 1973). 
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Segundo McDowell (1992), o papel do selênio na nutrição animal foi 

descoberto quando se observou que a suplementação evitava necrose hepática em 

ratos. Após essa constatação, também foi relatada a prevenção de distrofia muscular 

quando bovinos e ovinos foram suplementados com selênio. 

O requerimento de Se para bovinos de corte é de 0,1 mg/kg de MS e a 

concentração máxima estimada, para evitar problemas de toxidez é de 2 mg/Kg de 

MS (NRC, 2001), sendo que recentemente foi estabelecido o aumento deste nível 

para 5 mg/kg (NRC 2005). 

O Se na forma de selenito ou selenato está naturalmente presente em grande 

concentração em algumas faixas de solo (LEHNINGER, 2000). Além das muitas 

interações entre elementos químicos, os fatores que agem sobre o equilíbrio físico-

químico do solo, tais como adubação e manejo das pastagens, podem afetar a 

disponibilidade de minerais para as plantas e consequentemente para os animais. O 

impacto causado pela aplicação de grandes quantidades de fertilizantes químicos 

sobre o equilíbrio mineral do solo e, portanto, sobre o perfil mineral das plantas, irá 

refletir, por conseguinte, no status metabólico dos animais alimentados com estas 

forragens. Sendo assim, pastos ou volumosos oriundos de campos, que receberam 

adubação pesada com produtos à base de sulfato, têm baixo nível de captação de 

Se pelas plantas, uma vez que aumenta a competição pela absorção vegetal 

(BLOOD, 2002). 

O Se é um mineral essencial na alimentação animal e exerce suas funções 

biológicas quando incorporado às proteínas, formando as selenoproteínas, das quais 

a glutationa peroxidase é uma das mais importantes. Esta enzima possui quatro 

átomos de selênio e é responsável pela redução de hidroperóxidos nas células, 

plasma e trato gastrintestinal, ocupando um papel central na proteção celular contra 

o ataque de radicais livres (HOLBEN, 1999), ou seja, como parte integrante da 

enzima glutationa peroxidase (GSH-Px), o Se previne danos por oxidação aos 

tecidos corporais. Além disso, antioxidantes podem ajudar na prevenção de doenças 

por reagirem com os radicais livres ou inibir os danos causados pelos mesmos 

(PAPAS, 1996). 

Quando o fornecimento de Se na dieta é inadequado, as células animais 

apresentam diminuição na capacidade para inativar peróxidos. Não obstante, as 

concentrações plasmáticas de selênio e de glutationa peroxidase diminuem, fazendo 

com que os sinais da deficiência apareçam em evidência (NRC, 1983). 
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O Se pode ser encontrado em duas formas químicas na natureza, na 

forma orgânica e na forma inorgânica. O selênio inorgânico pode ser encontrado na 

forma de Se elementar (Se0), selênio reduzido Se-2 (seleneto) ou selênio oxidado 

Se+4 (selenito) e Se+6 (selenato).  

O selênio orgânico presente nos alimentos encontra-se principalmente sob a 

forma de selenometionina (SURAI, 2006). As duas formas do mineral são 

metabolizadas de maneiras diferentes. As moléculas de selenometionina são inertes 

e absorvidas no jejuno, atravessam as células da mucosa intestinal e passam 

diretamente para o plasma. O mineral pode ser acumulado em tecidos como o 

fígado e o músculo.  A separação do aminoácido quelante se dá no local onde o 

elemento é utilizado. O transporte para o interior das células se dá pela difusão 

passiva ou pelo transporte ativo (proteínas transportadoras). Nessas condições é 

que podem ocorrer perdas por reação com compostos, ou competição pelos sítios 

de absorção entre os elementos minerais com interações antagônicas que podem 

inibir a absorção. Grande parte do selênio inorgânico é excretado nas fezes e urina e 

muito pouco fica retido nos tecidos de reserva.  

 Um número grande de fatores pode influenciar na biodisponibilidade e 

distribuição do selênio no corpo como: forma química do mineral, outros compostos 

da dieta, status do selênio e espécie animal (SURAI, 2006). 

O tecido muscular dos animais pode atuar como um potencial reservatório e 

fonte de selênio por sua capacidade de armazenar este nutriente.  

Sabe-se que nos tecidos o selênio está presente em duas formas: como 

selenocisteína (SeCys) e selenometionina (SeM).  A SeM não pode ser sintetizada 

no organismo e deve ser fornecida pela dieta. Esta espécie pode substituir a 

metionina em uma variedade de proteínas. A SeM é considerada como um forma de 

deposito de selênio. Quando o suporte de selênio da dieta é interrompido, este 

compartimento é movimentado e repõe o selênio no organismo (BURTIS et al., 

2001). 

A importância das selenoproteinas no metabolismo ajuda a explicar os efeitos 

adversos da deficiência de selênio na saúde humana e animal. Várias doenças 

crônicas tem sido relacionadas ao baixo status de Se. Baixas concentrações de Se 

no sangue tem sido associadas à incidência de infarto do miocárdio (HOLBEN et al., 

1999).  
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A ingestão de baixas quantidades de selênio também tem sido relacionada ao 

aumento do risco de câncer. Experimentos com modelos animais e estudos com 

humanos tem demonstrado efeito protetor de vários compostos de selênio, em níveis 

que excedem a nutrição, na inibição do crescimento de tumores (HOLBEN et al., 

1999; RAYMAN, 2000). 

Lawler et al. (2004), suplementando selênio em concentrações adequadas e 

acima das exigências para novilhos, não observaram alterações em diversas 

características de carcaça analisadas. Entretanto, foi observado aumento da 

concentração de Se no músculo Semitendinosus para o tratamento com grãos de 

trigo contendo altas concentrações de Se, quando comparados às outras fontes de 

selênio (feno, e selenito de sódio).  

 O Se orgânico, derivado de fontes como grãos e farelo de soja, tende a 

resultar em maiores concentrações no tecido muscular em não ruminantes, do que o 

Se inorgânico (ULLREY et al., 1977; MAHAN; MOXON, 1978; AMMERMAN et al., 

1980; EKHOLM et al., 1991). 

Paiva (2007) comparou dietas sem suplementação de selênio, dietas 

contendo 0,2; 0,8 e 1,4 mg/kg de Se na forma de selenito de sódio com dietas 

contendo as mesma quantidades de Se suplementar na forma de Se-metionina, 

fornecidas a 40 cordeiros da raça Suffolk, desmamados, castrados, com idade inicial 

de aproximadamente 90 dias e peso inicial de 19,8 ± 2,1kg. A autora concluiu que as 

fontes orgânicas de selênio, nos níveis utilizados no experimento, promoveram 

respostas semelhantes ao selenito de sódio, quando observados os resultados da 

concentração de selênio no soro, fígado e rim, da atividade da glutationa peroxidase 

no fígado e do balanço metabólico de selênio. Além disso, a inclusão de fontes 

orgânicas promoveu maiores concentrações de selênio no músculo dos animais, 

aumentando, a concentração de selênio na carne de cordeiros. 

Pavlata et al. (2001) em estudo realizado com bezerros de um mês de idade 

recebendo 0,3 ppm de selênio orgânico, por um período de dois meses, observaram 

aumento das concentrações de selênio na musculatura estriada, de 0,092 g/g a 

0,263 g/g. 

Vinte e oito bovinos Brangus foram utilizados para determinação do efeito da 

suplementação de cobre e selênio no desempenho e características de carcaça. 

Foram utilizados quatro tratamentos, sendo um deles sem a suplementação de 

cobre e selênio, outro contendo 2 mg de selênio por quilo de matéria seca na forma 
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de selenito de sódio; um terceiro tratamento contendo 40 mg de cobre por quilo de 

matéria seca na forma de sulfato de cobre; e outro contendo 2 mg de selênio e 40 

mg cobre por quilo de matéria seca nas mesmas apresentações dos tratamentos 

anteriores. O ganho de peso diário aumentou com a suplementação de selênio. A 

eficiência alimentar foi melhor nos tratamentos selênio, cobre e selênio/cobre, em 

relação ao controle. A ingestão de matéria seca não foi alterada pelos tratamentos, 

assim como a espessura de gordura no músculo LD (DEL CLARO, 2007). 

A deficiência de selênio é reconhecida como um importante fator que afeta a 

saúde humana em todo mundo, dessa maneira, encontrar formas de disponibilidade 

deste mineral nos alimentos, torna-se um importante campo de pesquisa. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
 
3.1 Local de execução 

 
 

O experimento foi conduzido na Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia (FMVZ) da USP, Campus de Pirassununga-SP, entre os meses de junho 

a outubro de 2007. O município de Pirassununga situa-se a 21º 59’ de latitude Sul e 

47º 26’ de longitude Oeste e a uma altitude de 634 metros. O clima é tipo 

subtropical, com inverno seco e bem definido e verão quente e chuvoso. 

Foram utilizados animais e instalações em uma área de confinamento 

experimental, com 18 baias parcialmente cobertas, piso cimentado, com bebedouros 

automáticos individuais. Cada grupo de três animais foi alojado em baias com 

dimensões de 26,7 m2. 

 
 

3.2 Animais  
 

 

 

Foram utilizados 54 machos, castrados, da raça Nelore (Bos taurus indicus), 

com idade média de 30 meses e com peso vivo médio de 458 ± 39 kg no início do 

experimento.  

 

 

3.3 Alimentação 
 

 

Os animais foram distribuídos, de acordo com o peso inicial, em delineamento 

em blocos casualizados e arranjo fatorial de tratamentos do tipo 3x2, cujos fatores 

de variação foram três fontes de lipídeos (girassol, soja grão e caroço de algodão) e 

duas fontes de selênio (orgânico ou inorgânico).  
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A dieta foi formulada com o auxílio do programa RLM 3.0 (LANNA et al., 

2005), contendo 40% de volumoso a base de silagem de milho e 60% de 

concentrado, fornecidos em 18 baias, contendo 3 animais por baia, por um período 

de confinamento de aproximadamente 110 dias, precedido por um período de 

adaptação de 28 dias.O cálculo do consumo por animal foi feito a partir da média 

diária consumida pelos três animais de cada baia. Dessa maneira, considerou-se 

que para efeito de consumo que cada animal consumia a quantidade média dos três 

animais alojados em cada baia. 

A alimentação foi fornecida uma vez ao dia, no período da manhã. Foram 

colhidas e pesadas as sobras da alimentação todos os dias e duas vezes por 

semana, determinada a matéria seca (MS) das sobras nos mesmo períodos.  A 

quantidade de alimento foi ajustada em 5% duas vezes por semana com base no 

consumo anterior. 

As dietas foram formuladas para que cada fonte de lipídeo fornecesse 3,5% 

de óleo e as fontes de selênio orgânico (Selplex® 0,1% Alltech - Lexington, Kentucky 

- EUA) e selênio inorgânico (Selenito de Sódio, 44,5% - Nutron Alimentos – 

Campinas, São Paulo - Brasil) 0,3 mg/kg de Se na MS, fornecidas nos seguintes 

concentrados: 

 

A) GINITO - 10,38% de semente de girassol + 0,3 mg de selênio inorgânico; 

B) GIPLEX - 10,38% de semente de girassol + 0,3 mg de selênio orgânico; 

C) CANITO - 16,19% de caroço de algodão + 0,3 mg de selênio inorgânico; 

D) CAPLEX - 16,19% de caroço de algodão + 0,3 mg de selênio orgânico; 
E) SONITO - 13,71% de soja grão + 0,3 mg de selênio inorgânico; 

F) SOPLEX - 13,71% de soja grão + 0,3 mg de selênio orgânico; 

 

A formulação dos ingredientes do suplemento mineral, com adição de ambas 

as fontes de selênio, foi realizada na Unidade de Pesquisa da Nutron Alimentos, 

Unidade de Mogi Mirim-SP. Essa medida foi realizada para evitar qualquer tipo de 

contaminação ou mistura das fontes de selênio no sal mineral formulado.  

 A composição dos nutrientes e proporção de ingredientes distribuídos por 

fontes de lipídeos estão apresentadas na tabela 1.  
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Tabela 1 – Proporção de ingredientes e composição bromatológica das dietas 
distribuídas por fontes de lipídeos em % da matéria seca 

 
  Fontes de lipídeos  

 Ingredientes (%) 
Semente de 

girassol 
Caroço de 
algodão 

Soja grão (in 

natura) 

Silagem de Milho (35% grão) 40 40 40 

Milho grão moído  15,00 15,00 15,00 

Semente de girassol  13,00 - - 

Caroço de algodão - 16,70 - 

Soja em grão (in natura) - - 13,00 

Casca de Soja 30,25 26,80 25,25 

Óleo de Soja - - 1,10 

Uréia 0,58 0,20 - 

Mistura mineral1 0,60 0,60 0,60 

Rumensin® 0,027 0,027 0,027 

Calcário 0,70 0,70 0,70 

Nutrientes     

Proteína bruta, % 12,30 12,20 13,30 

Proteína degradável rúmen, % 7,83 7,85 8,90 

Nutrientes digestíveis totais % 71,59 73,70 71,59 

Extrato etéreo, % 6,20 6,10 6,01 

Se (mg) 0,21 0,21 0,22 
1Composição por kg de mistura mineral: 136 g Ca, 65 g P, 3,5 g Mg, 20 g S, 183 g Na, 282,23 g Cl, 
1000 mg Zn, 600 mg Cu, 157,15 mg Mn, 4982,76 mg Fe, 210 mg Co, 60 mg I, 40 mg Se, 489,73 mg 
F,  (máximo). 
 
 
 
3.4 Pesagem dos animais 
 
 

As pesagens dos animais foram realizadas, em média, a cada 28 dias, após 

jejum completo de 18 horas, assim como a avaliação da espessura de gordura no 

músculo Longissimus dorsi, entre a 12a e 13a costelas, por meio de ultra-som.  
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3.5 Desempenho  
 

 

Os cálculos de desempenho foram realizados utilizando as medidas tomadas 

durante todo o período experimental. Foram calculados a ingestão de matéria seca 

(IMS), o ganho médio diário (GMD), a eficiência alimentar (EA) e a conversão 

alimentar (CA).  

As análises laboratoriais foram realizadas no Laboratório de Análises de 

Alimentos de Origem Animal, do Departamento de Nutrição e Produção Animal da 

FMVZ-USP; no Laboratório de Tecnologia de Alimentos da FZEA-USP e no 

Laboratório de Análises de Alimentos do Departamento de Ciências dos Alimentos 

da UNICAMP – CAMPINAS - SP. 

 

 

3.6 Abate dos animais e rendimento de carcaça 
 

 

O abate foi realizado no abatedouro-escola da Prefeitura do Campus de 

Pirassununga da Universidade de São Paulo (PCAPS-USP), de acordo com os 

padrões determinados pelo RIISPOA (BRASIL, 1997), respeitando os requisitos de 

transporte, manejo, descanso, jejum e dieta hídrica. 

Os abates dos bovinos foram realizados em três etapas, de acordo com o 

peso final dos animais, distribuído entre os tratamentos. Foram abatidos 12 animais 

em cada série, no Abatedouro Escola (PCAPS-USP) quando a espessura de 

gordura subcutânea atingiu, no mínimo 6 mm entre a 12ª e 13ª costelas.  

Para o atordoamento dos animais, foi utilizada uma pistola pneumática, 

seguido pela sangria e evisceração, onde foram pesadas as gorduras perirenal e 

pélvica e o fígado dos animais. Ao final do abate, as carcaças foram divididas, 

utilizando-se serra elétrica, separando as meias-carcaças, que foram pesadas 

individualmente resultando no peso da carcaça quente (PCQ). Em seguida, foi 

realizada a limpeza e pesagem das meias carcaças quentes, e armazenadas em 

câmara frigorífica, com temperatura de 0 a 2ºC, por 24 horas. 
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Após 24 horas, as carcaças foram novamente pesadas, obtendo-se o peso da 

carcaça fria (PCF), para cálculo do rendimento de carcaça (RC) e procedeu-se a 

desossa dos animais. 

 

3.7 Características físico-químicas da carne fresca e maturada  

 

3.7.1 Temperatura e pH 

 

 

Uma hora após o abate foram determinados o pH (pH1h) e a temperatura 

(T1h) das carcaças, no músculo Longissimus dorsi (LD) de cada meia carcaça 

direita, usando-se um termômetro e peagâmetro digital com sondas de penetração 

(modelo HI8314 marca Hanna Instruments). Após 24 horas em câmara fria, foram 

reavaliados o pH e a temperatura das carcaças, no mesmo local. 

 

 

3.7.2 Área de olho de lombo, espessura de gordura subcutânea e índice de 
marmorização 

 

 

As avaliações da área de olho de lombo (AOL), da espessura de gordura 

subcutânea (EGS) e índice de marmorização (IM) foram realizadas utilizando o 

músculo Longissimus de cada meia carcaça esquerda. Foram medidas a AOL e 

EGS, entre a 12ª e 13ª costelas, utilizando-se uma grade reticulada, em centímetros 

quadrados (cm²). Para avaliação da marmorização foi utilizado um padrão adaptado 

do Meat Evaluation Handbook (MEAT EVALUATION HANDBOOK, 1973), com sete 

níveis de marmorização, variando de 2 (Standard -) a 7,9 (Choice +).  
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3.7.3 Analise de maciez objetiva 

 
 
 Para a análise de maciez objetiva, foi retirado um bife de 2,5 cm de espessura 

da meia carcaça esquerda do músculo Longissimus a partir da 13a costelas, 

identificado e embalado a vácuo. As amostras foram maturadas por sete dias, em 

câmara frigorífica do Abatedouro-Escola entre 0 e 2ºC e em seguida, foram 

congeladas a –20ºC para posterior análise. 

As análises de maciez foram realizadas no Laboratório de Carnes da 

FZEA/USP, conforme metodologia proposta por Wheeler, Koohmaraie e Shakelford 

(2004). Após serem descongeladas em refrigerador doméstico entre 5 e 7ºC, por 24 

horas, as amostras foram assadas em temperatura de 170ºC em forno elétrico até 

atingirem a temperatura interna no bife de 71ºC. As temperaturas foram medidas 

através de termômetros individuais (Good Cook Meat Thermometer) com um sensor 

metálico tipo agulha, inserido nos bifes até sua parte central. As amostras, 

acomodadas em bandejas de aço inox individuais, foram pesadas antes e logo após 

o cozimento para determinação da perda de água no cozimento.  

As amostras foram levadas logo em seguida para um refrigerador doméstico, 

por um período de 24 horas. Foram retirados, em seguida, seis cilindros de 12 mm 

de diâmetro de cada bife, com auxílio de um vazador (WHEELER et al., 2001). A 

análise de maciez foi realizada com aparelho Warner-Bratzler Shear Force, para 

determinação da força de cisalhamento, considerando para cada bife o valor médio 

obtido nos seis cilindros. 

 

3.7.4 Análise de maciez subjetiva (Sensorial) 
 

 

Para os testes sensoriais, as amostras foram maturadas 7 dias após a 

desossa e depois congeladas segundo metodologia descrita por Wheeler et al. 

(2001), e na véspera da análise sensorial foram mantidas a 5ºC por 

aproximadamente 24 horas.  
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As amostras foram transportadas congeladas dentro de uma iogurteira (Marca 

Arno), até a UNICAMP-SP para a realização das análises por painel treinado na 

FEA/UNICAMP. 

Após o descongelamento das mesmas, foram formadas seis amostras 

compostas pelas oito repetições de cada um dos seis tratamentos, totalizando 48 

amostras. Foram realizadas quatro sessões para a avaliação, em quatro períodos 

diferentes (manhã e tarde) sendo que em cada período, os provadores tiveram à 

disposição para análise amostras de todos os tratamentos. Desta forma, foram 

realizadas oito repetições por tratamento, totalizando 48 amostras provadas em 

quatro sessões. 

Os bifes foram assados em forno elétrico (IMEQUI, forno industrial tipo 

padaria) pré-aquecido a 170ºC, com quatro resistências, sendo duas superiores e 

duas inferiores. As amostras foram viradas quando a temperatura interna atingiu 

40oC e foram assadas até atingirem a temperatura interna final de 71ºC, 

monitoradas por termômetro digital (SCS SOVEREIGN Modelo 692-8010). Após 

atingirem o ponto, elas foram cortadas em paralelepípedos de 1,0 x 1,0 x 2,5 cm, 

com auxílio de um molde formado por uma base e uma grade plástica (14 cm 

comprimento x 10 cm de largura x 4 cm de profundidade), com fendas espaçadas 

1,5 cm entre si, adaptado do método utilizado por Andrae et al. (2001). 

Posteriormente, as amostras foram acondicionadas em tubos de vidro e mantidos 

em temperatura aproximada de 65oC, com auxílio de uma iogurteira. Os béqueres 

foram mantidos “tampados” a fim de evitar a evaporação e redução da temperatura 

das amostras, bem como para evitar a liberação de odor pelo ambiente de análise 

sensorial.  As amostras foram entregues aos membros do painel em copos plásticos 

brancos descartáveis, uma de cada vez, a fim de se evitar comparação. 

Foram avaliados atributos de suculência, maciez e sabor. Foi ainda 

questionado se o provador percebia alguma outra característica importante não 

avaliada segundo anexo A.  

As análises foram realizadas em cabines individuais, para avaliação do 

aroma, textura, suculência e sabor, de acordo com a metodologia da AMSA (1995). 

A avaliação foi realizada utilizando-se escala hedônica estruturada de oito pontos, 

variando de “ausente” (nota 1) a “extremamente forte” (nota 8) para os itens: aroma 

característico, aroma estranho, sabor característico e sabor estranho. Para os itens 

textura e suculência, a classificação variou de, respectivamente, “extremamente 
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dura” (nota 1) a “extremamente macia” (nota 8), e de “extremamente seca” (nota 1) a 

“extremamente suculenta” (nota 8). 

  

3.7.5 Análises de Colesterol  
 

 

As análises de colesterol foram realizadas no Laboratório de Química Biológica 

da FZEA-USP, no departamento de Engenharia de Alimentos. As amostras do 

músculo Longissimus permaneceram congeladas a -250C até o momento das 

análises. 

A análise de colesterol no músculo foi realizada de acordo com o método 

Saldanha et al. (2004), adaptado, por meio de método enzimático, utilizando-se 2g 

do músculo Longissimus, referente ao dia zero de maturação. A leitura da 

absorbância foi realizada após 10 minutos.  

 

3.8 Análise estatística 
 

 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, sendo o 

peso o critério de bloco, em arranjo fatorial 3x2 (3 fontes de lipídeos x 2 fontes de 

selênio). Os efeitos das fontes de lipídeos, de selênio e das interações foram 

verificados por análise de variância, por meio do procedimento MIXED do software 

SAS® (SAS Institute INC., Cary, NC) ao nível de 5% de significância. Quando foi 

verificado efeito significativo das fontes de lipídeos, as médias foram comparadas 

pelo teste T.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

4.1 Desempenho 
 

 

Os resultados médios de peso vivo, ganho diário, matéria seca ingerida e 

conversão alimentar, em função das fontes de lipídeos fornecidas, estão 

apresentados na tabela 2. 

 
Tabela 2 - Peso vivo final (PVF), ganho médio diário (GMD), matéria seca ingerida 

(MSI), e conversão alimentar (CA) em função das fontes de lipídeos 
fornecidas na dieta 

  Fontes de lipídeos     

  
Caroço de 
algodão 

Semente de 
girassol 

Soja "in 
natura" 

Erro 
Padrão P 

PVF (Kg)1 593,25a 562,25b 575,27ab 7,85 0,02 
GMD (Kg)2 1,13 1,07   1,09 0,03 0,67 
MSI (%/PV)3 1,98 1,90 1,94 0,04 0,15 
CA (Kg)4 9,3 8,8 9,21  0,39  0,60 
1 PVF: Peso vivo; 2 GMD: Ganho médio diário; 3 MSI: Matéria seca ingerida; 4 CA: Conversão alimentar  
a,b médias na mesma linha seguidas de letras diferentes indicam haver diferença significativa (P<0,05) pelo teste T.  
 

 

Foi observado efeito das fontes de lipídeos sobre o peso vivo final (P=0,02), 

sendo que os animais que receberam caroço de algodão apresentaram maior peso 

médio com 593,25 kg, do que aqueles que receberam semente de girassol, com 

média de 562,25 kg. Os animais que receberam soja não apresentaram diferença 

com os outros tratamentos, com média de 575,27 kg. O peso vivo é o critério mais 

comum utilizado na avaliação do desempenho animal e de carcaça e apesar de 

fornecer apenas indicação do estádio de desenvolvimento do animal (LUCHIARI 

FILHO, 2000), tem grande influência no desempenho, consumo, eficiência alimentar 

e composição da carcaça (TAUBES, 2001; ARBOITTE et al., 2004). Porém, este por 

si só não pode dar uma idéia da composição e do grau de rendimento de uma 

carcaça (LUCHIARI FILHO, 2000). 

Em avaliação do desempenho de novilhos Nelore confinados com dois níveis 

de caroço de algodão (15 ou 30% da MS), associados à cana-de-açúcar ou capim 
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elefante, Prado et al. (1995) não constataram diferença entre os tratamentos, tanto 

para ganho de peso diário, como para ingestão diária de matéria seca. De forma 

similar, Aferri et al. (2005) observaram que o uso de caroço de algodão não resultou 

em ganho de peso diário e ingestão de matéria seca diferentes do tratamento 

controle que não continha caroço de algodão. 

Paulínio et al. (2002) encontraram resultados semelhantes ao presente 

estudo. Os autores forneceram dietas com caroço de algodão inteiro, soja grão e 

farelo de soja para novilhos e não verificaram diferenças no ganho de peso dos 

animais, cuja a média do GMD de 1,070 kg. 

 O ganho médio diário (P=0,88), a matéria seca ingerida (P=0,35) e a 

conversão alimentar (P=0,66), não foram influenciados pelas fontes de lipídeos. 

Existe a tendência ao aumento na eficiência quando a concentração energética da 

ração é aumentada, mas desde que o consumo de matéria seca (CMS) não seja 

afetado. No presente estudo não foi verificada diferença na eficiência entre as dietas 

contendo diferentes fontes de energia. 
Melo et al. (2006), contrariamente aos resultados deste estudo, observaram 

aumento linear no CMS em vacas holandesas em lactação recebendo dieta controle, 

com adição de zero, 6,25%, 12,5%, 18,75% e 25% de caroço de algodão em 

substituição à silagem de sorgo e ao farelo de soja, em dieta à base de palma 

forrageira, sendo o consumo de MS (Kg/dia) de 21,43; 21,38; 22,03; 24,27 e 23,50 

respectivamente por animal. Estes resultados demonstram melhor eficiência da dieta 

contendo caroço de algodão, quando comparada ao grupo controle, o que segundo 

o autor, está associado à diferença do tamanho de partícula e à gravidade específica 

da silagem de sorgo e do caroço de algodão, que interferem na taxa de passagem 

das dietas experimentais.  

Resultados encontrados por Brosh et al. (1989), utilizando caroço de algodão 

da dieta de bovinos em confinamento, diferiram dos resultados deste estudo. Os 

autores concluíram que este alimento fornecido acima de 12% na ração acarreta 

diminuição no ganho de peso sem alterar o consumo de MS. Da mesma maneira, 

Coppock, Lanham e Horner (1987) mostraram não haver diferença no consumo de 

MS por bovinos, quando a semente de algodão integral foi incluída na proporção de 

até 25% da dieta, o que vai de encontro aos resultados obtidos com o presente 

estudo. 
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Rogério et al. (2004) estudando a inclusão de caroço de algodão na dieta de 

ovinos (0 a 45% do total fornecido) observaram que a inclusão do caroço de algodão 

em 24 % do total das dietas, apresentou aumento no CMS, em relação aos outros 

tratamentos. Alguns estudos demonstraram que dietas contendo fontes de lipídeos 

promoveram melhor eficiência e conversão alimentar (PAULINO et al., 2002), 

diferentemente dos resultados observados no presente estudo. 

Segundo Huerta-leidenz et al. (1991) a inclusão de 15 ou 30% de caroço de 

algodão na ração de bovinos cruzados Hereford X Angus terminados por um período 

de 56 dias em confinamento não resultou em ganho médio diário e conversão 

alimentar diferentes.  

Paulino et al. (2002) concluíram que o emprego de grão de soja ou caroço de 

algodão em suplementos para terminação de bovinos em pastejo durante a época 

seca, propiciou ganhos de peso animal semelhante ao obtido com a fonte protéica 

padrão de farelo de soja  em um período de confinamento de três meses sendo peso 

inicial dos animais. Da mesma maneira, Garcia (2005) não verificou diferença do 

consumo de matéria seca, em dietas contendo duas fontes de lipídeos (soja grão 

tostada e caroço de algodão), fornecidas a vacas holandesas. 

Os resultados encontrados por Duarte et al. (2005) foram similares aos do 

presente estudo, uma vez que não foi verificado efeito de fontes de lipídeos (sebo 

bovino; gordura protegida comercial e concentrado com grão de soja) na dieta de 

vacas Jersey, no consumo de matéria seca. Porém, o autor também não observou 

efeito sobre o peso vivo médio dos animais, divergindo dos resultados encontrados 

neste estudo. 

Segundo Owens et al. (1993), bovinos jovens apresentam melhor conversão 

alimentar (kg de MS/kg de ganho). À medida que o animal se aproxima da 

maturidade, ponto no qual cessa a deposição de tecido muscular, inicia-se maior 

deposição de gordura (tecido adiposo) no corpo do animal, refletindo em pior 

conversão alimentar e maiores custos para ganho de peso. Desta maneira, sugere-

se que a idade inicial e peso avançado dos animais utilizados neste estudo, 

poderiam explicar a ausência de diferença entre os tratamentos quando avaliada a 

conversão alimentar dos animais. 

Urano (2005) alimentou cordeiros com teores crescentes de grão de soja (GS) 

e concluiu que a inclusão do GS na ração dos cordeiros afetou negativamente o 



46 
 

 
 

consumo de matéria seca e o ganho de peso vivo, diminuindo linearmente os dois 

parâmetros estudados, o que difere dos resultados encontrados neste estudo. 

 

4.2 Efeitos da fonte de Selênio 

 

As médias de peso vivo, ganho médio diário, matéria seca ingerida e 

conversão alimentar, em função da fonte de selênio fornecida, constam na tabela 3. 

 
Tabela 3 - Peso vivo final (PVF), ganho médio diário (GMD), matéria seca ingerida 

(MSI), e conversão alimentar (CA) em função das fontes de selênio 
fornecida na dieta 

 

1 PVF: Peso vivo; 2 GMD: Ganho médio diário; 3 MSI: Matéria seca ingerida; 4 CA: Conversão alimentar  
 

Foi observada diferença em relação ao peso vivo final (P=0,03), entre os 

animais consumindo as fontes de selênio orgânica e inorgânica (Tabela 3). 

Resultados diferentes foram encontrados por Paiva (2007) avaliando a utilização de 

fontes orgânicas de selênio (Se) com o selenito de sódio na dieta de cordeiros. A 

autora não observou diferença entre os tratamentos no peso vivo (PV), com média 

de 38,63 kg e da ingestão de matéria seca média (IMS), com média de 1,33 kg nos 

animais ao final dos 84 dias de experimento. Da mesma forma, Lawler et al. (2004), 

trabalhando com novilhos, realizaram suplementação de selênio provindo de 

diferentes fontes com doses acima daquelas preconizadas pelo NRC, e também não 

encontraram alteração no ganho médio diário, matéria seca ingerida e conversão 

alimentar.  

Não foi observada diferença entre as fontes de selênio para as características 

de ganho médio diário (P=0,54), matéria seca ingerida (P=0,13) e conversão 

alimentar (P=0,75).  

  Fontes de Selênio     
  Orgânico Inorgânico Erro Padrão P 

PVF (Kg)1 567,42 586,72 6,41 0,03 
GMD (Kg)2 1,08 1,13 0,03 0,29 
MSI (%/PV)3 1,9 1,98 0,03 0,08 

CA (Kg)4 9,00 
  9,16 0,32  0,72 
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Paschoal (2007), não encontrou efeito das dietas experimentais (dieta 

controle, 21% de soja extrusada e 21% de soja extrusada + 5 mg de selênio 

orgânico) sobre a ingestão de matéria seca e peso vivo de vacas leiteiras. Da 

mesma maneira, Gunter et al. (2003) observaram que o peso corporal não diferiu 

entre vacas (cruzamento de Angus x Hereford e Simental) suplementadas com Se e 

vacas que não receberam nenhuma fonte de Se, assim como entre vacas 

suplementadas com selenito de sódio e selênio-levedura, demonstrando ausência 

de relação entre fornecimento de selênio e alteração no ganho de peso. 

 

4.3 Características de carcaça e da carne 
 

4.3.1 Fontes de lipídeos 
 

As médias das características de carcaça dos animais utilizados neste estudo, 

em função das fontes de lipídeos (caroço de algodão, semente de girassol e soja “in 

natura”), estão apresentadas na tabela 4. 
 
Tabela 4 - Características de carcaça, em função das fontes de lipídeos fornecidas 

na dieta  

  Fontes de lipídeos    

  Caroço de 
algodão 

Semente de 
girassol 

Soja "in 
natura" 

Erro 
Padrão P 

PCQ, Kg1 361,13a  342,72b  350,87ab  4,70 0,02 
RC, %2 60,94  60,95  61,05  0,37 0,97 
PG, kg3 19,08  18,33 19,37 0,73 0,58 
PF, kg4 5,92  5,84  5,80  0,14 0,81 
pH, zero hora5  6,56  6,61  6,62  0,08 0,87 
pH, 24 horas6  5,74  5,72  5,73  0,04 0,97 
Temp. zero hora (Cº)7 35,43   35,96  35,82 0,34 0,54 
AOL  (cm²)8 78,83  78,94  78,16  1,92 0,96 
EGS  (mm)9 8,30  8,44  9,33  0,71 0,55 
IM10 6,42  6,33  6,44  0,25 0,94 
FC (Kg)11 3,99  3,99  3,85  0,19 0,84 
Colesterol (mg/100g)12 106,82  103,25  102,80 3,33 0,64 
Selênio (mg/kg)13 0,137  0,135 0,133  0,01 0,93 

a,b médias na mesma linha seguidas de letras diferentes indicam haver diferença significativa (P<0,05) pelo teste T.  
1 PCQ: Peso de Carcaça Quente; 2 RC: Rendimento de Carcaça; 3 PG: Peso de Gordura ; 4 PF: Peso do ;Fígado em quilos; 5 
pH, zero hora:  pH imediatamente após o abate; 6 pH, 24 horas: pH, 24 horas após o abate; 7 Temp. 0 hora (Cº): Temperatura 
imediatamente após o abate; 8 AOL: Área de olho de lombo ; 9 EGS: Espessura de gordura subcutânea;  
10 IM: Índice de marmorização ( Mármore: 2,0 - standard- / 10,9 – Prime+); 11 FC: Força de cisalhamento; 12 Colesterol: 
concentração de colesterol no músculo Longissimus; 13 Selênio: concentração de Selênio no músculo Longissimus. 
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Foi observado efeito das fontes de lipídeos sobre PCQ (P=0,02). Porém não 

foi encontrada diferença para as características de RC (P=0,97), peso da gordura 

(P=0,58) e peso do fígado e (P=0,81), pH zero hora e 24 horas (P=0,87 e P=0,97), 

respectivamente, assim como para temperatura das carcaças avaliadas no tempo 

zero hora (P=0,73), independente das fontes de lipídeos utilizada na dieta. 

Avaliando a influência de teores crescentes de grão de soja em rações com 

alta proporção de concentrado para cordeiros Santa Inês, Urano (2005) não 

observou diferença entre os tratamentos para o PCQ e o RC, o que difere dos 

resultados encontrados no presente estudo para PCQ. 

Paulino et al. (2002) avaliaram suplementos múltiplos contendo soja grão e 

caroço de algodão inteiros, em relação ao suplemento padrão de milho mais farelo 

de soja, em bovinos mestiços terminados a pasto. Os autores não observaram 

diferença entre os suplementos para o RC.  

Quando avaliada a temperatura 24 horas pós-abate, foi verificada interação 

entre fontes de lipídeos e fontes de selênio (P=0,04). 

Os animais tratados com semente de girassol e selênio inorgânico (Ginito) 

apresentaram maiores temperaturas na carcaça, quando comparados aqueles que 

consumiram caroço de algodão e selênio inorgânico (Canito) (P=0,02). O tratamento 

Canito também foi diferente do tratamento contendo soja “in natura” e selênio 

inorgânico (Sonito), (P<0,01). A temperatura da carcaça dos animais consumindo 

Ginito foi maior (6,30oC), quando comparados àqueles tratados com Canito (5,16oC) 

(P=0,02).  

Não foi observada diferença para AOL em função dos tratamentos estudados 

(P=0,96) com média 78,64 cm2, corroborando com resultados encontrados por 

Muller et al. (2005) utilizando como fonte gordura a semente de linho e gordura 

protegida (GOP - Lac100®) obtendo média de 62,36 cm2. Zinn et al. (2000), 

fornecendo dietas de sais de cálcio de ácidos graxos e gordura animal, também não 

encontraram diferença na área de olho de lombo dos animais alimentados com 

diferentes fontes de lipídeos com média de 91,35 cm2. 

Não foi observada diferença entre as fontes de lipídeos para a EGS (P=0,55). 

A avaliação das características de AOL e EGS tem grande importância, já que são 

indicadores da carcaça mais comumente utilizados, assim como o peso da carcaça 

(quente ou resfriada), além da porcentagem da gordura renal e pélvica (LUCHIARI, 

2000).  
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Aferri et al. (2005) estudando o fornecimento de dietas contendo 81% de 

concentrado e 21% de caroço de algodão na ração a novilhos mestiços verificaram 

que o uso de gordura protegida ou caroço de algodão não influenciou o rendimento 

de carcaça, a de área de olho lombo e espessura de gordura subcutânea das 

carcaças avaliadas. 

Resultados diferentes ao presente estudo foram encontrados por Moletta 

(1999), que confinou novilhos com idade inicial de 12 meses por sete meses e fez a 

inclusão de grão de soja ou caroço de algodão nas dietas fornecidas aos animais. O 

autor encontrou como resultado valores de espessura de gordura de 3,08 mm para 

as carcaças dos animais que se alimentaram com grão de soja e 3,42 mm para os 

animais que se alimentaram com caroço de algodão. Os resultados encontrados 

demonstram que existe tendência dos animais alimentados com caroço de algodão, 

apresentarem maior rendimento e deposição de gordura nas carcaças quando 

comparados aos animais recebendo a outra dieta.  

O presente estudo apresentou um longo período de confinamento, sendo este 

de aproximadamente 120 dias, precedido por um período de adaptação de 28 dias, 

podendo assim explicar a ausência de diferenças para a EGS e AOL entre os 

animais recebendo as diferentes dietas experimentais. Da mesma forma, pode não 

ter ocorrido influência dos tratamentos nesta característica pelo fato dos animais 

utilizados neste estudo serem avaliados em uma fase específica de deposição de 

gordura e já terem alcançado o máximo potencial de desenvolvimento do tecido 

muscular. De acordo com Menezes et al. (2005), a espessura de gordura 

subcutânea, atributo importante da carcaça, deve se situar entre 3 e 6 mm, faixa que 

os frigoríficos consideram adequada, inclusive com possibilidades bonificação aos 

produtores rurais. Verificou-se neste estudo, que a EGS presente nas carcaças foi 

significativamente maior, valores explicados pela idade um pouco mais avançada 

dos animais. 

Por outro lado, Bartle et al. (1994), verificaram valores de EGS maiores, com 

média de 11,3 mm,  em novilhos em fase de terminação, quando estes consumiram 

quantidades maiores de gordura animal na dieta. 

No presente estudo, os índices de marmorização não diferiram entre os 

animais tratados com as diferentes fontes de lipídeos na dieta (P=0,94). De qualquer 

forma, é válido observar que o m. Longissimus teve médias elevadas de 

marmorização (6,40), especialmente por se tratar de animais zebuínos, que tendem 
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a apresentar ausência ou ainda quantidades mínimas de marmorização nos cortes 

cárneos (BIANCHINI, 2005). 

Segundo Yang et al. (1999), os animais confinados que são alimentados com 

dietas ricas em grãos, apresentaram carne mais marmorizada. Porém, não foi 

observada diferença entre as três fontes de lipídeoss testadas no presente estudo 

quando estudada a característica de marmorização das carnes. 

Não foram observados efeitos das fontes de lipídeos na dieta dos bovinos, 

sobre a força de cisalhamento (P=0,84), concentração de colesterol na carne 

(P=0,64) e os níveis de selênio no m. Longissimus  (P=0,93). 

A medida da força de cisalhamento (FC), através do método de Warner- 

Bratzler, é uma das formas mais difundidas para se avaliar a maciez de um corte 

cárneo, pela sua alta correlação com os painéis sensoriais (SHACKELFORD et al., 

1997). Fornecendo caroço de algodão para bovinos, Pesce (2008) também não 

encontrou diferença para a característica de força de cisalhamento entre os cortes 

oriundos dos animais recebendo os tratamentos contendo entre zero e 20% da 

semente oleaginosa. Aferri et al. (2005) também não encontraram diferença entre os 

tratamentos para FC aos 7 e 14 dias de maturação, avaliada no m. Longissimus de 

novilhos mestiços alimentados com dietas de alto concentrado, contendo caroço de 

algodão ou sais de cálcio de ácidos graxos. 

Metade do colesterol do organismo origina-se da produção endógena e o 

restante, nos alimentos ingeridos (LEHNINGER, 2000). Por conseguinte, o 

conhecimento do teor de colesterol da dieta torna-se importante, pois altos níveis de 

colesterol estão associados com a incidência de doenças cardíacas e a ingestão de 

ácidos graxos saturados aumenta o colesterol do sangue (BENDER, 1992). 
 
Não foram observados efeitos das fontes de lipídeos na dieta dos bovinos, 

sobre Extrato Etéreo (P=0,79) (Tabela 5). 
 

 

Tabela 5 – Extrato Etéreo na carcaça, em função das fontes de lipídeos fornecidas 
na dieta  

  Fontes de lipídeos   
  Caroço de algodão Semente de girassol Soja "in natura" P 
EE, %1 3,78 3,49 3,75 0,79
1EE: extrato etéreo na matéria original 
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4.3.2 Fontes de Selênio 
 

 

As médias das características de carcaça dos animais utilizados neste estudo, 

em função da fonte de selênio fornecida, constam na tabela 6. 
 

Tabela 6 - Características de carcaça em função das fontes de Se fornecidas na 
dieta 

  Fontes de Selênio    
  Orgânico Inorgânico Erro Padrão P 
PCQ, Kg1 356,08 347,07 3,84 0,10 
RC, %2 61,22 60,74 0,30 0,27 
PG, kg3 17,68 20,17 0,60 0,01 
PF, kg4 5,69 6,02 0,11 0,04 
pH, zero hora5  6,50 6,69 0,07 0,07 
pH, 24 horas6  5,73 5,74 0,03 0,92 
Temp. zero hora (Cº)7 35,91 35,57 0,28 0,40 
AOL (cm²)8 79,25 78,03 1,57 0,58 
EGS (mm)9 8,74 8,64 0,58 0,91 
IM10 6,36 6,43 0,21 0,81 
FC (Kg)11 3,84 4,05 0,15 0,34 
Colesterol (mg/100g)12 104,30 104,28 2,71 0,99 
Selênio (mg/kg)13 0,148 0,122 0,01 0,01 

1 PCQ: Peso de Carcaça Quente; 2 RC: Rendimento de Carcaça em porcentagem; 3 PG: Peso de Gordura ; 4 PF: Peso do 
;Fígado em quilos; 5 pH, zero hora:  pH imediatamente após o abate; 6 pH, 24 horas: pH, 24 horas após o abate; 7 Temp. 0 hora 
(Cº): Temperatura imediatamente após o abate; 8 AOL: Área de olho de lombo ; 9 EGS: Espessura de gordura subcutânea;  
10 IM: Índice de marmorização ( Mármore: 2,0 - standard- / 10,9 – Prime+); 11 FC: Força de cisalhamento; 12 Colesterol: 
concentração de colesterol no músculo Longissimus; 13 Selênio: concentração de Selênio no músculo Longissimus. 
 
 

O PCQ, e o RC não foram influenciados pelas fontes de selênio (P=0,10) e 

(P=0,27), respectivamente. Entretanto o peso da gordura e do fígado foram 

influenciados pelas fontes de selênio (P<0,05). O peso da gordura dos animais 

tratados com selênio inorgânico foi maior, com média de 20,17 kg, quando 

comparado ao peso dos animais recebendo selênio orgânico na dieta, apresentando 

com médias de 17,68 kg.  

O pH zero hora (P=0,07), pH 24 horas (P=0,92) das carcaças não foram 

influenciados pelas fontes de selênio da dieta, assim como a temperatura das 

carcaças (temp. zero hora) (P=0,40), área de olho de lombo (P=0,58), espessura de 

gordura subcutânea (P=0,91) e índice de marmorização (P=0,81). 
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Corroborando com os resultados do presente estudo, Del Claro (2007) não 

observou efeito da suplementação de cobre ou selênio em diferentes dietas ou 

selênio e cobre na mesma dieta, sobre a espessura de gordura e área de olho de 

lombo, tanto na altura da 5a quanto na da 12a costelas. Resultados similares também 

foram encontrados por Lawler et al. (2004). Estes autores forneceram selênio 

orgânico para novilhos e não constataram alterações na espessura de gordura 

subcutânea, ou área de olho de lombo, avaliadas na carcaça. 

Em estudo realizado por Lawler et al. (2004), com suplementação de selênio 

na forma de selenito de sódio na concentração de 0,3 a 2,8 ppm para novilhos, não 

se observou alteração na espessura de gordura e marmorização da carne, assim 

como no presente experimento.  

Não houve efeito das fontes de selênio sobre a força de cisalhamento (FC) 

(P=0,34) e concentrações de colesterol no m. Longissimus (P=0,99).  

Em estudo com bovinos, Del Claro (2007) verificou efeito da fonte de selênio 

sobre as concentrações de colesterol no m. Longissimus. O colesterol muscular, no 

tratamento com 2 mg/kg de selênio suplementados, apresentou menor concentração 

que o tratamento controle com 0,06 mg/kg. Alguns autores, como, Kang et al. (1998); 

Cases et al. (1999); Kang et al. (2000a) e Kang et al. (2000b) relataram diminuição 

de LDL ou colesterol total com a suplementação de selênio. 

Não foi observada diferença entre fontes de selênio (P=0,79) para o EE 

(Tabela 7). De maneira geral, os animais que consumiram as três dietas, 

independente do tratamento, obtiveram valores elevados de EE na carne. Esses 

resultados acompanharam àqueles de marmorização, visto que essa característica 

também não apresentou diferença entre os tratamentos.  

A carne dos animais alimentados com selênio inorgânico apresentou médias 

de EE de 3,73%, enquanto àquelas de animais alimentados com fonte orgânica 

tiveram médias de 3,62%. Esses resultados seguiram a característica do IM, que 

não diferiu entre os animais tratados com as diferentes fontes de selênio na dieta, 

cujos resultados são similares aos descritos por Lawler et al. (2004).  
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Tabela 7 – Extrato Estéreo da carcaça em função das fontes de Se fornecidas na 
dieta 

  Fontes de Selênio   
  Orgânico Inorgânico P 
EE, %1 3,62 3,73 0,79 
1EE: extrato etéreo na matéria original 

 

 

 

Houve efeito da fonte de selênio (P=0,01) quando avaliada a concentração de 

selênio no m. Longissimus dos bovinos, sendo que os maiores valores foram 

encontrados para a fonte de Se orgânica com médias de 0,148 mg/kg, quando 

comparada à forma de suplementação inorgânica, com médias de 0,122 mg/kg. Este 

resultado vai de encontro com o observado por Ullrey et al. (1977), em ovinos e 

bovinos, Ammerman et al. (1980), em estudo com bovinos e Ekholm et al. (1991), 

trabalhando com touros. 

Lawler et al. (2004), encontrou valores de 1,33; 1,55; 3,32; 4,41 ppm de Se no 

m. Longissimus de novilhos  com suplementação de selênio na forma de selenito de 

sódio nas concentrações de 0,38; 2,84; 2,80 e 2,86 ppm respectivamente, 

apontando valores diferentes, porém próximos dos encontrados neste experimento.  

Similar ao observado neste experimento, Paiva (2007) relatou que o uso de 

fonte orgânica de selênio nestes níveis, resultou em maiores concentrações de 

selênio no músculo de cordeiros, com aumento, conseqüente, da concentração de 

selênio no músculo dos animais. Semelhantemente ao presente estudo, Lawler et al. 

(2004) observaram aumento substancial da concentração de Se no músculo 

Semitendinosus de novilhos alimentados com alimentos de elevado teor em Se, 

especialmente grãos de trigo. 

O’Grady et al. (2001) adicionaram Se orgânico e vitamina E ao concentrado 

para 28 bovinos cruzados com pesos médios de 390 Kg. Os pesquisadores não 

verificaram diferença na concentração de selênio no músculo  entre os tratamentos. 

Os resultados devem-se, provavelmente, pelo fato da quantidade de Se fornecida 

aos animais em experimentação não ter sido limitante para a demanda de Se dos 

tecidos independentemente da fonte.  
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A maior concentração de selênio no músculo dos animais que receberam a 

fonte de selênio orgânica pode ser explicada porque a selênio-metionina pode ser 

incorporada diretamente ao tecido muscular (LEVANDER, 1986), pois uma parte 

significativa deste complexo escapa da hidrólise no rúmen, é absorvida no intestino 

(KOENIG et al., 1997), e incorporada a proteínas do músculo e de outros órgãos 

(PAVLAT et al., 2001). Já o selênio proveniente do selenito de sódio não pode ser 

incorporado diretamente à proteína muscular (HILDEBRAND, 1992) e o excesso de 

selênio inorgânico absorvido e não utilizado na síntese de selenoproteínas é 

excretado (ITOH; SUZUKI, 1997). 

 

4.3.3 Análise Sensorial  

 

 

Para todos os atributos sensoriais avaliados foram observadas diferenças 

significativas entre os provadores (P<0,01). Este comportamento também foi 

observado por Shibuya (2004) e por Wheeler et al. (2004), em experimentos 

similares, realizando analise sensorial com provadores treinados. 

Os provadores são solicitados para avaliar produtos com base em reações 

subjetivas e pessoais (MILLER, 2003). O ponto final do treinamento é indicado pela 

homogeneidade da equipe e repetibilidade dos resultados. Diferenças entre o 

provador podem indicar que, apesar do treinamento, os provadores usaram 

diferentes porções da escala para expressar a sensação provocada por uma mesma 

amostra. Esta ocorrência não é incomum e é difícil de ser evitada na análise 

sensorial. 

Foi observado efeito das fontes de lipídeos (P=0,01) sobre o sabor estranho 

na carne, sendo que o tratamento contendo caroço de algodão apresentou maior 

valor que os tratamentos com soja “in natura” e semente de girassol (Tabela 8). Já, 

em relação à fonte de Se na alimentação dos animais, no presente trabalho, os 

bovinos tratados com fonte inorgânica tiveram carnes com maiores valores para o 

atributo de sabor estranho, quando comparados àqueles alimentados com dietas 

com Se orgânico (P=0,01). Resultados diferentes foram observados por Shibuya 

(2004), que verificou que a inclusão de gordura protegida, milho úmido ou caroço de 
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algodão na dieta dos animais, alterou pouco ou nada a percepção dos consumidores 

sobre os atributos sensoriais testados. Pesce (2008) não verificou sabor estranho na 

carne de novilhos Nelore alimentados com duas concentrações diferentes de caroço 

de algodão (10% e 20% da MS). Igualmente, Gibb et al. (2004), estudando 

fornecimento de semente de girassol a bovinos, não observaram diferença para 

sabor estranho no músculo Longissimus de bovinos quando comparados 

tratamentos contendo sementes de girassol na proporção de 10,8% e 14%. 

O sabor da carne vermelha é derivado da reação de Maillard entre 

aminoácidos, redução dos açúcares e degradação térmica dos lipídeos. Desse 

modo, estratégias que alterem a composição de ácidos graxos da fração lipídica da 

carne podem também modificar a quantidade e o tipo volátil produzido e, portanto o 

aroma e sabor dos cortes cárneos (SCOLLAN et al., 2006).  

Não foi observada diferença de fontes de lipídeos (P=0,09) e de Se (P=0,11) 

para o aroma característico. O aroma estranho também não diferiu no músculo 

Longissimus de bovinos recebendo diferentes fontes de lipídeo (P=0,71) e fontes de 

Se (P=0,74). Para textura da carne entre os tratamentos contendo fontes de lipídeos 

(P=0,09) e de Se (P=0,28), os resultados foram similares aos resultados 

encontrados quando a maciez foi avaliada por FC e para o IM das amostras de 

carne. Entretanto, a presença de marmorização na carne tem pequena influência na 

maciez da carne, variando entre 10 ou menor que 15% (KOOHMARAIE et al., 2003).  

Tabela 8 - Atributos sensoriais do músculo Longissimus 

Fontes de lipídeos  Fontes de selênio  

Características 
Caroço 

de 

Algodão 

Semente 

de 

Girassol 

Soja "in 

natura" P Org. Inorg. P 

Sabor Estranho 2,02a 1,48b 1,66b 0,01 1,54 1,91 0,01

Aroma 

Característico 
5,41 5,46 5,11 0,09 5,44 5,21 0,11

Aroma 

Estranho 
1,63 1,63 1,75 0,71 1,64 1,69 0,74

Textura 5,43 5,20 4,83 0,09 5,27 5,03 0,28

Suculência 5,38a 4,93b 4,63bc 0,01 4,86 5,08 0,22
a,b,c Médias com letras distintas sobrescritas na mesma linha indicam haver diferença estatística 

(P<0,05).  
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Contudo, ao comparar os valores médios da análise sensorial e FC, 

independente dos tratamentos, as carnes avaliadas pelo painel sensorial treinado 

foram consideradas moderadamente macias, com valores médios de 5,15. 

As fontes de lipídeos influenciaram na suculência da carne (P<0,01). Porém, 

não foram observadas diferenças em relação às fontes de Se (P=0,22). Os animais 

que consumiram caroço de algodão na dieta apresentaram carnes mais suculentas, 

quando comparados às demais fontes. Entretanto, os tratamentos com semente de 

girassol ou soja “in natura” nas dietas não diferiram entre si. Como não houve 

diferença entre os tratamentos, para o IM das carnes (P=0,94), quando comparadas 

às fontes de lipídeos e quando comparadas as fontes de Se (P=0,81), esperava-se 

que para a suculência, o comportamento fosse semelhante, já que, segundo Strong 

(2004), a deposição de gordura intramuscular está diretamente relacionada à 

palatabilidade e suculência da carne.  
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5 CONCLUSÃO  

 
 

O desempenho (ganho médio diário, matéria seca ingerida e conversão 

alimentar) e as características de carcaça (rendimento de carcaça, área de olho de 

lombo, espessura de gordura subcutânea, índice de marmorização, perdas totais ao 

cozimento e maciez objetiva) não foram influenciados pelo tipo de fontes de lipídeos 

ou de selênio na dieta. 

A fonte de Selênio orgânica resultou em maiores concentrações de Selênio no 

tecido muscular dos bovinos Nelore, quando comparado a fonte de Selênio 

Inorgânica.  

As fontes de lipídeos utilizadas na dieta influenciaram o atributo de suculência 

e sabor estranho da carne dos animais estudados enquanto a fonte de selênio 

influenciou apenas no atributo de sabor estranho. 
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