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RESUMO 

 
Desempenho Zootécnico e Características Físico-Químicas da Carne de Vitelões Nelore e  

Limousin x Nelore Criados sob Sistema Orgânico e Submetidos a Diferentes Suplementações em 
Cocho Privativo 

 
                 O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da dieta, grupamento genético e sexo na 
produção de vitelões mantidos em pastagens de Brachiaria sp. e criados em Sistema Orgânico, 
analisando desempenho e características físico-químicas da carne. Cinqüenta e um bezerros 
Nelore e Limousin x Nelore foram suplementados em cocho privativo até a desmama. Os 
tratamentos foram: MSC, suplemento à base de milho+farelo de soja+ complexo mineral para 
lactentes; MSAC, suplemento à base de milho+farelo de soja+farelo de amendoim+ complexo 
mineral para lactentes; CMF, complexo mineral para lactentes. Após a desmama (aos 260 dias), 
os animais foram recriados à pasto, recebendo dois tratamentos (1 kg/animal/dia): MAP, ração à 
base de milho+farelo de soja e sal mineral à vontade; MASP, ração à base de milho+farelo de 
soja+farelo de amendoim e sal mineral à vontade. Foram mensurados o peso ao nascer (PN), peso 
de entrada no creep (PEC), peso de saída do creep (PSC), peso a desmama ajustado (PD), peso à 
fazenda (PFZ). Também foram determinados o ganho de peso do nascimento ao desmame 
(GNDA) e ganho de peso médio diário (GPMD). Os animais foram abatidos com idade média de 
401 dias e PV médio de 227,75 kg. Após o abate, foram determinados o pH inicial (pH1) e peso 
da carcaça quente (PCQ). Após o resfriamento, determinaram-se o pH final (pH24), peso da 
carcaça fria (PCF), rendimento da carcaça fria (RC) e perdas por resfriamento (PR e PPR). 
Mensurou-se a área de olho de lombo (AOL) e espessura de gordura subcutânea (EGS) no 
Longissimus dorsi. Em amostras maturadas por 7 dias, foram avaliadas a cor (L*a*b*), perda de 
água por descongelamento (PAD), perda de água por cocção (PAC), perdas totais (PT) e força de 
cisalhamento (FC). Também se determinou o perfil dos ácidos graxos, colesterol e composição 
centesimal (CS) da carne. Houve interação entre sexo e grupo genético para PN (P<0,01); dieta e 
sexo para PCQ (P<0,05) e FC (P<0,01) e dieta, sexo e grupo genético para FC (P<0,05). Não 
foram observardas diferenças entre MSC, MSAC e CFM para nenhum dos caracteres até o abate. 
A EGS foi influenciada pela ração (P<0,01). O sexo influenciou PD (P<0,05), GPMD (P<0,01), 
GPDA (P<0,05), EGS (P<0,05) e CS (P<0,05), com exceção de matéria mineral. O grupamento 
genético, por sua vez, influenciou PEC (P<0,01), PD (P<0,01), GPM (P<0,01), GPDA (P<0,01), 
PSC (P<0,01), PFZ (P<0,01), PCQ (P<0,01), PCF (P<0,01), RC (P<0,05), PR (P<0,05), pH24 
(P<0,01), AOL (P<0,01) e CS (P<0,05), com exceção de extrato etéreo e matéria mineral. Os 
resultados demonstraram que todas as suplementações podem ser utilizadas na produção de 
vitelões orgânicos sem detrimento ao desempenho e características físico-químicas da carne. Por 
outro lado, o grupamento genético, bem como o sexo do animal, podem influenciar 
características importantes dentro do Sistema de Produção. Em se tratando de produto orgânico, 
estudos adicionais devem ser realizados na tentativa de conciliar as exigências mercadológicas 
necessárias para comercialização e as normas exigidas para a sua produção. 
 
Palavras chaves: Bovinos; Carne orgânica; Creep feeding; Farelo de amendoim; Qualidade;         
Sistemas alternativos; Vitelos 
 
 



 

 

9

ABSTRACT 
 

Performance and Physical Chemical Composition of “Vitelão” Nellore and Limousin x Nellore 
Meat Raised under Organic Conditions and Fed with Differents Creep Feeding 

 
                The objective of this study was to evaluated the effect of creep fed, gender and breed 
on the performance and physical chemical composition of “vitelão” meat raised under organic 
condition on pastures of Brachiaria sp. Fifty one Nellore and Limousin x Nellore calves were fed 
until wean with different creep feeding: ground corn+soybean meal+special mineral complex for 
suckling calves (C1); ground corn+soybean meal+peanut meal+special mineral complex for 
suckling calves (C2); special mineral complex for suckling calves (C3). After weaning (260 
days), the calves were maintained on pasture and distributed in two treatments: ground 
corn+soybean meal+ mineral salt (R1); ground corn+soybean meal+peanut meal+mineral salt. 
There were determinate the born weight (BW), initial creep weight (ICE), end creep weight 
(ECE), average daily gain (ADG), weaning weight (WW) and farm weight (FW). The animals 
were slaughtered at 401 days old and 227,75 LW. After slaughter, there were determinate the pH 
(pH1) and hot carcass weight (HCW). After cooling, there were determinate the parameters: cold 
carcass weight (CCW), carcass dressing (CD), ultimate pH (pH24) and refrigerated losses (RL). 
At 12th and 13th ribs on Longissimus dorsi were obtained rib eye area (REA), thickness of 
subcutaneous fat (TSF), shear force (SF), drip loss (DL), cooking loss (CL), instrumental colour 
(IC), fatty acid profile, cholesterol and chemical composition (CC). The results showed that there 
were not significant differences (P>0.05) between the diets for the parameters, except for TSF 
(P<0.01). The gender influenced the BW (P<0.05), ADG (P<0.01), TSF (P<0.05) and CC 
(P<0.05). The breed influenced the ICE (P<0.01), WW (P<0.01), ADG (P<0.01), ECE (P<0.01), 
FW (P<0.01), HCW (P<0.01), CCW (P<0.01), CD (P<0.05), RL (P<0.05), pH24 (P<0.01), REA 
(P<0.01), CC (P<0.05). The results showed that all diets can be use in “vitelão” system 
production without detriment of their performance or physical chemical characteristics. In despite 
of this, the gender and breed can influence important characteristics of the Production System. In 
organic foods, more study need to be done to conciliate the market requirements and the norms 
for Organic production. 
 
Keywords: Alternative production system; Beef; Organic meat: Peanut meal; Quality; Veal 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A Produção Animal, hoje uma das componentes mais importantes da Agricultura global e 

um dos principais utilizadores da base de recursos naturais disponíveis, exercerá um papel cada 

vez mais significativo no fornecimento de proteína à alimentação humana. 

Contudo, um dos grandes desafios que o mundo enfrentará nas próximas décadas será a 

preservação dos seus recursos naturais, concomitantemente à produção de alimentos suficientes 

para satisfazer as necessidades de uma população em crescimento. 

Em um mundo globalizado, a gestão das produções zootécnicas torna-se-á cada vez mais 

fortemente influenciada pelas exigências de um mercado em busca de produtos embasados em 

manejo ambiental correto, bem-estar animal, certificação de origem e responsabilidade social. 

Em médio prazo, tais itens poderão se tornar as novas barreiras comerciais, onde normas de boas 

práticas de manejo e de produção, gestão ambiental, normativas ISO 22.000 constituirão a nova 

tônica de produção de alimentos. 

Se por um lado a Pecuária é em parte responsabilizada pela degradação dos recursos 

naturais, sua condução adequada contribuiu positivamente à sustentabilidade e competitividade 

do setor.  

A dicotomia entre aumento de produtividade e desenvolvimento sustentável pode parecer 

à primeira vista contraditória, mas requer, sobretudo, oportunos estudos a fim de se alcançar um 

grau de sinergia satisfatório. 

O grande desafio consiste, portanto, em identificar as tecnologias e políticas capazes de 

atenuar os possíveis impactos ambientais negativos e que, ao mesmo tempo, satisfaçam a 

tendência de crescimento do consumo responsável. 

O objetivo deste trabalho foi investigar a influência da dieta, do sexo e do grupo genético, 

sobre o desempenho zootécnico e qualidade da carne de vitelões orgânicos.
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2 DESENVOLVIMENTO 
 

2.1 Revisão bibliográfica 

 

2.1.1 Cenário da pecuária de corte no Brasil e no mundo 

 

Desde o bovino trazido por Martim Afonso de Souza em 1538 (instalado no litoral 

paulista e que nunca “subiu” a serra) passando por aquele desembarcado por Thomé de Souza em 

1549, esse sim o grande desbravador de sertões, a pecuária bovina constituiu-se a primeira grande 

atividade produtora não extrativa do interior do Brasil (HADDAD; ALVES, 2006). 

Ao lado das entradas e bandeiras (séculos 16 a 18), da expansão do café por São Paulo e 

Paraná (séculos 19 e 20) e do ciclo de cana de açúcar no Nordeste (séculos 16 e 17), a pecuária de 

corte é considerada um dos fatores, senão o maior, de desbravamento e colonização do interior do 

Brasil. Justamente pelo fato de prescindir de estradas, o bovino desembarcado no litoral do 

nordeste subiu o Rio São Francisco, tomando as regiões da Zona da Mata, Agreste e Sertão, 

conquistando os Cerrados, Pantanal e o Sudeste. Pelo Sul, o gado crioulo de origem ibérica 

invadiu os Pampas e o Planalto Catarinense, até encontrar o gado tangido pelos paulistas 

(HADDAD; ALVES, 2006). 

Transcorridos quase 500 anos do início dessa epopéia, o Brasil possui, atualmente, o 

maior rebanho bovino comercial do mundo, distribuído em quase todo o território nacional, em 

aproximadamente 2 milhões de propriedades (POLAQUINI et al, 2006) (Tabela 1). 

Aproximadamente dois terços da carne bovina brasileira é produzida entre os paralelos 

10ºS e 23ºS (FELICIO, 1999). Apesar da sua indiscutível importância sócio-econômica, o 

processo produtivo de carne é baseado na diversidade de raças, sistemas de criação e condições 

sanitárias de abate e comercialização, caracterizando a cadeia como desorganizada, 

descoordenada e desprovida de diretrizes ou estratégias bem definidas.  
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Tabela 1 - Efetivo bovino brasileiro (2005), distribuído por regiões 

Região Número de cabeças 
Centro-Oeste 71.984.504 

Mato Grosso 26.651.500 
Goiás 20.726.586 
Distrito Federal 102.320 

  
Norte 41.489.002 

Rondônia 11.349.452 
Acre 2.313.185 
Amazonas 1.197.171 
Roraima 507.000 
Pará 18.063.669 
Amapá 96.599 
Tocantins 7.961.926 
  

Sudeste 38.943.898 
Minas Gerais 21.403.680 
Espírito Santo 2.026.690 
Rio de Janeiro 2.092.748 
São Paulo 13.420.780 

Nordeste 26.969.286 
Maranhão 6.448.948 
Piauí 1.826.833 
Ceará 2.299.233 
Rio Grande do Norte 978.494 
Paraíba 1.052.613 
Pernambuco 1.909.468 
Alagoas 985.422 
Sergipe 1.005.177 
Bahia 10.463.098 

  
Sul 27.770.006 

Paraná 10.153.375 
Santa Catarina 3.376.725 
Rio Grande do Sul 14.239.906 

  
Total 207.156.696 

Fonte: Instituto Brasileito de Geografia e Estatística, IBGE - 2005. 

 

O Sistema de Produção da Pecuária de Corte pode ser dividido, basicamente, em dois 

subsistemas (BÁNKUTI; MACHADO FILHO, 1999; FERREIRA; BARCELLOS, 2006):  

(i) um, direcionado ao mercado demandante por produtos diferenciados, 

principalmente relativo às características qualitativas inerentes ao produto carne, 

segurança alimentar, serviços oferecidos e preço, formado por consumidores 

exigentes e que não representam mais que 10% do mercado interno; 
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(ii) outro, fornecedor de 90% do mercado nacional, onde a carne é comercializada 

como commodity, ou seja, uma mercadoria regular, indiferenciada, de baixo valor 

agregado, sem vantagens aparentes sobre outras mercadorias do gênero, que 

compete exclusivamente em preço.  

A cadeia da carne que responde pela maior parte do mercado nacional em boa parte ainda 

é conduzida por baixos índices produtivos, abates clandestinos (correspondente a 

aproximadamente 50% do total de abates) e distribuição através de açougues (BÁNKUTI; 

MACHADO FILHO, 1999).  

Até meados dos anos 80, a produção de gado de corte no Brasil sedimentava-se sobre um 

cenário extrativista altamente lucrativo, típico do setor. Com isso, o processo de criação 

caracterizava-se como demorado (com média de quatro a seis anos da concepção ao abate) e de 

baixa eficiência reprodutiva (com taxa média de natalidade correspondente a 50%) (PEETZ, 

1996).  

Atualmente, após a “modernização” do setor agropecuário, a pecuária de corte 

caracteriza-se como qualificada e competitiva, embora de baixa rentabilidade, alicerçada na 

pesquisa, no processo de profissionalização do mercado e na segmentação da produção e do 

consumo (ALVES, 2005; POLAQUINI et al., 2006).  

A despeito do incremento quantitativo observado ao longo das últimas décadas (Tabela 

2), a pecuária bovina nacional ainda apresenta baixos índices de produtividade (Tabela 3) quando 

comparados com outros países produtores, como EUA, Argentina e Austrália. 

A portaria 304, do então Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma 

Agrária (MAARA), de 22 de abril de 1996, foi a primeira de uma série de portarias1 que teve 

como objetivo fixar diretrizes para um programa de modernização da pecuária de corte brasileira 

e incrementar a comercialização nos diversos setores da cadeia produtiva da carne bovina 

(ARAKAKI et al, 2002). 

 

 

 

 

                                                 
1  Portaria 89, de 15 de julho de 1996; Portaria 90, de 15 de julho de 1996; Portaria 36, de 30 de abril de 
1997; Portaria 142 de dezembro de 1997; Portaria 145 de 1 de setembro de 1998, todas editadas pela Secretaria de 
Defesa Agropecuária (SDA). 
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Tabela 2 - Evolução do setor pecuário nas últimas três décadas 
Indicadores 1980(1) 1990(2) 2006(3) 

Rebanho Bovino (milhões) 124.000.000 152.200.000 173.816.000 
Abate (milhões) 19,6 25,2* 30,2 
Produção/Carne (mil ton. eq. carcaça.) 3.495 5.218 6.859 
Consumo per capita (kg eq. carcaça) 23 36,1 36,9 
Consumo interno (mil ton. eq. carcaça) .. 5.224 6.939 
Exportação (mil ton. eq. carcaça) 450 249 2.109 
Importação (mil ton. eq. carcaça) 30 255 66 
Fontes: 
(1) Polaquini et al., 2006 
(2) Carrer, 2000 
(3) Dados elaborados a partir de IBGE, 2007; USDA, 2007 
* inclui abate clandestino 
** estimativas 

 
Tabela 3 - Índices zootécnicos da pecuária de corte brasileira 

Índices Zootécnicos 
Média 

Brasileira 
(1972/1973)(1) 

Média 
Brasileira 
(1997)(2) 

Sistema 
melhorado(2) 

Sistema com 
tecnologia 

avançada (2) 

Meta 
(2010)(3) 

Natalidade 
(%) 50 60 70-80 > 80 ≥  90 

Mortalidade até a desmama 
(%) 10 8 6 4 2 

Taxa de desmama 
(%) ... 54 65 75 88 

Mortalidade pós-desmama 
(%) ... 4 3 2 1 

Idade a 1ª cria 
(anos) 4 4 3-4 2-3 1,7-2,6 

Intervalo entre partos 
(meses) ... 21 18 14 12 

Idade de abate 
(anos) 4 4 3 2,5 1-2 

Taxa de abate 
(%) 12 17 20 22 ≥  35 

Peso de carcaça 
(kg) 194 200 220 230 245 

Rendimento de carcaça 
(%) ... 53 55 55 55 

Lotação 
(UA/ha) 0,45 0,9 1,2 1,6 ≥  2 

Produtividade 
(kg carcaça/ ha) 12,9 34 53 80 ≥  200 

Taxa de descarte de matrizes 
(%) 20 ... ... ... 15-20 

Fontes:  
(1) Adaptado de Peixoto (1993) 
(2) Adaptado de Zimmer e Euclides Filho (1997) 
(3) Adaptado de Oliveira (2006) 
Nota:  
... Dado numérico não disponível 
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A evolução da produção agrícola mundial, nos próximos dez anos, ocorrerá em ritmos 

mais lentos em relação às décadas precedentes (OECD-FAO, 2006). Não obstante, prevê-se o 

crescimento exponencial da demanda mundial por alimentos, fibras e bioenergia, em mercados já 

consolidados ou não. Tome-se, como exemplo, os milhões de novos consumidores que emergirão 

em regiões com severas limitações de recursos naturais (principalmente água e terras aráveis), 

como o Leste da Ásia e Oriente Médio (OECD-FAO, 2006).  

A modificação nos padrões de consumo de produtos agrícolas, nos próximos anos, dever-

se-á, basicamente, a quatro tendências mundiais (CARVALHO et al, 2004; OECD-FAO, 2006): 

(i) aumento da renda per capita dos países em desenvolvimento, principalmente China, 

Índia e países do sudeste Asiático; 

(ii) aumento da urbanização nos países em desenvolvimento, com deslocamento de 

indivíduos de áreas rurais vivendo basicamente de autoconsumo, e conseqüentes mudanças 

(quase que exclusivamente quantitativas) nos hábitos de consumo desta população (substituição 

de dietas baseadas em vegetais e arroz por carnes, lácteos e frutas); 

(iii) diversificação da dieta alimentar em países industrializados, decorrente de 

preocupações dos efeitos da exploração intensiva dos recursos naturais sobre o meio ambiente, de 

possíveis resíduos de agroquímicos, da associação entre consumo de determinados alimentos 

(carnes vermelhas e gorduras saturadas) e possíveis doenças (obesidade, patologias cardíacas, 

dislipidemia, neoplasias), entre outros; 

(iv) modificações de ordem social, como o expressivo aumento do número de pessoas que 

vivem sozinhas, o aumento da participação da mulher no mercado de trabalho, o crescimento da 

renda familiar e o envelhecimento da população. 

O novo cenário mundial, portanto, tem sinalizado várias alterações organizacionais, 

decorrentes das maiores exigências de alguns segmentos de consumidores e da crescente 

importância dos super e hipermercados na distribuição de carne bovina, refletindo em 

consideráveis transformações ao longo da cadeia produtora (POLAQUINI et al, 2006).  

Em consonância à essa demanda, observam-se mudanças na cadeia da pecuária de corte 

como a diferenciação de produtos, a otimização dos custos, a incorporação de sistemas de 

rastreabilidade, a instituição de programas de certificação de origem e produção, a criação de 

selos de qualidade e marcas, entre outras (POLAQUINI et al, 2006). 
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Transcorrida a época em que se destacava somente o aspecto quantitativo da produção de 

carne, atualmente ganham maior expressão seus aspectos qualitativos, mesmo porque o 

consumidor busca, sempre com maior interesse, variedade, qualidade, segurança, conveniência e 

nutrição nos alimentos (OECD-FAO, 2006). 

 

2.1.2 Qualidade da carcaça e da carne 

 

Os produtos animais fornecem, em média, 27% das calorias e 56% das proteínas que 

compõem a alimentação dos habitantes dos países desenvolvidos, enquanto que as médias dos 

países em vias de desenvolvimento são bem menores, 11% e 26%, respectivamente. Dentre as 

diferentes carnes mais utilizadas na alimentação humana, a bovina não é a mais consumida, mas, 

provavelmente, a mais valorizada e preferida (FELÍCIO, 2005). 

Entretanto, principalmente no Brasil, a qualidade da carne como objetivo da produção é 

ainda um aspecto relativamente novo e limitadamente explorado, devido à complexidade e 

vastidão dos fatores envolvidos (genética, sistema de produção, sexo, maturidade fisiológica, 

idade e peso de abate, localização do músculo etc). Também a utilização do produto por parte do 

consumidos constitui um fator de variabilidade, visto os diferentes modos de comercialização e 

consumo, as modalidades de conservação e os tipos de cocção (FELÍCIO, 2005).  

O primeiro obstáculo, porém, ao se tratar o termo qualidade consiste na dificuldade de 

defini-lo em modo simples e universalmente válido, pois é uma palavra de múltiplas 

interpretações (FELÍCIO, 2000). A International Organization for Standardization (ISO) 

universalmente define qualidade de um produto como “o conjunto das características capazes de 

satisfazer a demanda expressa ou não expressa do consumidor” (NBR ISO 9001, 1994). 

Os atributos de um produto são avaliados com base em uma gama de informações 

associadas a ele, sendo algumas intrínsecas e mensuráveis objetivamente, e outras extrínsecas, 

como marcas, preço, origem, processo produtivo, forma de apresentação etc (GRUNERT et al, 

2004; GUILHOTO, 2001). 

Entre os parâmetros que concorrem na determinação da qualidade da carcaça, o 

rendimento ao abate é certamente o que possui incidência econômica direta, determinando o peso 

da carcaça comercialmente rentável. Todavia, a avaliação da carcaça representa somente uma das 
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etapas do processo e consente um julgamento prevalentemente quantitativo (MÉNISSIER et al., 

1986). 

Dikeman (1990) afirmou que os aspectos que mais influenciam na determinação da 

qualidade da carne são: visual, gustativo, nutritivo e sanitário. Estes, por sua vez, são em maior 

ou menor medida influenciados por efeitos ambientais e/ou genéticos (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Qualidade da carne: efeitos ambientais e genéticos e coeficientes de herdabilidade 
 Efeitos ambientais Efeitos genéticos h2 

QUALIDADE VISUAL    
Parâmetros intrínsecos    

Maturidade (qualidade do colágeno) + + + + + + ... 
Marmorização + + + + + + + 0,17 - 0,73 
Concentração de mioglobina + + + + + 0,24 – 0,80 
Cor da gordura + + + + + + 0,16 
pH 24 horas + + + + + + 0,20 
Dimensões da fibra/ feixe muscular + + + + 0,28 
Conteúdo de colágeno + + ... 

Fatores extrínsecos    
Tratamentos físicos + + + N ... 
    

QUALIDADE GUSTATIVA    
Parâmetros intrínsecos    

Maciez + + + + + + + + + 0,09 – 0,70 
Sabor + + + + + + 0,26 – 0,43 
Suculência + + + + + + + 0,06 

Fatores extrínsecos    
Tempo e t°C de maturação + + + + + N ... 
Modalidade de cocção + + + + + N ... 
Tratamentos enzimáticos + + + + + N ... 
Tratamentos físicos + + + + + N ... 
    

QUALIDADE NUTRICIONAL    
Parâmetros intrínsecos    

Composição + + + + + + + ... 
    
QUALIDADE SANITÁRIA    
Fatores extrínsecos    

Higiene microbiológica + + + + + N ... 
Resíduos químicos + + + + + N ... 

+ + + + + muito influenciado 
+ + + + moderadamente influenciado 
+ + + Influenciado 
+ + pouco influenciado 
+ ligeiramente influenciado 
N não influenciado 
Fonte: Dikeman, 1990. 
Nota:  
... Dado numérico não disponível. 
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Segundo Dikeman (1990), a carne de “ótima qualidade” seria aquela definida como 

“muito apreciada aos olhos do consumidor pela cor, frescura e magreza, tenra, saborosa e 

suculenta à cocção, rica em proteínas e com baixo valor calórico, privada de microorganismos e 

de resíduos danosos à saúde”. 

Mais recentemente, Warris (2000), apud Luchiari Filho (2006), cita como principais 

características a serem avaliadas na carne: 

(i) Rendimento e composição: quantidade de produto comercializável, proporção 

de carne magra e gordura, tamanho e forma dos músculos; 

(ii) Aparência e características tecnológicas: cor e textura da gordura, cor da carne, 

quantidade de marmorização no tecido magro, capacidade de retenção de água, 

composição química do músculo; 

(iii) Palatabilidade: textura, maciez, suculência, sabor e aroma; 

(iv) Integridade do produto: qualidade nutricional, segurança química e biológica; 

(v) Qualidade ética: bem estar animal, respeito ao meio ambiente. 

 

A esse respeito, Rioni et al (1997) realizaram uma pesquisa em colaboração com 

psicólogos e redes de varejo, com o objetivo de obter informações sobre os critérios de escolha 

do consumidor. Deste estudo, emergiu que a propensão do consumidor em adquirir um 

determinado produto alimentício é influenciada por vários fatores que, simplificadamente, podem 

ser reconduzidos à esfera individual e sócio-ambiental, associadas à percepção das características 

qualitativas do produto em questão.  

A partir da integração de todas as essas informações, o consumidor opina sinteticamente 

sobre o produto, opinião esta que o guiará na escolha no momento da compra (ANDRIGHETTO 

et al, 2002). Neste caso, a experiência prévia em relação ao produto a ser adquirido será capaz de 

influenciar sucessivamente a futura intenção de nova aquisição (Figura 1). 
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Figura 1 -  Diagrama de Intenção de Compra (Fonte: Andrighetto et al., 2002) 

Especificamente quando aplicada a produtos alimentícios, principalmente cárneos, a 

satisfação de todas as expectativas é complexa e extremamente variável no tempo e espaço, pois 

ligada a um conjunto multifatorial de componentes (Quadro 1).

Características físicas do produto 
(cor, odor, marmorização) 

produzem estímulos sensoriais que 
se traduzem em percepções de 

qualidade 

FATORES 
EXÓGENOS 

Marketing 
Fatores sócio-
culturais 
Fatores sócio-
demográficos 
Informações 
nutricionais 

FATORES 
ENDÓGENOS 
Biológicos 
Fisiológicos 
Higiênico-
sanitários 
Nutricionais 
Dietéticos 

Reconhecimento de um “estado de 
necessidade” 

 
Procura por informações 

 
Avaliação do produto

AQUISIÇÃO 
CONTINUIDADE 

DA ESCOLHA 
Maciez 
Sabor 
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Período Caracterização Parâmetros 
considerados Slogan dominante 

Anos 60 crescimento 
indiscriminado 

qualidades 
organolépticas 

(principalmente sabor) 

“crescimento a qualquer 
custo” 

Anos 70 recuperação da 
credibilidade qualidade nutricional “qualidade a qualquer 

custo” 

Anos 80  recuperação da 
responsabilidade segurança “segurança a qualquer 

custo” 

Anos 90  recuperação da 
racionalidade segurança e qualidade “garantia de segurança e 

qualidade” 

Fim dos anos 90 recuperação da tradição saúde “comer bem para viver 
melhor” 

Início séc. XXI 

recuperação da tradição e 
preocupação com relação 

homem/ animal/ 
ambiente 

saúde mas sem exageros 
“comer bem para viver 
melhor em um mundo 

melhor” 

Quadro 1 - Mudanças do setor agroalimentar mundial em relação às exigências e comportamento 

dos consumidores (Fonte: Adaptado de Pignattelli, 2002) 

Deve-se salientar ainda o fato que, como afirmado por Dumont (1981), o consumidor é 

uma pessoa “de dupla personalidade”: a primeira, julga a carne no momento da compra e da 

cocção; a outra a avalia no prato, ao momento do consumo.  

Grunert et al. (2004) afirmam, inclusive, que a correlação entre a qualidade esperada e 

aquela percebida é limitada, indicando que a carne fresca ainda é, em larga escala, julgada como 

commodity. Ainda segundo os autores, a carne fresca possui um grau de diferenciação 

relativamente baixo quando comparada a outros alimentos, o que reflete no limitado incentivo 

aos produtores de diferenciarem seus produtos. 

Segundo Luchiari Filho (2006), mesmo com a recente busca de produtos de maior 

qualidade por parte de consumidores mais esclarecidos e exigentes, em se tratando de alimento, 

as primeiras considerações referem-se, intuitivamente, às condições higiênico-sanitárias do 

processo de produção e armazenamento. Estas, de acordo com Felício (1998), há muito não 

deveriam fazer parte das preocupações do consumidor por se tratar do tipo de qualidade 

denominada óbvia, cuja ausência deixa-o insatisfeito e presença não é mais que obrigação do 

fornecedor. 

A despeito disso, e visto que a maioria das carnes frescas ofertadas não possui marcas ou 

selos, o consumidor baseia sua avaliação de qualidade no momento da compra 

predominantemente sobre a aparência do produto (GRUNERT; BREDAHL; BRUNSØ, 2004). 
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Por exemplo, a eventual presença de líquidos de exudação nos produtos confeccionados pode 

suscitar sensações negativas reconduzíveis, na opinião do consumidor, ao possível tratamento de 

animais com substâncias ilícitas (ANDRIGHETTO et al., 2002). 

 

2.1.3 Características físicas e organolépticas da carne 

 

Características físicas são aquelas propriedades mensuráveis, como cor e capacidade de 

retenção de água da carne fresca e maciez da carne cozida Estas podem ser avaliadas 

subjetivamente ou medidas com aparelhos específicos (FELÍCIO, 1999). 

As características organolépticas da carne são os atributos que impressionam os órgãos do 

sentido, de maneira mais ou menos apetecível, e que dificilmente podem ser medidos por 

instrumentos. É o caso dos atributos frescor, firmeza e palatabilidade, o primeiro envolvendo uma 

apreciação da aparência visual e olfativa; o segundo uma apreciação visual e tátil, e o terceiro, 

resultante de uma combinação de impressões visuais, olfativas e gustativas que se manifestam a 

partir da cocção, seguidas da mastigação do alimento (FELÍCIO, 1999). 

Visando entender melhor a relação entre as características mensuráveis na carne e os itens 

de qualidade exigidos pelo consumidor, Felício (1998) identificou as seguintes correlações 

(Quadro 2):  

 

Itens de qualidade exigida Características de qualidade 
Cor vermelha de carne fresca, nem muito escura 
nem muito clara 

pH da carne, valor L (luminosidade medida com 
colorímetro) 

Capinha de gordura, porém não muita Espessura de gordura medida ou avaliada na 
carcaça (acabamento) 

Macia, fácil de cortar com faca pH e grau de marmorização da carne fresca, força 
de cisalhamento da carne assada, análise sensorial 

Suculenta Acabamento, grau de marmorização ou teor de 
lipídios intramusculares, análise sensorial 

Quadro 2 - Correlação entre qualidade exigida e características de qualidade (Fonte: Felício, 1998) 

As propriedades intrínsecas do músculo e, em menor escala, da gordura, influenciam os 

parâmetros de qualidade da carne. Algumas delas, como o tipo de fibra e a quantidade relativa de 

fibra muscular, tecido conjuntivo e gordura, não sofrem alterações através do processo de cocção 

(ou, pelo menos, as modificações são mínimas). Outras, porém, como a estrutura do tecido 

conjuntivo e das fibras musculares, o conteúdo de glicose e a atividade proteolítica, podem ser 
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influenciadas por vários fatores, como o estresse pré-abate e as condições, método e tempo de 

armazenamento pós abate. (ODDY et al, 2001). 

Dentre as principais características físicas da carne a serem consideradas, tem-se: 

 

2.1.3.1 Cor 

 

A primeira impressão que obtemos de um produto é geralmente visual, portanto grande 

parte da nossa disponibilidade em aceitar ou não um alimento depende do seu aspecto. Portanto, a 

cor é um componente de máxima importância e condiciona o poder de decisão de compra por 

parte do consumidor, qual índice de frescor (ANDRIGHETTO et al., 2002). 

Os tecidos musculares contêm vários compostos pigmentados, dos quais a mioglobina e a 

hemoglobina, proteínas globulares presentes respectivamente no músculo e sangue, são 

encontradas em maior quantidade (FOX, 1987). Outras proteínas pigmentadas, como os 

citocromos, flavinas e catalases, estão presentes em quantidades relativamente pequenas e, desta 

forma, exercem menor influência na cor do tecido muscular (LEDWARD, 1984). 

A hemoglobina contribui substancialmente à cor da carne de alguns músculos, 

principalmente daqueles pálidos, como os da carne de frango, representando até metade dos 

pigmentos totais presentes (GILL; HOLLEY, 2005). Por sua vez, a mioglobina pode representar 

até 90% dos pigmentos totais em bovinos adultos e, portanto, a somente a quantidade e estado 

químico da mesma devem ser consideradas em carnes vermelhas (GOVINDARAJAN, 1973; 

WARRIS; RHODES, 1977). 

Na mioglobina fisiologicamente funcional, o componente ferro do grupo heme encontra-

se no estado ferroso (LIVINGSTON; BROWN, 1981). Porém, a mioglobina pode ligar-se 

irreversivelmente ao oxigênio, converter o ferro heme ao estado férrico e tornar-se 

fisiologicamente inativa (WALLACE et al., 1982) (Figura 2). 

Nas faixas de concentração fisiológica de oxigênio, a taxa de interconversão de deoxi a 

oximioglobina é grande e ocorre em resposta a alterações relativamente pequenas na pressão 

parcial de oxigênio. Por exemplo, quando a carne fresca é seccionada, as novas superfícies que 

são expostas ao ar podem desenvolver a cor vermelha brilhante de oximioglobina rapidamente. 

Contudo, após maior ou menor tempo de exposição, tornar-se-á opaca e marrom à medida que a 

metamioglobina se acumulará no tecido muscular. Isso porque a deoximioglobina pode 
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prontamente reagir com o oxigênio molecular para formar metamioglobina e superóxido 

(GIDDINGS, 1977). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Formas estruturais da mioglobina (Fonte: Giddings, 1977) 

 

A oxidação da mioglobina é acelerada, também, pela presença de íons metálicos na água 

ou na constituição dos equipamentos utilizados no processamento, tais como cobre ou ferro, 

(ANTONINI; BRUNORI, 1971), bem como pela adição de sal (TROUT, 1990). 

A concentração de mioglobina nos músculos pode variar segundo a espécie, idade, sexo, 

localização anatômica do músculo e atividade física (LAWRIE, 2005). 

Diferenças entre as espécies são imediatamente percebidas quando se comparam o tom 

rosado claro da carne suína com o vermelho intermediário da ovina e o vermelho brilhante da 
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bovina. Colorações mais claras também são facilmente precebidas em carne de animais jovens ou 

vitelos (BRISKEY; KAUFFMAN, 1978). 

O tipo de alimentação e sistema de produção também exercem relativa influência sobre a 

coloração dos músculos. Guhe, 1992 apud Andrighetto et al. (2002), comparando animais de 

várias raças, confinados ou criados exclusivamente à pasto, observou carne mais escura nos 

animais à pasto. De fato, animais criados extensivamente apresentam maior porcentagem de 

fibras lentas, com melhor vascularização, alto potencial oxidativo e cor mais escura em relação a 

animais produzidos em sistema intensivo. Comparações como esta, porém, devem ser acrescidas 

da devida precaução em não se confundir o efeito do exercício físico com aquele decorrente do 

regime alimentar (VESTERGAARD et al., 2000).  

O pH muscular e a temperatura pós-abate também podem influenciar sobremaneira a cor 

da carne (GILL; HOLLEY, 2005; SHORTHOSE; HARRIS, 1991). Entretanto, bem se sabe que a 

cor da carne não reflete meramente a proporção ou estado da mioglobina nas fibras musculares. É 

influenciada, também, pela capacidade do músculo de dispersar a luz incidente. Nesse âmbito, a 

presença de outras cores que lhe estejam perto, como por exemplo, da superfície onde estão 

apoiadas, da embalagem de acondicionamento ou mesmo da luz que ilumina o produto no ponto 

de venda, podem alterar a percepção da cor pelo olho humano.  

Huchtings (1994) já alertava ao fato da influência do modo de apresentação da carne 

sobre a avaliação da sua cor: favoravelmente, o efeito de contraste obtido pela presença do verde 

próximo ao vermelho da carne, e desfavoravelmente, obtido pela iluminação com lâmpadas 

fluorescentes azuláceas.  

A luz ultravioleta (UV) acelera grandemente a oxidação da mioglobina, com conseqüente 

degradação da cor da carne (ANDERSEN et al., 1989), mas a luz visível tem pouco efeito. A 

aceleração da descoloração pela luz das gôndolas de exposição poderia, então, ser decorrente 

mais do componente UV da luz (DJENANE et al., 2001) ou ao aquecimento da carne pela 

radiação incidente (GREER; JEREMIAH, 1981). 

De acordo com MacDougall (1999), não existe uma recomendação geral quanto ao 

procedimento de mensuração da cor em carnes. Instrumentalmente, determina-se a cor através de 

colorímetro, segundo as indicações da Commission Internationale de l’Éclairage (CIE, 1986). 

Investe-se, assim, a superfície da carne com iluminantes standards (A, C ou D65), a fim 

de se obter a tríade de parâmetros L* (lightness, luminosidade, que varia do branco ao preto), a* 
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(índice do vermelho-verde) e b* (índice do amarelo-azul). Esta metodologia é denominada 

CIEL*a*b* ou CIELAB. 

 

2.1.3.2 Maciez 

 

A característica física da carne que mais influencia o consumidor é a maciez 

(KOOHMARAIE et al., 1998), capaz de determinar futuras aquisições e agindo de modo 

retroativo positivo ou negativo (MORGAN et al, 1991). Contrariamente, é difícil de ser predita a 

priori. 

A maciez é definida como a qualidade da carne de se deixar cortar e mastigar, com maior 

ou menor facilidade, antes da deglutição, sendo diretamente ligada à resistência mecânica do 

produto consumido. Seu antônimo seria a dureza, definida como a propriedade da textura 

manifestada por uma alta e persistente resistência à ruptura durante a mastigação (BRENNAN; 

JOWITT, 1977). 

A sensação geral de maciez no palato é caracterizada por três aspectos (WEIR, 1960): 

a) facilidade inicial com a qual os dentes penetram na carne; 

b) facilidade com a qual a carne se separa em fragmentos; 

c) quantidade de resíduo que permanece na boca depois da mastigação. 

De um ponto de vista perceptivo, é considerada uma característica ligada essencialmente à 

textura da carne (KRAMER, 1973). Cabe recordar que a intervenção do olho no julgamento do 

aspecto comporta uma tentativa de prever a maciez no prato, embora o sítio de prova da maciez 

seja, evidentemente, a boca (BRENNAN, 1988). 

Do ponto de vista físico, a maciez é relacionada com as três principais categorias protéicas 

musculares: as proteínas do tecido conjuntivo (colágeno e elastina), as proteínas miofibrilares 

(actina e miosina) e as proteínas sarcoplasmáticas (MARSH, 1977; PRINGLE et al., 1997). 

As condições de instauração do rigor mortis são decisivas na maciez final da carne 

bovina. Locker (1960) foi o primeiro a sugerir que o estado de contração muscular e maciez eram 

inversamente correlacionados. Somente alguns anos mais tarde, Smulders et al. (1990) 

evidenciaram que tal relação é dependente da taxa de glicólise post mortem.  

Logo após a morte do animal, o aparato muscular contrátil, sem reservas de ATP, atinge 

um estado de contração conhecido como rigidez cadavérica ou rigor mortis, devido 



 

 

26

principalmente à interação irreversível entre a miosina e actina. A atividade ATPásica da miosina 

resulta acelerada em presença de íons de cálcio nos espaços miofibrilares, enquanto que é inibida 

por valores baixos de pH (LAWRIE, 2005).  

Vários autores (BOUTON et al., 1971; LUCKETT et al., 1975; YOUNG; FOOTE, 1984; 

ZEROUALA; STICKLAND, 1991) identificaram o pH muscular como um fator importante na 

determinação da maciez. Ainda segundo Valin (1986), a heterogeneidade na velocidade de 

decréscimo de pH explicaria 90% da variabilidade encontrada entre os diferentes músculos da 

mesma carcaça.  

A temperatura condiciona sensivelmente a glicólise post mortem, sendo que a queda do 

pH é mais rápida com valores térmicos mais altos, vindo a diminuir com valores decrescentes de 

temperatura para, enfim, sofrer uma ligeira aceleração em temperatura abaixo de 5ºC 

(PEARSON; YOUNG, 1989). 

Uma rápida queda de temperatura quando o pH ainda se encontra superior a 6,2ºC 

provoca liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático para, então, se instaurar uma contração. 

Tal fato não se verifica quando a mesma liberação de cálcio acontece em pH inferior a 5,8-6,0, 

pois há inibição da atividade ATPásica (PEARSON; YOUNG, 1989). 

Por motivos de ordem higiênico-sanitária, as carcaças devem ser submetidas à 

temperaturas de refrigeração próxima a 0°C, entre 30 e 60 minutos após o abate. Resultados 

obtidos por Locker (1960), Locker e Hagyard (1963), Marsh e Leet (1966), demonstraram que o 

grau de resfriamento nas primeiras horas post mortem podem causar excessiva contração das 

fibras musculares, fenômeno este denominado contração por frio (cold shortening), que comporta 

uma sensível variação da maciez de cortes comerciais e, em certos casos, uma dureza evidente da 

carne. 

Em suma, a presença de contração por frio parece se relacionar com a incapacidade do 

retículo sarcoplasmático de reter o excesso de íons cálcio liberados pelo próprio retículo e 

mitocôndrias, em baixas temperaturas, e da diminuição dos valores de pH dos músculos em pré-

rigor (PEARSON; YOUNG, 1989). 

È evidente que os vários músculos da carcaça não se resfriam de maneira homogênea e, 

portanto, a glicólise post mortem é mais rápida nos músculos mais vagarosos em se resfriar e 

vice-versa (LAWRIE, 2005). 
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Muitos outros fatores podem influenciar a maciez da carne bovina, como genética, sexo, 

maturidade, acabamento, promotores de crescimento e tempo de maturação (FELÍCIO, 1999). 

Variações a cargo das proteínas miofibrilares (comprimento dos sarcômeros e dimensão 

das fibras musculares), do tecido conjuntivo (qualidade e quantidade de colágeno) e da gordura 

(quantidade de gordura de infiltração), bem como o conteúdo de água (suculência) e as possíveis 

interações com as diversas modalidades de cocção também influenciam a maciez dos cortes 

cárneos (DRANSFIELD, 1981). 

Alem disso, Lochner et al (1980) relataram que animais bem acabados, ou seja, com bom 

acabamento de carcaça, originaram carnes mais macias devido ao resfriamento mais lento da 

mesma no pré-rigor, em decorrência da cobertura adiposa. 

Uma forma de se prevenir a excessiva contração muscular constitui na submissão das 

carcaças, em fase de pré-rigor, a temperaturas superiores àquelas normais de refrigeração, 

baseado no pressuposto da aceleração da glicólise face à temperatura elevada (CROUSE, 1988). 

Em países tropicais, como o Brasil, tal medida é quase que impraticável, visto a susceptibilidade 

do substrato cárneo às contaminações microbianas e conseqüente deterioração do produto. 

O tratamento térmico adotado antes do rigor mortis influi, inclusive, sobre a retenção 

hídrica da carne. Honikel (1987) observou em amostras de carne bovina, mantidas a temperaturas 

entre 0ºC e 28ºC nas primeiras 24 horas após o abate e à 0ºC do 2º ao 7º dia, que o regime 

térmico inicial é fundamental na determinação das perdas por gotejamento (drip loss). Este 

parâmetro apresentou-se, de fato, inferior em temperaturas entre 10ºC e 20ºC, enquanto que 

perdas mais sensíveis foram verificadas entre 0ºC e 4ºC. Tal constatação pode ser explicada pelo 

fato que a contração dos sarcômeros reduz o espaço disponível para o aprisionamento da água 

entre as miofibrilas.  

Mesmo diante das várias tecnologias adotadas pela indústria com o propósito reduzir a 

contração dos sarcômeros, a maciez apresenta-se como uma das características físicas mais 

inconsistentes (KOOHMARAIE; WHEELER; SHACKELFORD, 1994).  

Um dos tratamentos mais utilizados, inclusive no Brasil, é a estimulação elétrica das 

carcaças, com o objetivo de acelerar o rigor mortis. Benjamin Franklin foi o primeiro a usar este 

método, em 1749, ao abater perus (PEARSON; DUTSON, 1985). Posteriormente, vários foram 

os autores que reconheceram a melhoria na maciez da carne ao se acelerar o natural curso de 

contrações e relaxamento muscular, incrementando a glicólise post mortem e o decréscimo de pH 
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do músculo (BOUTON et al., 1978; CARSE, 1973; OUALI; VALIN, 1981; RILEY et al., 1980; 

SHORTHOSE et al., 1986). Greaser (1986) afirmou que carcaças bovinas submetidas à 

eletroestimulação conseguem atingir o rigor mortis por completo em menor tempo (4 horas) em 

relação a uma carcaça não eletroestimulada (15 a 20 horas). Diante deste fato e tomando-se em 

conta a cadeia de distribuição, a eletroestimulação permitiria a abreviação dos tempos de 

refrigeração, sem que houvesse contração pelo frio. 

Hostetler et al (1970) relatam que outro meio de se aumentar a maciez é através da 

suspensão alternativa das carcaças, também conhecido por tenderstretch ou suspensão pelo osso 

pélvico. O método baseia-se no princípio de que, ao se modificar o local da suspensão das 

carcaças do tendão calcanear comum para o osso pélvico, promove-se maior tensão em 

grupamentos musculares diversos, reduzindo o encurtamento dos sarcômeros e, 

conseqüentemente, aumentando a maciez das carnes. 

Conhecido desde o início do século passado, a maturação continua sendo um dos meios 

mais utilizados no amaciamento dos cortes cárneos (OUALI, 1990). 

Embora o mecanismo responsável pela maturação da carne não seja ainda completamente 

conhecido, supõem-se que a resolução do rigor mortis seja a responsável pelo processo de 

amaciamento da carne durante seu armazenamento a temperaturas de refrigeração (DUTSON, 

1982; GOLL et al, 1983). A atividade de certas enzimas endógenas e sua relação com o 

amaciamento da carne foi descrita pela primeira vez em 1917 (HOAGLAND et al., 1917 apud 

ALARCON-ROJO; DRANSFIELD, 1995). A partir disso, numerosos estudos foram realizados 

com o objetivo de esclarecer a ação das endopeptidases. 

Entre as proteases presentes nas fibras musculares, as calpaínas ou CAF (Calcium 

activated factor), enzimas cálcio-dependentes, são as mais importantes. Presentes no citosol da 

célula muscular, principalmente ao redor do disco Z, possuem um pH ótimo em torno de 7, mas 

são ainda ativas em pH 5,5 - 5,8 (GREASER, 1986). Mellgren (1980) referiu-se à existência de 

duas formas de proteases cálcio-dependentes: CDP-I, que necessita de concentrações de cálcio 

muito baixas para uma ativação de 50%, e CDP-II, que necessita de concentrações de cálcio 

muito mais elevadas. Sua atividade é regulada, também, por uma proteína inibidora específica, a 

calpastatina, sendo o processo corretamente denominado “sistema proteolítico calpaína-

calpastatina” (GOLL et al, 1992; KOOHMARAIE et al., 1994). 
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Koohmaraie et al (1986; 1987) revelaram que a atividade da CDP-I acarreta as mudanças 

mais notáveis ligadas ao processo de amaciamento e que, nas primeiras 24 horas post mortem 

acontecem as mutações mais profundas relacionadas com a fragmentação miofibrilar. 

Por se tratar de enzimas, a velocidade dos processos mediados por estas é influenciada 

diretamente pela temperatura (VALIN, 1986) e a redução da intensidade do resfriamento melhora 

a atividade das proteases envolvidas nas modificações post mortem (DUTSON, 1982; 

MOELLER et al., 1976). A propósito, Dransfield et al, 1980, avaliando o andamento da 

maturação entre 0 e 20ºC, estabeleceram que a temperatura é o fator de maior variabilidade na 

velocidade de amaciamento, sendo 32 vezes mais importante que o efeito animal e 10 vezes que o 

efeito músculo.  

A idade do animal influi na maturação, visto que esta é mais rápida e intensa em animais 

mais jovens (VALIN, 1986). Tal efeito é ligado, provavelmente, à evolução qualitativa à cargo 

do colágeno. O tipo de músculo também influencia a velocidade e intensidade da maturação 

(DRANSFIELD et al., 1981; KOOHMARAIE et al., 1988), onde fibras brancas, rápidas, 

maturam mais rapidamente que as vermelhas, lentas (GANN; MERKEL, 1978), em virtude de 

complexos enzimáticos diferentes (LEFAUCHEUR et al, 1998). Diversos autores observaram a 

influência do tipo racial na maturação da carne. De fato, a carne de animais Bos taurus indicus 

amacia mais lentamente que carne de animais Bos taurus taurus, em decorrência de uma maior 

atividade da calpastatina (BIDNER et al, 2002; KOOHMARAIE et al., 1996; O’CONNOR et al, 

1997; PEACOCK et al, 1979; PRINGLE et al, 1997; RUBENSAM et al, 1998; WHIPPLE et al, 

1990). 

Muitas vezes, porém, por exigências de comercialização, adotam-se tempos de maturação 

excessivamente breves, que não permitem à carne de atingir sua plena potencialidade qualitativa. 

Por outro lado, não se deve omitir o fato que, além dos aspectos positivos da maturação, podem 

surgir efeitos negativos, como modificações na coloração da carne (FELICIO, 1997).  

Existem diversos métodos indiretos, ou instrumentais, de avaliação da maciez da carne, 

sem que se recorram às análises sensoriais. Estes variam de complexos métodos que simulam o 

processo de mastigação àqueles ditos empíricos, como o método de Warner-Bratzler, baseado no 

princípio de cisalhamento, que mensura, em kg, a máxima força e/ou trabalho necessário para 

cortar com uma lâmina um cilindro de carne de determinada dimensão (BRENNAN, 1988). 
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2.1.4 Sistema de produção Orgânico 

 

Nas últimas duas décadas, os fenômenos de globalização não pouparam o setor 

zootécnico e, diante de situações de crise, como a ocorrência da BSE e do frango com dioxina, a 

demanda dos consumidores em relação à segurança alimentar aumentou, principalmente em 

Países Industrializados. Consequentemente, o interesse dos consumidores pelo modo com o qual 

os alimentos são produzidos e a disponibilidade de pagar mais por produtos diferenciados, 

cresceu. 

Tal demanda demonstrou-se, durante esses anos, elástica em relação à renda, podendo-se 

inferir que, em condições de insegurança alimentar, um maior número de consumidores de renda 

mais alta estaria disposto a adquirir produtos mais seguros, a preços mais elevados 

(SWINBANK, 1993). 

Paralelamente, novos conceitos e padrões de qualidade surgiram, incluindo-se a 

rastreabilidade, as Boas Práticas Agrícolas, a APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de 

Controle) e a implantação de Normativas de Conformidade de Processos e Produtos (FELÍCIO, 

2005).  

Contudo, como afirmam Grunert; Bredahl e Brunsø (2004), toda nova forma de incentivo 

à diferenciação do produto deveria ser acompanhada por novos modos de apresentação e 

sinalização ao consumidor. A utilização de selos e marcas e a diferenciação dos produtos em base 

às características do processo produtivo, por exemplo, são capazes de agregar valor aos produtos, 

principalmente cárneos. Não necessariamente influenciam nas propriedades físicas do produto 

final, mas auxiliam na diferenciação e percepção da qualidade por parte do consumidor 

(GRUNERT; BREDAHL; BRUNSØ, 2004). 

Lüth e Spiller (2005) ressaltam que, no mercado de alimentos, onde se observa a 

tendência de se dar maior importância à qualidade indireta do produto, sinais qualitativos 

confiáveis, como marcas, preço e garantias, são instrumentos fundamentais no marketing para o 

consumidor. 

Outros procedimentos, como a certificação, constituem o respaldo formal que rege o 

modo de produção, processamento, rotulação e comercialização de produtos orgânicos, através 

do qual um terceiro dá uma garantia escrita que o produto, processo ou serviço está de acordo 

com requerimentos específicos (GÓMEZ; ROSSO, 2002; IFOAM, 2005). 
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Mundialmente, existem mais de 100 diferentes sistemas de certificadores orgânicos, sendo 

os de padrões internacionais aqueles de maior importância: Regulamento da União Européia (EU 

Organic Directive Regulation), Padrões Básicos da IFOAM e o guia produzido em 1999 pela 

Comissão do Codex Alimentarius da Food and Agriculture Organization (FAO) e Organização 

Mundial da Saúde – OMS (NEVES, 2000). 

Em dezembro de 2003, o Congresso Nacional sancionou a Lei 10.831, que define os 

produtos orgânicos e dispõe sobre sua comercialização e certificação, dando força de lei à 

Instrução Normativa 007/99 (BRASIL, 2003). 

De acordo com vários relatórios emitidos pela FAO, os alimentos orgânicos constituem 

um mercado em expansão, com boas perspectivas a longo término. Em âmbito mundial, os 

orgânicos movimentam cerca de US$ 23,5 bilhões de dólares por ano, com expectativas de 

crescimento da ordem de 20% ao ano. Neste mercado, incluem-se produtos frescos, processados, 

industrializados e artigos de cuidados pessoais (produzidos com matérias primas obtidas sob o 

sistema orgânico). Apesar de o mercado crescer a taxas consideráveis nos países de alta renda, 

ainda é pequena (1 a 3%) a fatia que estes produtos alcançam no market share total de vendas de 

alimentos (YUSSEFI; WILLER, 2003).  

Na América Latina, alguns países têm mercados domésticos internos de produtos 

orgânicos em expansão, ainda que grande parte da produção seja destinada à exportação 

(YUSSEFI; WILLER, 2003). 

Durante muitos anos, a zootecnia convencional obteve resultados indiscutivelmente 

significantes no aumento da produtividade dos animais de interesse zootécnico e redução dos 

custos de produção. Paralelamente, a intensificação da produção colocou em segundo plano 

outros aspectos, como a proteção do meio ambiente e o bem estar animal. Na realidade, o bem 

estar animal deveria ser de fundamental importância quando o criador procura a máxima 

eficiência produtiva (SUNDRUM, 2001). 

Obviamente, o conceito de bem estar sob o ponto de vista zootécnico não coincide com 

aquele protecionista ou de quem pratica dietas ausentes de proteína de origem animal. O bem 

estar zootécnico seria, então, a condição na qual o animal de interesse econômico pode exercer a 

máxima capacidade produtiva (quantitativa e qualitativa), sem sofrer manifestações patológicas 

ou desvios comportamentais capazes de alterar o seu equilíbrio fisiológico (HUGHES, 1976). 
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A definição do termo Agroecologia ainda é polêmica. Concebida conceitualmente, a 

Agroecologia é definida como uma ciência que estuda as relações entre o meio ambiente e as 

atividades produtivas no meio rural, enfatizando princípios que proporcionam a sustentabilidade 

dos agroecossistemas, o bem estar animal e das pessoas (FIGUEIREDO, 2002). Segundo o 

mesmo autor, não se deve confundir Agroecologia com Produção Orgânica ou suas sinonímias 

que, ao contrário de ciência, são formas ou sistemas de produção.  

Porém, de acordo com Gliessman (2000), as práticas usuais da Agricultura Orgânica 

coincidem, de modo geral, com as da Agroecologia. São elas: a conservação do solo, através da 

utilização de adubos orgânicos e de leguminosas ou gramíneas forrageiras (“adubos verdes”), 

além da reciclagem de nutrientes através do aproveitamento de restos culturais e resíduos da 

produção animal e de técnicas como a compostagem. Outras práticas utilizadas são: a integração 

entre pecuária e agricultura dentro da propriedade, o manejo integrado e biológico de pragas e 

ervas invasoras (sem a utilização de agrotóxicos), a realização de policultivos, a rotação de 

culturas e a conservação da biodiversidade local, através da preservação de fragmentos florestais 

e dos ecossistemas existentes. Gliessman (2000) destaca ainda que estas práticas significam a 

revalorização do conhecimento tradicional armazenado pelos agricultores ao longo de séculos. 

Segundo Altieri (2002), a Agroecologia é uma abordagem que integra os princípios 

agronômicos, ecológicos e socioeconômicos à compreensão e avaliação do efeito das tecnologias 

sobre os sistemas agrícolas e a sociedade como um todo, utilizando os agroecossistemas como 

unidade de estudo, ultrapassando a visão unidimensional – genética, agronomia, edafologia – e 

incluindo dimensões ecológicas, sociais e culturais. 

O conceito de sustentabilidade na agropecuária foi resgatado, no Brasil, durante a 

Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento e Meio Ambiente, em 1992. Segundo os 

participantes do encontro, sustentabilidade corresponde ao desenvolvimento econômico 

associado ao desenvolvimento social e a regras de proteção ambiental. 

Várias e distintas, porém, são as denominações utilizadas para a Agricultura Sustentável: 

Low input, Biológica, Biodinâmica, Natural, Ecológica, Alternativa, Orgânica, Regenerativa, 

Permacultura (TEIXEIRA; LAGES, 1996). Mesmo possuindo um denominador comum, isto é, a 

redução dos impactos sociais e ecológicos, os termos diferem entre si pelos fundamentos teóricos 

ou filosóficos que os norteiam (BOURGUIGNON, 1990). Portanto, Yussefi e Willer (2003) 



 

 

33

orientam o uso das palavras Orgânica, Ecológica e Biológica (inclusive as abreviações Eco e Bio) 

quando referentes à Agricultura Orgânica. 

O Brasil é um potencial líder no setor (ALVES; HADDAD, 2003). A área de produção 

Orgânica certificada evoluiu de 100 mil para aproximadamente 800 mil hectares nos últimos 6 

anos (World of Wild Fundation - WWF BRASIL, 2006). 

Os produtos orgânicos de origem animal têm uma estória mais recente quando 

comparados àqueles de origem vegetal, visto a complexidade e maior duração do ciclo de 

produção. A 1ª fazenda Orgânica de cria do País foi certificada em 1999 (Faz. Eldorado – MS – 

Instituto Biodinâmico) sendo que, em 2000, foi realizada a 1ª exportação de carne orgânica, pelo 

Frigorífico Independência, à Comunidade Européia.  

Atualmente, apenas Mato Grosso e Mato Grosso do Sul produzem carne orgânica 

certificada no país. São 13 fazendas e aproximadamente 70 mil hectares em pastagens, com 55 

mil reses certificadas pelo Instituto Biodinâmico (IBD).  

O Friboi, maior frigorífico do mundo, abate 2.500 cabeças/ mês de gado orgânico, sendo 

que 55% é destinado ao mercado externo. Antes tratado como nicho, o Orgânico começa a ser 

visto como um mercado potencial: além dos tradicionais clientes europeus, Alemanha e França, a 

empresa começou a exportar para os Emirados Árabes Unidos, primeiro país árabe de seu 

portfólio de orgânicos (BARROS, 2006). 

No mercado interno, o frigorífico vende cortes e produtos industrializados para cerca de 

350 lojas de supermercados, dentre eles Carrefour, Pão de Açúcar, Nordestão, Wall-Mart, 

Mambo, Angeloni, Muffato e Mart Plus (BARROS, 2006). 

Santos et al (2002) definem o sistema orgânico de produção de pecuária de corte como 

aquele baseado em uma visão holística, inserido dentro de princípios de agroecossistemas 

sustentáveis e cujo enfoque engloba dois componentes essenciais: ambiental e social. Este 

sistema tem por objetivo a produção capaz de manter o equilíbrio ecológico dos agroecossistemas 

com a satisfação, direta ou indireta, das necessidades humanas. Ou seja, a produção orgânica 

busca a introdução dos valores de sustentabilidade ambiental e social dentro do sistema 

produtivo, onde a propriedade rural é vista como um organismo equilibrado em todas as suas 

funções. Neste mesmo contexto, o manejo orgânico visa o desenvolvimento econômico e 

produtivo, sem que haja poluição, degradação e destruição do meio ambiente, valorizando, ao 

mesmo tempo, o homem como o principal integrante do processo. 
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Enfatiza-se, assim, a necessidade de se produzir alimentos em sistemas integrados, 

sustentáveis do ponto de vista humano, ambiental e econômico.  

O Sistema Pecuário de Produção Orgânico foi descrito por Haddad e Castro (2004), sendo 

que os autores observaram que sua aplicabilidade seria mais lucrativa em regiões como o 

Pantanal, Ilha do Marajó e Pampas Gaúcho, pois resulta particularmente funcional aos processos 

de desenvolvimento rural em áreas marginais, enquanto capaz de valorizar as potencialidades 

locais não utilizáveis ou utilizáveis menos eficientemente. 

Entre os princípios a serem seguidos na Pecuária Orgânica certificada, destacam-se o bem 

estar animal, o fornecimento de alimentos adequados às características fisiológicas inerentes à 

cada espécie, a manutenção da saúde animal através de práticas de manejo preventivas, onde o 

uso de alopatia profilática deve ser evitado, dando-se preferência à homeopatia e outros regimes 

terapêuticos alternativos(HADDAD; CASTRO, 2004). 

É proibido o uso de fogo para manejar as pastagens e exigida a recuperação das áreas 

degradadas, bem como a preservação das nascentes e das matas nas margens dos rios e nas 

encostas de morros. Outra exigência é a proibição do uso de fitoquímicos no solo e hormônios 

nos animais. Além disso, todos os animais são vacinados e têm uma ficha individual de 

acompanhamento, na qual são registradas todas as informações desde o nascimento, 

possibilitando o monitoramento animal (HADDAD; CASTRO, 2004). 

Algumas iniciativas surgiram em nível nacional, como o “Vitelo Pantaneiro” (VITPAN), 

também chamado de “Vitelo Orgânico do Pantanal”, certificado pela ECOCERT. Trata-se de 

animal nelore ou azebuado, abatido entre 8 e 12 meses de idade, com 180 a 230 kg PV, criado de 

maneira extensiva e dentro das normas do Sistema de Produção Orgânico (FEIJÓ et al., 2001). 

Entretanto, devido às características desses animais, não se deveria defini-los como vitelos, nem 

tampouco como novilhos, pois o chamado vitelo é aquele bezerro (a) abatido (a) com idade entre 

duas e seis semanas e que teve como alimento exclusivo o leite ou sucedâneos lácteos. 

No Sistema Nacional de Tipificação de Carcaças Bovinas (Portaria Ministerial nº 612 de 

05/10/89) não existe definição para vitelo. Afirma-se apenas que “as características para 

tipificação desta categoria serão definidas através de ato específico, quando houver produção e 

solicitação para tipificar este tipo de animal” (BRASIL, 1989). 

Sendo assim, Costa et al (2000) propõem denominar “vitelão” o animal recém-

desmamado que recebeu alimentação sólida e foi abatido com até doze meses de idade. 
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Esses apresentam maiores perspectivas de produção no Brasil, tanto pelos aspectos 

humanitários da sua criação que isentam seus produtores de pressões de entidades ambientalistas 

e protetoras dos animais, quanto pelo hábito alimentar da população, já que apresentam carne 

mais parecida com a dos bovinos adultos, além de apresentarem menores custos comparativos de 

produção (CALDAS, 2003). 

Várias são as combinações tecnológicas que podem ser utilizadas na condução e 

delineamento dos Sistemas de Produção Orgânico, muitas delas já utilizadas na Pecuária de Corte 

Tradicional. 

Em sistemas de cria, algumas práticas de manejo podem auxiliar o produtor na busca de 

uma melhor eficiência, como a suplementação estratégica dos bezerros e o estabelecimento de 

estações de monta (CEZAR; EUCLIDES FILHO, 1996).  

Várias tecnologias disponíveis nos Sistemas Tradicionais compartilham princípios que, 

com pequenas alterações, podem ser usados durante o processo de conversão para Sistemas 

Orgânicos. São elas: controle estratégico de verminose, controle biológico de pragas, uso de 

caldas naturais para controle de ectoparasitas, uso de pastagem arborizadas, uso de leguminosas 

(RAMOS FILHO, 2006).  

Outras práticas, porém, já consolidadas nos Sistemas Tradicionais, são de difícil adoção 

visto as limitações inerentes aos Sistemas de Produção Orgânico. A uréia, por exemplo, 

largamente utilizada nas dietas de bovinos em substituição parcial à proteína de origem natural 

devido ao seu baixo custo (BARUSELLI, 2005), é proibida no Sistema Orgânico por, entre 

outros motivos, ser subproduto do petróleo (NEVES et al, 2002). 

O encurtamento do tempo necessário ao abate poderia ser obtido através da 

suplementação em cocho de apartação ou cocho privativo, também conhecido por creep feeding. 

Esta tecnologia consiste no fornecimento de ração suplementar à animais lactentes, em área 

inacessível às matrizes e é amplamente utilizada por pesquisadores e técnicos, em diferentes 

regiões, tipos de criações e raças (CIDRÃO, 2006; NERES, 2000; NOGUEIRA et al, 2006 ; 

MARQUES et al, 2005; PACOLA et al, 1977; PACOLA et al, 1989; POTT et al, 1987; 

SAMPAIO et al., 2002; SANTOS et al, 2005; VILLAS BÔAS, 2001). 

Segundo Taylor e Field, 1999, as vantagens da utilização do creep-feeding podem ser 

resumidas a (i) maior peso corporal à desmama, (ii) expressão do potencial genético em animais 

melhorados, (iii) impulso na comercialização de animais de raças puras, (iv) redução do estresse à 
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desmama e (v) descanso à matriz. Entre as desvantagens, tem-se a pouca diferença ao sobreano e 

a pouca ou nenhuma diferença de preço na comercialização pós-desmama de animais que 

receberam ou não o suplemento. 

A ração utilizada no creep feeding deve ser de boa aceitabilidade, assegurando o consumo 

adequado principalmente na fase inicial, além conter alto nível energético, concentração de 

proteína mínima de 15% e adequados teores de minerais, especialmente o cálcio (NERES, 2000; 

SIQUEIRA, 1996). 

A inclusão dos ingredientes deve ser realizada utilizando-se o conceito de efeito 

associativo entre os alimentos concentrados. Considerando que, durante a alimentação, os 

bezerros ainda não estão com seu rúmen plenamente desenvolvido, os grãos de cereais, 

principalmente o milho, devem ser pouco processados, evitando-se a acidose (OLIVEIRA et al, 

2006). 

Vários são os ingredientes utilizados na composição da ração para creep: quirera de 

milho, sorgo moído, farelo de soja, farelo de algodão, polpa cítrica, feno de alfafa peletizado, 

entre outros (EMBRAPA, 1995). 

O farelo de amendoim constitui uma alternativa às fontes protéicas convencionais, como 

os farelos de soja e algodão. Além de o seu valor nutritivo ser semelhante ao do farelo de soja, 

seu custo custo por unidade de proteína é menor do que o mesmo (GÓES et al, 2004). Além 

disso, é classificado como baixo escape e alta degradabilidade ruminal (70%) (NRC, 1996). 

A utilização do sistema de cocho privativo no arraçoamento de animais lactentes em 

animais criados sob sistema orgânico deve ser melhor estudada, visto a limitação do uso de 

ingredientes não orgânicos na composição do mesmo (ALVES; HADDAD, 2003). 

O Brasil não tem tradição na produção de vitelos ipsis literis nem de vitelões, sendo 

ambos os termos ainda desprovidos de identidade tanto para produtores quanto consumidores. A 

caracterização das carcaças e da carne proveniente destes animais ainda não se encontra definida, 

mas aspectos como maciez e reduzido valor calórico são características esperadas para a carne de 

vitelão, uma vez que ela é oriunda de animais jovens com reduzida deposição de gordura (FEIJÓ 

et al, 2001).  

Observa-se ainda que o crescimento do setor Orgânico no Brasil não foi acompanhado de 

um adequado desenvolvimento da Pesquisa, haja vista que, apesar da demanda por Sistemas de 
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Produção alternativos e diversificados, existe ainda uma crônica carência de dados e referências 

experimentais.
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2.2 Material e Métodos 

 

A primeira parte do experimento (até a desmama) foi conduzida na Fazenda 

Agroecológica São Gabriel, em conversão para o Sistema Orgânico de Produção, certificada em 

2001 pela Certificadora Sapucaí, de Itajubá (MG). A certificadora Sapucaí é uma associação 

civil, sem fins lucrativos e possui um conjunto de normas próprias, com acento no Colegiado 

Estadual de Produtos Orgânicos de Minas Gerais. Certifica produções de café, hortaliças, frutas, 

entre outros, e se envolve diretamente nos processos de certificação social como o Fair Trade 

(mercado solidário). 

A propriedade localiza-se no município de Brasópolis, Minas Gerais, a 22º28’ S de 

latitude e 45º38’ W de longitude. O clima da região é do tipo Aw, caracterizado por temperatura 

média anual de 13,6 °C e total médio anual de precipitação inferior a 1500 mm (KÖPPEN, 1948) 

e o solo da região é classificado como Latossolo Vermelho Eutroférrico (EMBRAPA, 1999), de 

textura argilo arenosa.  

A propriedade conta com uma área total de 187 ha, dos quais 110 ha constituídos por 

pastagens subdivididas em 18 piquetes, de 3,5 a 11 ha cada, com predominância de Brachiaria 

decumbens. Apresenta 10% da área de pastagem com até 10 % de declividade, 65 % com 30 % 

de declividade e 25 % com até 40 % de declividade. As altitudes mínimas e máximas são de 855 

m e 1090 m, respectivamente. 

Todos os piquetes possuíam bebedouros ou aguadas naturais e cochos para fornecimento 

de sal mineral. Em 2002, foram implantados maciços florestais em cada um dos piquetes, visando 

a arborização das pastagens. 

O manejo das pastagens seguiu as normas estabelecidas nas Diretrizes para Produção de 

Animais Orgânicos (IBD, 2002), as quais proíbem, entre outros, o uso de adubos químicos. A 

adubação das pastagens, depois de realizada a análise do solo, foi feita com cama de poedeira 

pré-compostada. O controle de cigarrinha foi realizado com produtos à base de Metarhizium 

anisopliae (Metanet EF e Metanat PM). 

O rebanho era constituído por 116 novilhas Nelores, com idade entre 21 e 31 meses e 3 

touros nelores P.O. de linhagem Lengruber, com idade entre 26 e 32 meses, e 1 touro Limousin, 

com 30 meses de idade. 
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O manejo sanitário do rebanho foi realizado com base nas normas estabelecidas nas 

Diretrizes para Produção de Animais Orgânicos (IBD, 2002). O controle de ecto e endoparasitas 

foi realizado com homeopatia (produto comercial) e óleo de Neem (Azadirachta indica). 

A estação de monta, à campo, foi de 90 dias (07 de janeiro a 06 de abril de 2004), sendo 

que todas as fêmeas foram pesadas na entrada e saída deste período, com observação também da 

condição corporal (escala de 1 – "muito magra" a 9 – "muito gorda"). Os touros foram 

submetidos a exame andrológico e teste de libido antes de entrarem em estação de serviço. 

As fêmeas foram divididas em 4 lotes de 29 novilhas. Cada lote recebeu um reprodutor 

escolhido aleatoriamente. Aproximadamente 45 dias após o término da estação de monta 

(16/05/2004), foi realizada a detecção de prenhez através de palpação retal. As fêmeas prenhes 

foram alocadas na pastagem de Brachiaria brizantha, com lotação média de 1 UA/ha, e as vazias 

descartadas. Até o momento da parição, as fêmeas permaneceram à pasto, em sistema de lotação 

intermitente, com mineralização no cocho (Fosbovi Cria®) e suplementação, no período da seca, 

com silagem de cana de açúcar + farelo de glúten de milho, na base de 2,5 % PV.  

Os nascimentos ocorreram entre os meses de outubro e dezembro de 2004. Nas primeiras 

24 horas de vida, os animais tiveram os umbigos curados (solução de iodo a 10 %), foram 

pesados a campo com balança do tipo dinamômetro e identificados através de brinco em 

numeração seqüencial. Concomitantemente, foram anotadas as informações de nascimento (data, 

número da mãe, número do bezerro, peso ao nascer). 

Os bezerros e as mães foram alocados, conforme o nascimento, em três piquetes 

subjacentes, seguindo o mesmo manejo de pastejo imposto às matrizes anteriormente (lotação 

intermitente). Cada piquete recebeu, então, 17 pares vaca/bezerro.  

O tempo médio de ocupação dos piquetes foi de dois dias. O manejo de ocupação seguiu a 

observação visual da altura da pastagem, isto é, os animais entravam quando a forrageira 

apresentava 40 cm de altura e eram retirados quando a mesma tivesse sido consumida até 20 cm.  

Em cada um dos 18 piquetes utilizados foi instalado um módulo de alimentação seletiva 

(creep feeding), em madeira, de tal modo que as matrizes ficassem impedidas de alcançar o cocho 

de alimentação, enquanto os bezerros tivessem livre acesso ao mesmo. Cada módulo, medindo 5 

x 5 m, foi dotado de regulagem lateral nas barras verticais e horizontais e abrigou um cocho, 

realizado com bombonas plásticas de 200 L cortadas ao meio longitudinalmente, com capacidade 

para alimentação simultânea de 10 animais. O módulo de alimentação seletiva foi 
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estrategicamente colocado próximo aos bebedouros, aos cochos de suplementação e 

mineralização das matrizes. 

Aos 90 dias de idade, aproximadamente, os bezerros foram pesados (PEC) em balança 

mecânica e começaram a receber ração específica para cada tratamento até a desmama, aos 210 

dias. 

Os tratamentos foram: 

(i) Tratamento 1 (MSC): ração composta por milho quirera + farelo de soja + complexo 

mineral para bezerros em aleitamento (Fosbovinho® – Tortuga Cia. Zootécnica); 

(ii) Tratamento 2 (MSAC): ração composta por milho quirera + farelo de soja + farelo de 

amendoim + complexo mineral para bezerros em aleitamento (Fosbovinho® – Tortuga Cia. 

Zootécnica); 

(iii) Tratamento 3 (CMF): complexo mineral para bezerros em aleitamento (Fosbovinho® 

– Tortuga Cia. Zootécnica). 

Na formulação dos tratamentos 1 e 2, foi estipulado o consumo de suplemento de 1% do 

PV, atendendo às exigências dos animais de acordo com o sistema NRC (National Research 

Council, 1996). O fornecimento do tratamento 3 foi ad libitum, conforme indicações da empresa 

fornecedora. 

A composição porcentual de cada tratamento encontra-se no Quadro 3. 

 

Tratamentos Ingredientes  MS MSA CMF 
Milho em grão moído  48,5 54 0 
Farelo de soja  46,5 5 0 
Farelo de amendoim  0 36 0 
Complexo mineral*  5 5 100 
Proteína bruta (%)  25 25 15 
NDT (%)  73 73 --- 
* Níveis de garantia por kg de produto em elementos ativos: cálcio 35,50 g, fósforo 26,00 g, cobre 1.200,00 mg, zinco 
4.900,00 mg, manganês 2.288,00 mg, cobalto 30,00 mg, iodo 80,50 mg, selênio 11,00 mg, cromo 10,00 mg, ferro 1.100,00 
mg, sódio 32,00 g, flúor (máx.) 260,00 mg, solubilidade do fósforo em ácido cítrico a 2% (mín.) 95,00 %. 

 

Quadro 3 -  Proporção dos ingredientes (%) nas rações para suplementação dos bezerros 
lactentes 
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Na desmama, procedeu-se à pesagem dos bezerros (PD), com jejum prévio de 12 horas. 

Os animais não foram mochados nem castrados e foram vacinados de acordo com o calendário 

oficial. 

A segunda parte do experimento (após a desmama) foi realizada na Fazenda Pau D’Alho, 

localizada no município de Itaporanga, Sudoeste de SP. O clima da região é do tipo Cfa 

(KÖPPEN, 1948), caracterizado por precipitação média anual de 1134 mm, sendo os meses de 

dezembro, janeiro e fevereiro os de maior precipitação e julho o mais seco. As temperaturas 

máximas e mínimas registradas no ano são 31,3° e 8,3°C nos meses de janeiro e julho, 

respectivamente. 

A propriedade possui 127 ha, divididos em 12 piquetes de B. brizantha. O solo é 

classificado como Argissolo Vermelho-Amarelo (EMBRAPA, 1999). As pastagens foram 

calcareadas (2 t/ha) e adubadas com fosfato de Arad (400 kg/ ha). 

Os 51 bezerros desmamados, machos e fêmeas, foram alocados aleatoriamente em dois 

lotes e recriados à pasto, sob pastejo em lotação intermitente, até o momento do abate, realizado 

em janeiro de 2006. 

A suplementação à pasto foi constituída por dois tratamentos: 

(i) Tratamento 1 (MSP): ração à base de milho quirera + farelo de soja e sal mineral 

comercial ad libitum (Fosbovi Recria®); 

(ii) Tratamento 2 (MSAP): ração à base de milho quirera + farelo de soja + farelo de 

amendoim e sal mineral comercial ad libitum (Fosbovi Recria®). 

Na formulação dos suplementos, foi estipulado o consumo de suplemento em 1 

kg/animal/dia, atendendo às exigências das Diretrizes para Produção de Animais Orgânicos (IBD, 

2002).  

Do nascimento ao abate foram determinados os seguintes índices zootécnicos: 

a) Peso ao nascer (PN), Peso de entrada no creep feeding (PEC), Peso de saída 

do creep feeding (PSC), Peso à desmama ajustado (PDA), Peso à fazenda 

(PFZ): determinados em quilos (kg). Com exceção do peso ao nascer, todas as 

pesagens foram realizadas após jejum sólido de 12 horas. 

b) Ganho de peso do nascimento ao desmame ajustado para 205 dias: obtido a 

partir do PD e PN, através da equação GNDA = ((PD-PN)/IT) x 205, em que IT 

corresponde à idade do bezerro, em dias, no momento da desmama; 
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c) Ganho de peso médio diário durante a suplementação (GPMD): determinado 

em quilos (kg). 

O abate dos animais ocorreu em 06 de janeiro de 2006, no Frigorífico Marfrig de 

Promissão (SP), cadastrado no Ministério da Agricultura, Serviço de Inspeção Federal sob nº 

2543. 

Procurou-se observar as regras do abate humanitário, garantindo o bem-estar dos animais 

desde o embarque na propriedade até a operação de sangria no frigorífico. Os animais foram 

conduzidos para o local de embarque com tranqüilidade, sem estresse. O transporte foi realizado 

por via rodoviária, em "caminhão boiadeiro". 

Após jejum sólido de 14 horas, os animais foram insensibilizados com pistola pneumática 

e procederam-se a sangria, evisceração e toalete das carcaças. Sequencialmente, estas foram 

identificadas através de etiquetas impermeáveis, serradas ao meio e pesadas individualmente em 

balança de suspensão para obtenção do peso da carcaça quente (PCQ).  

Uma das carcaças foi condenada pelo frigorífico, pois durante o abate, caiu ao chão. 

Portanto, apenas 50 carcaças foram destinadas à câmera de refrigeração. 

Antes de serem resfriadas, foi aferido o pH inicial (pH1h) da meia carcaça direita, através 

de potenciômetro digital portátil equipado com eletrodo para perfuração de vidro. O pH final 

(pH24h) foi aferido após o resfriamento. 

O resfriamento das meia-carcaças foi realizado em câmara de refrigeração com as 

carcaças permanecendo suspensas pela articulação tarso-metatarsiana em ganchos próprios por 

cerca de 24 horas, a uma temperatura de 5ºC.  

Transcorrido o período de resfriamento e antes de serem encaminhadas para desossa e 

partição dos cortes comerciais, as meia-carcaças foram pesadas em balança suspensa (PCF). 

Calculou-se o rendimento de carcaça fria (RC), como a relação percentual entre o peso da carcaça 

fria e o peso de fazenda; a perda ao resfriamento (PR), obtida pela diferença em quilogramas 

entre o peso da carcaça quente e o peso da carcaça fria; e a perda porcentual por resfriamento 

(PPR), como sendo a relação percentual entre a perda ao resfriamento e o peso da carcaça quente. 

Durante a operação de desossa, foi retirada uma amostra do músculo Longissimus dorsi, 

entre a 12ª e a 13ª costelas, correspondente a três bifes de 2,5 cm de espessura. Mensurou-se a 

Área de Olho de Lombo (AOL) através de matriz plástica quadriculada contendo quadrados com 

área de 1 cm2 (LUCHIARI FILHO, 2002). A espessura de gordura subcutânea (EGS) foi 
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determinada, em mm, com a utilização de paquímetro posicionado na porção média desse mesmo 

músculo. 

As amostras retiradas foram devidamente identificadas, embaladas à vácuo e dispostas 

ordenadamente em caixa de papelão para serem submetidas à maturação por 7 dias. Após este 

período, foram colocadas em túnel de congelamento a -20°C por 14 dias. 

 

2.2.1 Análises físicas 
 

As análises físicas foram realizadas no Laboratório de Carnes da Faculdade de Zootecnia 

e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, USP/ Pirassununga. 

 

2.2.1.1 Determinação da cor 

 

Após abertas as embalagens, as amostras foram deixadas 30 minutos em exposição ao ar. 

Utilizou-se um colorímetro portátil (Miniscan XE – Hunterlab), em condições padronizadas 

(fonte de luz D65, ângulo de abertura de 10º e abertura da célula de medida de 30 mm). Foi 

operado o sistema CIElab (CIE, 1986), onde L* indica luminosidade, a* a intensidade da cor 

vermelha e b* a intensidade da cor amarela. Foram realizadas três medidas por ponto, em três 

diferentes pontos do bife, tomando-se a média como valor determinado. 

 

2.2.1.2 Perda de água por descongelamento, perda de água por cocção e perdas totais 

 

A perda de água por descongelamento (PAD) foi determinada em bifes congelados de 

Longissimus dorsi, cada um com de 2,5 cm. Os bifes foram pesados em balança digital semi-

analítica Marte modelo AS 2000 e colocados em bandejas individuais de aço inox por 48 horas, 

em sala climatizada, para o descongelamento. Após esse período, foram novamente pesados, sem 

o líquido exsudado, para o cálculo da perda de peso de líquidos, em porcentagem, durante o 

descongelamento AMSA (1978). 

Após a determinação da PAD, os bifes foram assados em forno elétrico sob temperatura 

de 170 ºC. A temperatura interna (próxima ao centro geométrico dos bifes) foi acompanhada por 

termômetro digital com sonda metálica fina de perfuração e, quando a mesma atingiu 71 ºC, os 

bifes foram retirados e novamente pesados, com e sem o líquido exsudado. Depois de assados, 
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foram novamente pesados, com e sem suas respectivas bandejas, para obtenção da perda de água 

durante a cocção (PAC) (WHELLER et al, 2001). 

As perdas totais (PT) foram calculadas pelo somatório das perdas de água por 

descongelamento e por cocção. 

 

2.2.1.3 Força de cisalhamento 

 

Após o cozimento, os bifes foram deixados à temperatura ambiente (sala climatizada a 21 

ºC) até que se resfriassem. Foram, então, extraídas 6 amostras circulares de 13 mm de diâmetro 

com o auxílio de um vazador manual. Os cilindros foram cisalhados perpendicularmente à fibra, 

por intermédio de Texturômetro Salter modelo 235, equipado com célula de carne Warner-

Bratzler, com capacidade de 25 kg e velocidade do seccionador de 20 cm/min. A força de 

cisalhamento foi obtida pela média aritmética das seis leituras obtidas por bife (AMSA, 1978). 

 

2.2.2 Análises químicas 

 

As análises químicas foram realizadas no Laboratório de Qualidade e Processamento de 

Carnes e Laboratório de Bioquímica e Análise Instrumental do Departamento de Agroindústria, 

Alimentos e Nutrição da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, ESALQ/ USP, 

Piracicaba. 

 

2.2.2.1 Perfil de ácidos graxos 

 

Os lipídios foram extraídos com clorofórmio/metanol (2:1), seguindo a metodologia de 

Folch et al. (1957) e esterificados segundo a metodologia descrita por Hartman e Lago (1973). 

Uma alíquota de 5 mL da matéria insaponificável foi seca sob N2, dissolvida em 1 mL de 

fase móvel, filtrada em membrana com poros de 0,45 µm. Foi utilizado um cromatógrafo à gás 

VARIAN modelo 3900, equipado com amostrador automático, detector por ionização de chama 

(FID), workstation com software STAR, injetor split e razão de divisão da amostra de 75:1. 

Empregou-se coluna capilar CP-SIL 88 de 100 m de comprimento e 0,25 mm de diâmetro 

interno, com 0,20 µm de espessura do filme. As condições cromatográficas foram: temperatura 
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programada da coluna iniciando em 120 °C, numa escala de 5 min-1, elevação para 235 °C, em 

escala de 5 °C min-1 e permanecendo nessa temperatura por 15 min. Usou-se hidrogênio como 

gás de arraste, numa vazão de 1 mL/min e nitrogênio, gás make-up, a 30 mL/min, com 

temperatura do injetor de 270 ºC, temperatura do detector de 300 ºC e volume de injeção de 1 µL 

(FIRESTONE, 1998). A identificação dos ácidos graxos foi realizada através da comparação dos 

tempos de retenção dos ácidos graxos das amostras e padrões, sua quantificação realizada por 

normalização de área e os resultados expressos em %. 

 

2.2.2.1.1 Índices aterogênicos e trombogênico 

 

A avaliação da qualidade dietética dos ácidos graxos determinados foi realizada segundo 

cálculo sugerido por Ulbricht e Southgate (1991) (eq.1) (eq.2) 

Índice Aterogênico (IA) '

4
( 6) ( 3)

L M P
n n O M

+ +
=

− + − + +               (1) 

 

Índice Trombogênico (IT) ' 30,5 0,5 0,5( 6) 3( 3)
6

M P S
nO M n n
n

+ +
=

−⎛ ⎞+ + − + − + ⎜ ⎟−⎝ ⎠
           (2) 

Onde, 

L = ácido láurico (C12:0) 

M = ácido mirístico (C14:0) 

P = ácido palmítico (C16:0) 

n-3 e n-6 = ácidos graxos polinsaturados das respectivas famílias 

O = ácido oléico 

M' = restantes ácidos graxos monoinsaturados 

 

2.2.2.2 Teor de colesterol 

 

As amostras foram saponificadas segundo o método de saponificação direta com KOH a 

2% em etanol absoluto (MAZALLI et al., 2003) e posteriormente analisadas em cromatógrafo a 

gás, HP 6890, acoplado a microcomputador, contendo coluna com fase estacionária de 95 % 

dimetilpolisiloxano e 5 % fenilmetilpolisiloxano, de 30 m de comprimento, 0,25 mm de diâmetro 
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interno e 0,25 mm de filme. As demais condições cromatográficas foram: gás de arraste hélio 

com fluxo constante de 1,0 mL min-1; coluna submetida à programação de temperatura de 160 ºC, 

durante 1 minuto, com gradiente de 10 ºC/min até 300 ºC, permanecendo nesta temperatura por 7 

minutos; injetor no modo split com razão 1:50 e vazão de 50 mL min-1. 

A quantificação foi realizada por padronização interna, utilizando o 5-α-colestano como 

referência. Os resultados foram expressos em mg 100g-1. 

 

2.2.3 Composição centesimal 

 

As análises bromatológicas foram realizadas no Laboratório de Qualidade de Carne e 

Carcaça do Instituto de Zootecnia de Nova Odessa (umidade e extrato etéreo) e Laboratório de 

Bromatologia do Departamento de Zootecnia da ESALQ/ USP (proteína bruta e matéria mineral). 

Das amostras congeladas, foi retirado um bife de 0,2 kg com o auxílio de serra elétrica de 

fita. Procedeu-se à moagem, utilizando-se um moedor de carne modelo Herman P-33A-3-789, 

com motor de 15 HP, até que o produto se apresentasse em estado pastoso. As amostras, em 

triplicata, foram colocadas em placas de Petri, pesadas e liofilizadas durante 3 dias em 

Liofilizador Labconco Freeze Dry System/Freezone 4,5, tempo suficiente para que as massas das 

amostras se tornassem constantes. 

Após a liofilização, as amostras foram moídas em liquidificador com gelo seco e 

armazenadas em recipientes plásticos numerados, com tampa, até o momento das análises 

bromatológicas. 

As análises bromatológicas foram feitas em triplicatas. 

 

2.2.3.1 Umidade 

 

As amostras foram pesadas antes e após a liofilização para determinação da 1ª matéria 

seca (1ª MS), que corresponde à perda de umidade da amostra comumente realizada em estufa à 

temperatura de 65 ºC. Posteriormente, foi determinada a 2ª matéria seca (2ª MS), que 

corresponde à perda de umidade da amostra realizada em estufa à temperatura de 105 ºC 

(SILVA; QUEIROZ, 2006). A matéria seca considerada para o cálculo do teor de umidade nas 

amostras foi a 1ª MS. Contudo, para correção do extrato etéreo, da proteína bruta e da matéria 
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mineral, foi utilizada a 2ª MS, uma vez que, durante a manipulação, poderia haver alterações da 

umidade inicial. 

 

2.2.3.2 Extrato etéreo 

 

Determinou-se o extrato etéreo (lipídios) por extração com éter de petróleo durante cinco 

horas em extrator de Soxhlet, conforme método 920.39C da AOAC (2001).  

 

2.2.3.3 Proteína bruta 

 

A determinação de nitrogênio foi obtida por meio da combustão da amostra, segundo o 

método de Dumas (WILES et al., 1998), através do equipamento da Leco FP 528 (Leco 

Corporation, St. Joseph, MI, EUA). 

 

2.2.3.4 Matéria mineral 

 

As cinzas foram determinadas pela calcinação em mufla a 550 - 600 °C durante cinco 

horas, de acordo com o método 900.02A da AOAC (2001). 

 

2.2.4 Delineamento estatístico 

As análises estatísticas foram realizadas seguindo o modelo matemático abaixo:(equação 

3): 

 

ij i ijY m t e= + +     (3) 

 

em que: 

ijY  é o valor do tratamento i dentro da repetição j ; 

m  é a média geral do experimento; 

it  é o efeito do tratamento i  ( i  =1,2,3,...,I); 

ije  é o erro experimental associado à observação ijY , com ( )20,ije N σ∩ . 
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Os tratamentos, até a desmama, foram arranjados em um esquema fatorial 3 x 2 x 2, sendo 

3 creep feeding, 2 sexos e 2 grupamentos genéticos.  

Após a desmama, os tratamentos foram rearanjados em um fatorial 2 x 2 x 2, sendo 2 

tipos de suplementação, 2 sexos e 2 grupamentos genéticos.  

Para os caracteres peso a desmama ajustado, ganho de peso do nascimento ao desmame 

ajustado para 205 dias e ganho de peso médio diário durante a suplementação foram realizadas 

análises de covariância, utilizando idade a desmama como covariável. 

Também foram realizadas correções por covariância para oscaracteres peso à fazenda, 

peso de carcaça quente e peso de carcaça fria, utilizando-se, neste caso, idade de abate como 

covariável. 

Todos os efeitos do modelo (exceto o erro) foram considerados como fixos. O programa 

estatístico utilizado foi o SAS versão 6.11 (SAS, 1997).
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2.3 Resultados e Discussão 

 

As estatísticas descritivas (quadrados médios e significâncias, média geral, coeficiente de 

variação e médias dos tratamentos) das variáveis estudadas são apresentadas na tabelas dispostas 

nos ANEXOS. 

 

2.3.1 Desempenho zootécnico 

 

Foram detectadas diferenças altamente significativas (P<0,01) para a fonte de variação 

tratamentos para os caracteres peso ao nascer (PN), peso de entrada no creep (PEC), peso de 

saída do creep (PSC), ganho de peso médio durante a suplementação (GPM), peso à desmama 

(PD) e ganho de peso do nascimento ao desmame ajustado para 205 dias (GNDA) (Tabelas 6, 7 e 

8). 

Nenhuma das interações entre os fatores estudados foi significativa (P > 0,05), exceto 

para PN, onde a interação sexo dentro de grupamento genético foi altamente significativa (P < 

0,01). 

O peso ao nascer médio foi de 32,28 kg, com CV de 11,30%.  

Mazza (1984) relatou que uma possível explicação biológica para a interação sexo do 

bezerro x raça para peso ao nascer seria o antagonismo entre o potencial de crescimento do 

bezerro e o ambiente intra-uterino materno. Isto é, o tamanho corporal do feto e o potencial 

materno para o fornecimento de nutrientes influenciariam os crescimentos pré e pós-natal, 

resultando em inadequado atendimento das exigências nutricionais de bezerros machos produtos 

do cruzamento de raças pesadas com vacas Nelore. 

Os machos pesaram ao nascer, em média, 32,83 kg, e as fêmeas, 32,44 kg. Esta diferença 

foi não significativa (P>0,05), denotando baixo dimorfismo sexual, contrário aos resultados 

descritos na literatura (JARDIM; PIMENTEL, 1998; RIBEIRO et al., 2001). Uma possível 

explicação seria o fato dos valores médios de PN dos bezerros Nelore (32,16 kg) deste 

experimento serem superiores aos PN médios esperados para a raça, de 26,5 a 31,50 kg 

(SZÉCHY et al., 1995). 
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O PN entre os grupamentos genéticos não foi significativo (P>0,05). Contrariamente, 

Cubas et al. (2001) evidenciaram diferença altamente significativa (P<0,01) para peso ao nascer 

de animais Marchigiana x Nelore em relação a Nelore, Guzerá x Nelore e Red Angus x Nelore. 

Apesar de não significativo, o PN dos animais cruzados superaram os PN dos Nelore em 

0,960 kg. Vários autores afirmaram que animais oriundos de cruzamentos Bos taurus taurus x 

Bos taurus indicus manifestam, sob efeito da heterose, maior peso ao nascer que a média das 

raças incluídas no cruzamento (BARCELLOS; LOBATO, 1992, CARDELLINO; CASTRO, 

1987). 

O peso médio de entrada dos bezerros (PEC) na suplementação em sistema de cocho 

privativo foi de 115,96 kg (CV de 15,31%). 

O PEC para os animais cruzados (130,81 kg) foi maior (P < 0,01) em relação aos nelores 

(111,50 kg). Como não houve diferença significativa no PN, tais resultados revelam que os 

animais cruzados apresentaram maior taxa de crescimento do nascimento até a entrada no creep. 

Não houve diferença para PEC entre machos (121,28 kg) e fêmeas (121,03 kg) (P>0,05). 

O peso médio de saída do creep (PSC) foi de 215,83 kg (CV=11,01%).  

O efeito do grupo genético sobre o PSC foi altamente significativo (P < 0,01) a favor dos 

cruzados, que pesaram 249,58 kg, em relação aos Nelore, com PSC de 208,97 kg. 

A diferença observada nas médias de PSC indica a habilidade genética de animais de 

raças de grande porte e seus cruzados apresentarem taxas de crescimento mais elevadas em condições 

ambientais, principalmente nutricionais, adequadas (LANNA, 1997). 

Não houve efeito (P > 0,05) da ração utilizada no creep sobre o peso dos animais, apesar 

dos animais que receberam a ração controle (à base de milho e soja) apresentarem 17 kg a mais 

em relação aos que receberam o tratamento 2 (milho+soja+amendoim) e tratamento 3 

(fosbovinho®).  

Pacola et al (1977) estudaram o efeito do creep feeding (80% de MDPS + 20% de torta de 

algodão) em bezerros Guzerá e verificaram que os animais que receberam suplementação eram, 

aos sete meses, 26,8 kg mais pesados que o lote controle (não suplementado). Cabe ressaltar que 

o consumo de suplemento foi de 1,157 kg/bezerro/dia e que a suplementação foi realizada 

durante o período da seca, quando a resposta à suplementação é maior devido às piores condições 

de pastagens. 
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Não houve efeito do sexo sobre o PSC (P < 0,05), apesar de terem sido observados PSC 

maiores para os machos (238,08 kg) em relação às fêmeas (220,47 kg). Estes resultados divergem 

dos encontrados por Nogueira et al (2006) que, ao avaliarem bezerros Nelore suplementados com 

concentrado com 20% de PB e 75% de NDT, encontraram superioridade de 12,98 kg para os 

machos (P < 0,01). Martin et al. (1981) também encontraram bezerros Angus machos mais 

pesados no final da suplementação (200 kg) em relação às fêmeas (176 kg). 

O ganho médio de peso durante o período de suplementação (GPM) foi de 0,69 kg 

(CV=14,50%).  

Segundo Silveira (1995), a suplementação alimentar de bezerros lactentes permite 

explorar melhor a fase de crescimento acelerado dos animais, alcançando maior peso na época de 

desmama. Além disso, o arraçoamento do bezerro na fase anterior à desmama aumenta em 

aproximadamente 10% sua capacidade de ingestão de alimentos (CMS), incrementando o ganho 

de peso na fase de terminação. 

Souza et al (2004), ao avaliarem bezerros lactentes Beefalo-Nelore desmamados aos 210 

dias e suplementados em cocho privativo, obtiveram GPM de 0,75 kg (P < 0,05; CV= 59,74%). 

Nogueira et al (2006), também ao avaliarem bezerros Nelore de vacas primíparas, suplementados 

em cocho privativo, obtiveram ganho médio de peso de 0,64 kg no período de suplementação. 

Marques et al. (2005) verificaram aumento de cerca 10% no ganho de peso médio diário 

de bezerros Nelore em sistema de cocho privativo. Sobre o mesmo parâmetro, Maggioni et al. 

(2004), ao avaliarem bezerros nelores com e sem acesso a ração de creep feeding, encontraram 

diferenças (P<0,05) de 9 % a favor dos que receberam suplementação. 

Segundo Fordyce et al. (1996), o GMP está relacionado com a quantidade de suplemento 

ingerido.  

As fontes de variação sexo e grupamento genético influenciaram o GPM (P < 0,01). 

Os machos ganharam, em média, 0,80 kg/dia, 15 % a mais que as fêmeas (0,68 kg/dia). 

Nogueira et al (2006) também encontraram efeito significativo (P < 0,01) do sexo sobre GPM 

com superioridade de 13% a favor dos machos 

Com relação ao grupo genético, os animais cruzados ganharam, em média, 0,82 kg/dia. O 

ganho médio de peso dos animais Nelore foi menor, 0,66 kg/dia (P<0,01) 
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Não houve efeito do tipo de ração utilizado na suplementação dos lactentes sobre o GPM. 

As médias de GPM para os animais que receberam MS, MAS e CMF foram de 0,81 kg, 0,71 kg e 

0,70 kg, respectivamente. 

O peso ajustado a desmama (PD) médio foi de 209,64 kg (CV=10,89%). A idade à 

desmama média foi de 260 dias (CV = 5,64%) 

Pelicioni et al. (2002) afirmaram que a idade do bezerro (P < 0,05).a desmama tem grande 

influência sobre o peso a desmama e o ganho de peso até a desmama, havendo decréscimo do 

ganho à medida que aumenta a idade do animal. 

Euclides Filho et al. (1997) e Muniz e Queiroz (1998) reportaram peso médio à desmama 

aos 205 e 230 dias, de 158 kg e 174 kg, respectivamente, para bezerros Nelore não 

suplementados. 

Em bovinos criados extensivamente, principalmente em pastagens tropicais, é comum a 

ocorrência de pesos a desmama inferiores a 150 kg (CORREA, 1994), corroborando a 

necessidade da suplementação pré desmama como estratégia para a obtenção de animais mais 

pesados. 

Para PD, houve diferença significativa entre os sexos (P < 0,05), com os machos pesando 

228,59 kg e as fêmeas 208,44 kg. Souza et al (2000) e Cubas et al (2001) também relataram 

importante dimorfismo sexual (P < 0,01) para PD. 

A fonte de variação grupamento genético foi significativa (P < 0,05) para PD, onde os 

animais cruzados desmamaram com 232,09 kg, 12 % mais pesados que os animais Nelore 

(204,94 kg). 

Cubas et al (2001), em amplo estudo envolvendo dados de 14 anos, relataram esta mesma 

tendência em animais Nelore e suas cruzas (P<0,05). 

Esperava-se que os animais suplementados com CMF apresentassem PD diferenciado dos 

demais. De fato, a formulação dos suplementos foi isoenergética e isoprotéica somente para MS e 

MAS. No entanto, o PD não foi influenciado pelo tipo de suplementação oferecido no creep (P > 

0,05). Os animais que receberam MS, MAS e CMF pesaram à desmama 229 kg, 213,15 kg e 

212,98 kg, respectivamente. 

Para GNDA, a média foi de 139,63 kg (CV=12,46).  

Houve efeito de sexo (P < 0,05) e grupamento genético (P < 0,01) sobre o GNDA. 
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O GNDA dos machos (154,00 kg) foi maior que o das fêmeas (138,75 kg), enquanto que 

o GNDA dos cruzados (156,81 kg) foi superior ao dos Nelore (135,94 kg). Ambos refletiram os 

resultados obtidos para peso a desmama. 

Segundo Aroeira e Rosa (1989) e Euclides (1994), animais manejados exclusivamente em 

pastagens praticamente mantêm o peso no período pós-desmama até um ano de idade. 

Contudo, Perotto et al (2001) afirmaram que em sistemas de produção que visam 

antecipação da idade de abate, deve-se preconizar um ganho médio diário pós-desmama não 

inferior a 1,2 kg/dia.  

À esse respeito, Barbosa (1995) relatou que ganhos superiores a 1,2 kg/ dia seriam 

viabilizados pelo uso de suplementação à base de ração de alta digestibilidade, ocasionando 

maior taxa de deposição de gordura devido ao limite biológico na síntese de proteína.  

Santos et al (2002) complementaram que animais de tamanho médio, com baixo peso a 

desmama (menos de 160 kg) e com ganho de peso pós-desmama inferior a 0,4 kg/dia são 

incapazes de produzir carcaças classificáveis como sendo de animais precoces. 

 

2.3.2 Características de carcaça e carne 

 

Peso de fazenda (PFZ), peso da carcaça quente (PCQ), peso da carcaça fria (PCF), 

rendimento de carcaça (RC), perdas por resfriamento (PR) e perdas porcentuais por 

resfriamento (PPR) 

As interações entre os fatores não foram significativas (P > 0,05) na maioria das situações, 

excetuando-se PCQ onde houve significância para C x R (P < 0,05) (Tabelas 9 e 10). 

O PFZ médio foi de 227,75 kg (CV=11,04%). 

O efeito de grupamento genético sobre PFZ foi altamente significativo (P < 0,01), onde os 

animais cruzados foram superiores aos animais Nelore em 23% (265,63 kg e 216,26 kg, 

respectivamente). 

As diferenças de PFZ dos mestiços em relação aos Nelore foram provavelmente 

decorrentes do maior peso a desmama. Ressalta-se, diante disso, a importância do peso a 

desmama como reflexo positivo na obtenção de maiores pesos ao abate em sistemas de criação de 

animais que serão abatidos precocemente. 
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Além disso, Jardim et al. (1996) afirmaram que o peso vivo é um estimador preciso do 

peso de carcaça quente, podendo ser utilizado na seleção de animais para abate e na 

comercialização de suas carcaças. Consequentemente, como a correlação entre o peso de carcaça 

quente e peso de carcaça fria também é alta, pode-se esperar igualmente que o peso vivo estime 

com precisão o peso de carcaça fria (RODRIGUES FILHO et al., 2003).  

Entretanto, o peso vivo tomado na origem, pode sofrer perdas até o sacrifício, devido ao 

tempo e às condições do jejum, como também duração, época e condições do transporte 

(BRASAL; BOCCARD, 1977). 

A desigualdade do peso de fazenda entre os dois grupamentos genéticos refletiu no peso 

de carcaça quente (P < 0,01), peso da carcaça fria (P < 0,01) e rendimento de carcaça (P < 0,05). 

Apesar de não ter sido constatado efeito significativo (P > 0,05) da suplementação sobre o 

PFZ dos vitelões, os animais suplementados com ração à base de milho+soja (MSP) pesaram 5,5 

% a mais do que os que receberam ração à base de milho+soja+amendoim (MASP). 

O dimorfismo sexual, embora não significativo (P > 0,05), originou PFZ maiores para 

machos (250,10 kg) em relação às fêmeas (231,80 kg). 

Os PCQ e PCF médios foram de 111,11 kg (CV=11,21 %) e 107,52 kg (CV=11,47 %). 

O efeito do grupamento genético sobre o PCQ e PCF foi altamente significativo (P < 

0,01). Os animais cruzados Limousin x Nelore pesaram após o abate 131,20 kg (PCQ) e 126,89 

kg (PCF), 25% a mais que os animais Nelore (104,77 kg de PCQ e 101, 47 kg de PCF). 

Os maiores PCQ e PCF observados nos vitelões Limousin x Nelore corroboram os dados 

de Lema (2001), que ao comparar animais jovens Nelore e Simental x Nelore, obteve maiores 

PCQ e PCF para os cruzados (p < 0,01). 

Segundo Hassen et al (1998), a obtenção de maiores PCF é de relevante importância aos 

frigoríficos, pois afeta diretamente a produtividade e lucratividade comercial. 

Além disso, pesos maiores de carcaça são altamente desejáveis, pois carcaças leves geram 

problemas de comercialização destes animais. Mais grave torna-se o problema em função da 

forma de pagamento de animais leves (peso abaixo de 225 kg de carcaça) por parte dos 

frigoríficos, com deságio de até 15% sobre o valor final (RESTLE et al, 2001). 

O rendimento de carcaça fria (RC) médio dos vitelões foi de 48,7 % (CV=2,56%). 
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O efeito de grupamento genético sobre o RC foi significativo (P < 0,05). Vários autores 

descreveram que o cruzamento entre raças zebuínas e européias proporciona carcaças de melhor 

rendimento (DUTRA, 2000; EUCLIDES FILHO et al., 1997; JAEGER et al, 2004). 

Neste experimento, os cruzados LxN apresentaram RC superior ao dos animais Nelore 

(49,9 % e 48,4 %, respectivamente). 

Restle et al (1999), em animais Braford desmamados aos 210 dias e abatidos aos catorze 

meses, obtiveram rendimento de carcaça fria de 52,7 %. 

O baixo rendimento de carcaça observado nos vitelões provavelmente se deve à baixa 

idade ao abate e, concomitantemente, ao baixo peso vivo ao abate.  

Contudo, Arrigoni et al. (2004) afirmaram que o maior peso de abate de animais mestiços 

não necessariamente reflete em maior rendimento de carcaça, devido à presença de maior 

quantidade de gordura perirenal em raças taurinas e suas cruzas. 

Embora não significativo (P > 0,05), o RC dos animais que receberam MSP (49,3 %) foi 

ligeiramente maior que os que receberam MSAP (48,6 %). Os machos apresentaram RC inferior 

(48,7 %) em relação as fêmeas (49,1 %). Esta pequena diferença, porém, não foi estatisticamente 

significativa (P > 0,05) 

O porcentual de perda durante o resfriamento, ou quebra, revela a perda de umidade da 

carcaça e as reações químicas que ocorrem no músculo durante a instauração do rigor mortis 

(KOCH et al., 1976; MARTINS, 1997). Portanto, quanto menor este índice, maior a 

probabilidade da carcaça ter sido manejada e armazenada de maneira adequada. 

A perda média por resfriamento nos vitelões foi de 3,59 kg (CV=29,18), correspondente a 

quebra (PPR) de 3,2 % (CV=31,19%). 

O porcentual de perda nos vitelões foi semelhante ao relatado por Ribeiro et al. (2001) em 

vitelos (3,4 %).  

Por estarem menos protegidas contra o ressecamento pelo frio, animais com reduzida 

cobertura de carcaça podem apresentar altas porcentuais de perdas por resfriamento. Segundo 

Almeida Junior (2005), menores perdas poderiam ser alcançadas através da técnica de proteção 

das carcaças contra o ressecamento causado pelo frio. 

Restle et al. (2000), em animais cruzados Charolês x Nelore inteiros e abatidos aos 24 

meses, obtiveram perdas no resfriamento de 1,92 %. Vaz et al. (2002), em novilhos 

superprecoces cruzados, também obtiveram menor quebra no resfriamento (2,48 %).  
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Campos et al. (1996) alertaram que o resfriamento das carcaças de vitelos deveria seguir 

critérios diferentes (temperaturas mais elevadas e proteção das carcaças) dos adotados 

convencionalmente nos frigoríficos brasileiros para carcaças de bovinos maduros, com o objetivo 

de se evitar efeitos deletérios (cold shortening) do resfriamento intenso sobre suas carcaças. 

Nesse estudo, pode-se observar que houve diferença significativa (P < 0,05) entre os 

grupamentos genéticos para perdas por resfriamento. Os animais cruzados perderam mais água 

(4,29 kg) do que os Nelore (3,30 kg).  

Segundo Judge et al. (1989), os fatores que mais influenciam a velocidade de resfriamento 

da carcaça, e consequentemente as perdas durante o processo, são o seu tamanho, quantidade 

externa de gordura e temperatura da câmara de estocagem. 

Para os outros fatores (ração e sexo) não foram detectadas diferenças significativas (P > 

0,05) nas PR e PPR. 

 

pH post mortem (pH inicial e pH final) 

 

ROÇA e SERRANO (1995) relataram que o pH zero hora após o abate é de 

aproximadamente 7,0, com sucessivos declínios para 6,4 a 6,8 após 5 horas e para 5,5 a 5,9 após 

24 horas. 

Os valores médios de pH1h e pH24h foram de 6,59 (CV=3,45%) e 6,09 (CV=2,37%), 

respectivamente (Tabela 11). 

Não houve diferença significativa em nenhum dos fatores de variação (P > 0,05) para 

pH1h.  

Os animais suplementados com MASP apresentaram pH1h ligeiramente superior, embora 

não significativo (P > 0,05), aos que receberam MSP (6,62 e 6,55, respectivamente). Os machos 

apresentaram pH1h 6,64 e as fêmeas 6,53, diferença esta não significativa (P > 0,05). Os animais 

cruzados apresentaram pH1h 6,58, inferior aos Nelore (6,60), não diferentes estatisticamente     

(P > 0,05). 

O pH final influencia vários aspectos qualitativos da carne, como capacidade de retenção 

de água, perda de peso por cozimento e força de cisalhamento (BOUTON et al, 1971), alterando 

suas principais características organolépticas – maciez, suculência, aroma e cor. Por sua vez, é 



 

 

57

influenciado por fatores intrínsecos (idade, raça, cobertura de carcaça) e extrínsecos (estresse pré 

abate, tempo de jejum, temperatura) (PARDI et al, 1996). 

Neste estudo, o pH24h médio das carcaças de vitelões encontrou-se acima do limite 

estabelecido (5,5 a 5,8) para o início do aparecimento de carnes DFD (dark, firm, dry, ou seja, 

escura, consistente e seca) (FELÍCIO, 1997; LUCHIARI FILHO, 2000). Silva et al. (1999), mais 

especificamente, incluem o valor de pH final 6,09 como “DFD moderado”.  

Além de problemas relativos à qualidade organoléptica da carne, o pH24h médio obtido 

nas carcaças dos vitelões seria limitante para a exportação da carne desses animais à União 

Européia (considerando o valor limite imposto de 5,8) (ROÇA, 2006). 

O fato dos animais jovens tenderem a ser mais sensíveis ao estresse que animais mais 

velhos pode ter resultado em pH24h médio acima do preconizado para obtenção de carnes sem 

defeitos. Bowling et al. (1977) afirmaram também que animais a pasto tendem a apresentar 

carcaças com pH final mais elevado do que animais confinados. 

Além disso, animais inteiros seriam mais susceptíveis a apresentar carne DFD (FELÍCIO, 

1993), devido provavelmente à insuficiente cobertura de gordura. No caso dos vitelões, a baixa 

espessura de gordura da carcaça pode ter influenciado diretamente o seu resfriamento e os 

processos post mortem. 

Foram detectadas diferenças altamente significativas (P < 0,01) para a fonte de variação 

grupamento genético no pH24h (Tabela 10). 

De fato, os vitelões cruzados apresentaram pH24h menor (5,96) que os Nelore (6,13). 

Um dos fatores que pode ter contribuído para o menor pH da carcaça dos animais 

cruzados foi o tamanho da carcaça. Segundo Klont et al (1999), maiores pesos de carcaça estão 

associadas a lenta velocidade de resfriamento e rápido decréscimo de pH, altamente desejável. 

Os animais suplementados com MASP apresentaram maior pH24 (6,06) em relação aos 

que receberam MSP (6,03), mas a diferença não foi estatisticamente significativa (P > 0,05). 

O pH24 das carcaças dos machos (6,10) em relação às fêmeas (5,99) também não diferiu 

estatisticamente (P > 0,05). 
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Área de olho de lombo (AOL) e área de olho de lombo para 100 kg de carcaça (AOL/100) 

 

O valor médio de AOL dos vitelões foi 39,14 cm2 (CV=13,03 %). Quando convertida a 

AOL para 100 kg de carcaça (AOL/100), os vitelões apresentaram valor médio de 35,42 cm2 

(CV=11,56%) (Tabela 11). 

Almeida Junior (2005) encontrou valor de AOL de 36,68 cm2 em vitelos de carne rosa da 

raça holandesa abatidos com 170 kg. Menor área (34,3 cm2) também foi determinada por Rocha 

et al. (1999) em machos holandeses abatidos aos 202 kg. 

A área de olho de lombo é uma medida que apresenta correlação positiva com várias 

medidas de rendimento de carcaça. Desta forma, maiores medidas para esta característica 

correspondem também a maiores rendimentos de carcaça (LUCHIARI FILHO, 2000). 

Os grupos genéticos apresentaram diferenças altamente significativas (P < 0,01) para 

AOL: 48,28 cm2 para os animais cruzados e 36,29 cm2 para os Nelore. Vários são os estudos que 

demonstram que animais de raças especializadas para carne e seus cruzados apresentam maior 

AOL que o Nelore (CRUZ et al., 2004; HADLICH, 2004; HASSEN et al., 1999; MOREIRA et 

al, 2003; PEROTTO et al, 1999).  

Embora estatisticamente não diferentes (P > 0,05), a AOL dos animais que receberam 

MSP (43,69 cm2) foi maior que os suplementados com MASP (40,88 cm2). Quando convertida 

para AOL/100, a situação inverteu e os animais que receberam MSP apresentaram área menor 

(35,45 cm2) do que os que receberam MASP (35,92 cm2) (P > 0,05). 

Os machos apresentaram AOL maior (43,09 cm2) que as fêmeas (41,48 cm2), 

estatisticamente não significativas (P > 0,05). Esses resultados diferem dos apresentados em 

alguns estudos (CROUSE et al., 1989; O’CONNOR et al., 1997) nos quais as diferenças de 

velocidade de crescimento e composição do ganho de peso dos machos em relação às fêmeas 

refletiram em maior AOL (P < 0,05). 

Contrariamente ao observado para AOL, embora também estatisticamente não 

significatica (P > 0,05), a AOL/100 foi maior nas fêmeas (36,17 cm2) que nos machos (35,92 

cm2). Para grupamento genético, os animais cruzados apresentaram maior AOL/100 (36,09 cm2) 

que os Nelore (35,28 cm2), estatisticamente não significativa (P > 0,05). 
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Espessura de gordura subcutânea (EGS) 

 

O valor médio para EGS foi de 0,75 cm, com CV de 13,05 % (Tabela 12). Tal valor é 

aquém da espessura preconizada de 1 mm para abate de animais jovens (VAZ; RESTLE, 2001).  

PARDI et al (1995) classificam carcaças com valores menores de 1 mm de gordura como 

ausente. Segundo May et al (1992), essas carcaças podem ter sua qualidade comprometida em 

decorrência de possíveis danos causados pelo frio (cold shortening) durante o período de 

armazenamento. 

A baixa deposição de gordura de cobertura na carcaça também promove elevação das 

perdas por exsudação no resfriamento, exerce influência negativa sobre a coloração da carne pela 

exposição do músculo ao oxigênio, tornando a carne mais escura, além de diminuir a 

palatabilidade do produto (VAZ et al., 2002). 

Paradoxalmente, conforme afirmou Almeida Junior (2005), os vitelos são por natureza, ou 

talvez por vocação mercadológica, animais desprovidos de gordura de cobertura e isso é tido 

como um dos atributos diferenciais dessa carne considerada magra. Por esse motivo torna-se 

questionável a busca por melhores terminações de carcaças para esses animais.  

Do ponto de vista comercial-culinário, carcaças com maior grau de acabamento são 

interessantes por questões de hábito de consumo brasileiro, principalmente para o mercado de 

carnes para churrasco (ALMEIDA JUNIOR, 2005).  

A carne de vitelo orgânico é um produto sofisticado, destinada a mercados mais exigentes 

e consumidores habituados a preparações mais elaboradas envolvendo principalmente cocção 

úmida. 

Resta, porém, o impacto da ausência de gordura de cobertura nos processos tecnológicos. 

Almeida Junior (2005) enfatizou, por se tratar de vitelos, a importância da diferenciação dos 

critérios de resfriamento convencionalmente adotados nos frigoríficos brasileiros para bovinos 

adultos. O mesmo autor relatou que a utilização de temperaturas mais elevadas de refrigeração 

(5ºC) e o envolvimento com sacos plásticos foram eficazes na proteção das carcaças de vitelos 

contra o excessivo resfriamento. 

Foram detectadas diferenças significativas (P < 0,05) para os fatores de variação ração e 

sexo, e altamente significativas para grupamento genético (P < 0,01).  
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A inclusão de farelo de amendoim na dieta dos animais recriados à pasto, proporcionou 

maior EGS (0,83 cm) em relação aos que receberam MS (0,74 cm). Em ambos, porém, a EGS foi 

insuficiente, prejudicando seu valor comercial. 

Restle et al (1994) afirmaram que a grande resistência por parte dos frigoríficos na 

comercialização de animais inteiros deve-se à deficiência em gordura de cobertura de carcaça. 

Isto pressupõe que ao se reduzir a idade de abate para menos de dois anos, mesmo trabalhando 

com animais inteiros, deve-se buscar níveis de alimentação mais altos (RESTLE; VAZ, 1997). 

French et al. (2000b) salientaram, porém, que animais terminados em pastagens 

apresentam tendencialmente menor deposição de gordura na carcaça em comparação àqueles 

terminados em confinamento. 

Foram encontradas diferenças significativas (P < 0,05) entre os machos (0,83 cm) e as 

fêmeas (0,74 cm). 

Os cruzados apresentaram maior EGS do que os Nelore (0,85 cm para Limousin x Nelore 

e 0,73 cm para Nelore). 

Contrariamente, Bianchini (2005) não encontrou diferença significativa na EGS entre 

raças (Nelore, Simental e seus cruzados) para animais aos 9 meses de idade, provavelmente 

porque, segundo Lanna (1996), as raças continentais européias têm como característica menor 

tendência à deposição de gordura. 

 

Força de Cisalhamento (FC) 

 

A interação entre suplementação e sexo foi estatisticamente significativa (P < 0,05), assim 

como a tripla interação (P < 0,01), indicando dependência entre os níveis dos fatores (Tabela 12). 

O valor médio da FC do Longissimus dorsi dos vitelões orgânicos foi de 4,76 kg, com CV 

de 36,47%. Quanto menor o valor da FC, mais macia é considerada a carne. 

Esse valor pode ser considerado bom, pois abaixo dos valores limites entre carne dura e 

macia propostos por diversos autores: 5,0 (ABULARACH; ROCHA; FELÍCIO, 1998); 5,5 

(JOHNSON et al, 1990); 6,0 (KOOHMARAIE et al, 1994). 

Já era esperado que a carne de vitelão se apresentasse macia, uma vez que oriunda de 

animais muito jovens (FEIJÓ; COSTA; FEIJÓ, 2001). 
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Almeida Junior (2005), ao avaliar bezerros holandeses abatidos como vitelos de carne 

rosa aos 170 kg PV, obteve valores de força de cisalhamento de 3,07 kg, classificando a carne 

como muito macia. 

De fato Marsh (1977) relatou a tendência de redução da maciez com o avançar da idade 

devido ao aumento da estabilidade térmica do colágeno em decorrência da formação de pontes 

cruzadas. 

Hearnshaw et al. (1998), ao comparar carnes de animais abatidos com idade inferior a 

doze meses e peso de carcaça entre 150 quilos e 180 quilos, com carnes de novilhos mais velhos 

(18 e 24 meses), corroboraram esta afirmação ao encontrar que as carcaças dos animais mais 

jovens eram mais macias. 

Contrariamente, Bouton et al. (1978), ao avaliarem a influência da idade de abate do 

animal na maciez da carne, observaram que os valores de FC do Longissimus dorsi foram 

reduzidos à metade com o aumento da idade do animal de nove para 42 meses. Os autores 

atribuíram esse efeito principalmente a uma menor ocorrência de encurtamento pelo frio nas 

carcaças mais pesadas. 

Shorthose e Harris (1990) afirmaram que, além da idade de abate, o grau de acabamento é 

igualmente importante na obtenção de carne macia. Neste contexto, Muir et al. (1998) 

acrescentaram serem o peso da carcaça e seu acabamento, mais importantes que a idade 

cronológica dos animais na determinação da maciez.  

Daí, espera-se que carcaças de animais confinados sejam mais macias que aquelas 

oriundas de seus contemporâneos terminados à pasto, devido à uma maior deposição de gordura 

em confinamento. 

Houve efeito de grupamento genético sobre a maciez da carne dos vitelões (P < 0,01). Os 

animais Nelore apresentaram carne mais macia (FC = 4,47) que os cruzados Limousin x Nelore 

(FC = 6,36). 

Como relatado por Koohmaraie (1996), esperava-se que a carne de animais Bos taurus 

indicus fosse menos macia, devido à maior atividade das calpastatinas nessa subespécie. 

Adicionalmente, os zebuínos podem apresentar carne mais dura devido à menor cobertura e 

massa muscular, levando ao rápido resfriamento da carcaça e elevação do grau de contração do 

tecido muscular durante a refrigeração (MARSH, 1977). 
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Klont et al. (2000) definiram que 70 % da variação de maciez entre raças podem ser 

explicados pelo meio e efeitos genéticos não aditivos. Os restantes 30 %, segundo os mesmos 

autores, é devido aos efeitos genéticos aditivos. Presume-se que, à vista disso, a maciez pode ser 

diminuída significativamente por fatores extrínsecos como estresse e condições de resfriamento. 

Uma possível explicação para a maior maciez da carne dos animais zebuínos pode ser à 

produção de carne tipo DFD. Lawrie (2005) relata que carnes tipo DFD com pH acima de 5,8 

costumam ser mais macias em comparação às normais. Embora não significativo (P > 0,05), os 

animais zebuínos perderam menos água e apresentaram carne mais escura. 

As diferenças de FC entre os animais que receberam MSP (5,66 kg) e MASP (5,18 kg) 

não foram significativas (P > 0,05). Também não diferiram estatisticamente (P > 0,05) as fêmeas 

(5,68 kg) dos machos (5,16 kg). 

 

Perda de água por descongelamento, perda de água por cocção e perdas totais (PT) 

 

Não houve efeito dos tratamentos sobre perda de água por descongelamento (PAD), perda 

de água por cocção (PAC) e perdas totais (PT) (P > 0,05) (Tabela 12). 

Os valores médios para PAD, PAC e PT foram de 13,7 %; 6,5 % e 20,2 %, com CV de 

24,72%, 33,55 % e 19,16 %, respectivamente. 

ALMEIDA JUNIOR (2005) obteve perdas à cocção muito maiores (22,92 %) em vitelos 

de carne rosa. 

VAZ et al (2001), ao avaliar a quebra ao descongelamento e à cocção em animais inteiros 

abatidos aos 24 meses, relataram perdas de 3,74 % e 25,45 %, respectivamente.  

Como o presente estudo analisou animais jovens, maiores perdas ao descongelamento já 

eram esperadas, devido a maior quantidade de água constituinte do corpo destes animais quando 

comparados a animais mais velhos. 

Segundo ARAÚJO (1995), variações no pH da carne também influenciam a sua 

capacidade de retenção de água. 

VAZ e RESTLE (2000) verificaram que nos novilhos cujo pH era de 5,51, a quebra ao 

descongelamento foi de 7,48%, contra apenas 3,29% nos animais cujo pH da carcaça era de 6,21. 

Altas perdas de líquidos geralmente refletem em menor suculência e palatabilidade da 

carne (ROCHA et al, 1997; VAZ et al, 2002). Além disso, vários nutrientes hidrossolúveis 
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(peptídeos, aminoácidos, ácido lático, purina, vitaminas do complexo B) são carreados pelo 

exsudado, resultando inclusive em redução de peso da carne (CHEFTEL, CUQ e LORIENT, 

1989).  

 

Cor 

 

Não foram detectadas diferenças significativas (P > 0,05) para os componentes L* e b* 

(Tabela 13). 

A luminosidade (L*) está associada à quantidade de água no tecido e à evolução das 

reações bioquímicas post mortem (ODA et al, 2004). 

O componente a*, indicativo da intensidade da cor vermelha, é relacionado ao conteúdo 

de oximioglobina no músculo (SAÑUDO et al, 1997) e, portanto, influenciado pela idade e 

atividade física dos animais (VAZ; RESTLE, 1998; RIBEIRO et al., 2002).  

O b* indica a quantidade de amarelo e frequentemente está associado aos pigmentos 

carotenóides depositados na gordura da carne (ODA et al, 2004). 

O valor médio de luminosidade (L*) foi de 41,00 (CV= 8,20 %), típico de carnes claras, e 

semelhante aos relatados na literatura para animais jovens criados convencionalmente 

(MANDELL et al, 1997; PEREIRA, 2002). Alves et al (2000) encontraram valores de L* muito 

semelhantes (41,58) para vitelos de leite. 

Os valores médios de a* e b* foram de, respectivamente, 11,43 (CV= 8,84%) e 11,99 

(CV=12,62%). Mandell et al (2001), ao avaliar a carne de vitelos estabulados, encontraram 

valores maiores para a* (de 13,0 a 14,2) e menores para b* (6,1 a 6,7). 

Em vitelos anêmicos, Alves et al (2000) obtiveram para a* e b* valores médios de 10,58 e 

– 26,00, caracterizando a carne como pouco vermelha e ligeiramente azulada. 

Vitelões criados em pastagens, quando comparados aos vitelos de leite, tenderiam a 

apresentar índices de a* maiores e coloração mais escura da carne (BERG; BUTTERFIELD, 

1976).  

Lawrie (2005) enfatiza, porém, que as variações nos conteúdos de mioglobina no 

músculo, com conseqüente alteração da coloração da carne, ocorrem somente em presença de 

exercícios prolongados. 
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Neste experimento, por se tratar de animais jovens, mantidos em área relativamente 

pequena e com boa oferta de forragem, tais influências na determinação da cor da carne podem 

ter sido mínimas. Contudo, a formação da metamioglobina também pode ser afetada pelo poder 

redutor do músculo, este diretamente ligado ao seu pH (RENERRE; LABAS, 1987). 

Não houve diferença significativa para tipo de ração, sexo e grupamento genético (P > 

0,05) para todos os componentes da cor. 

Os animais que receberam MASP apresentaram valores de luminosidade, índice de 

vermelho e índice de amarelo de 39,63; 11,17 e 11,48, e os suplementados com MSP, 40,75; 

11,33 e 12,18 (P>0,05). Pode-se observar que os animais que receberam ração com farelo de 

amendoim apresentaram carne ligeiramente mais escura. 

Com relação ao sexo, as fêmeas apresentaram valores de L*, a* e b* de 39,09, 11,18 e 

11,93. Para os machos, os valores foram de 41,28; 11,33 e 11,73. A diferença, porém, não foi 

estatisticamente significativa (P>0,05).  

Os machos apresentaram carne mais luminosa e mais vermelha, contrariando Renerre 

(1986) que afirmou que a carne das fêmeas é mais vermelha que a dos machos. Contudo, 

Seideman et al (1982) advertiram que, devido ao pH mais elevado, novilhos podem apresentar 

carne mais escura do que fêmeas da mesma idade. 

Não foram observadas diferenças estatísticas entre cruzados e Nelore (P>0,05). Os 

Limousin x Nelore apresentaram L* de 39,23, a* de 11,03 e b* de 11,66. Os valores de L*, a* e 

b* para os Nelores foram 41,14; 11,47 e 12,01. Embora não significativo, houve uma tendência 

da carne dos animais Nelore ser mais luminosa e vermelha do que a dos animais cruzados. 

 

Perfil de ácidos graxos 

 

Apesar das variações individuais, não houve influência de suplementação, grupamento 

genético e sexo (P > 0,05) sobre o perfil dos ácidos graxos do Longissimus dorsi dos vitelões 

orgânicos (Tabelas 14, 15 e 16). 

Segundo Pardi et al. (1993), a dieta, espécie, raça, sexo, manejo, região anatômica, idade e 

clima podem influenciar o perfil dos ácidos graxos nos músculos. Entretanto, segundo Givens e 

Shingfield (2004), em ruminantes, o perfil acídico não reflete essencialmente a dieta consumida, 

como ocorre em monogástricos. 
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Lawrie (2005) relata que o sabor da carne é influenciado pelo perfil dos ácidos graxos na 

sua fração lipídica. 

Os ácidos graxos encontrados em maior proporção no contrafilé dos vitelões foram o 

palmítico (32,17 %), oléico (27,34 %), esteárico (21,64 %), mirístico (6,13 %), linoléico (5,20 %) 

e palmitoléico (3,57 %), consistente com dados reportados na literatura por Enser et al. (1998), 

De Smet et al. (2000) e Cifuni et al. (2003). 

Contrariamente ao observado por Freitas (2006) em carne de novilhos, o ácido graxo de 

maior concentração na carne de vitelões não foi o ácido oléico (C18:1 ω9), mas o ácido palmítico 

(C16:0), representando 51,5% do total dos ácidos graxos saturados. 

O valor energético de todos os ácidos graxos é praticamente igual. Existem, entretanto, 

diferenças entre ácidos graxos saturados e insaturados quanto aos efeitos fisiológicos dos mesmos 

(Lehninger et al., 1995). A partir desse princípio, as carnes de bovino e de ovino, devido à 

fracção lipídica que as caracteriza, têm sido erroneamente associadas a alimentos pouco 

saudáveis. 

Resultados obtidos por Mann (2000) indicam que dietas ricas em carne vermelha magra 

podem efetivamente diminuir a colesterolemia, contribuir significativamente para o teor dos 

ácidos graxos ω-3 teciduais e constituir boa fonte de ferro, zinco e vitamina B12. O mesmo autor 

concluiu que a carne magra é saudável e benéfica em qualquer dieta equilibrada, desde que seja 

consumida como parte integrante de uma alimentação variada. 

O mais indesejável dos ácidos graxos saturados, segundo French et al (2000a), é o ácido 

mirístico. Hegsted et al. (1965) já afirmara ser este o ácido graxo mais aterogênico, com potencial 

de elevação do nível de colesterol 4 vezes superior ao do ácido palmítico, também saturado.  

De fato, o ácido palmítico e ácido esteárico, ainda que saturados, pouco ou nada 

influenciam a colesterolemia sanguínea (BAUMAN et al., 2001). Portanto, como afirmado por 

Medeiros (2003), não faz sentido considerar o somatório destes três ácidos graxos saturados para 

fins de limitação da carne bovina na dieta (MEDEIROS, 2003). 

Os valores dos ácidos mirístico (C14:0), palmítico (C16:0) e esteárico (C18:0) 

encontrados neste estudo são maiores tanto aos de French et al. (2000b), ao avaliar novilhos Bos 

taurus confinados, quanto aos de Enser et al (1998), em novilhos terminados em pastagens. 
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Contudo, Kuss et al (2007) demonstraram que a participação dos ácidos C14:0, C16:0 e 

C18:0 reduziram as suas participações no perfil lipídico da carne com o aumento do peso de 

abate. 

Do ponto de vista tecnológico, os ácidos graxos insaturados são mais susceptíveis a 

oxidação, influenciando negativamente a vida de prateleira da carne. No entanto, 

fisiologicamente, alguns são responsáveis por uma desejável redução nos níveis séricos de 

colesterol (WOOD et al., 2003). 

Na carne dos vitelões foi encontrado teor médio de 38 % de ácidos graxos insaturados, 

sendo destes 32 % monoinsaturados e 6 % polinsaturados. 

Dos ácidos graxos monoinsaturados (MUFA), o ácido oléico (C18:1) é o mais desejável 

em carnes, pois correlaciona-se positivamente com sua qualidade sensorial, principalmente aroma 

e flavour (MELTON et al., 1982). Além disso, possui propriedades hipocolesterolêmicas 

(DIETSCHY, 1998).  

Neste estudo, o teor médio de ácido oléico na carne foi de 27 %. 

Os dados de literatura quanto à participação do ácido oléico na carne são bastante 

heterogêneos, variando de 24 % (MANDELL et al, 1998) a 47 % (MITCHELL et al., 1998). Tais 

diferenças podem ser devidas ao fato do ácido oléico ser mais representativo com o avanço do 

peso de abate, havendo alta correlação positiva entre gordura intramuscular e teor de C18:1 

(KUSS et al., 2007; XIE et al., 1996). 

Já os ácidos graxos miristoléico (C14:1) e palmitoléico (C16:1) são considerados 

hipercolesterolêmicos e, portanto, menos desejáveis (DIETSCHY, 1998). 

Os teores médios de C14:1 e C16:1 encontrados na carne de vitelões foram de 0,7 % e 3,6 

%, respectivamente, semelhantes aos encontrados em literatura para animais jovens terminados a 

pasto (KELLY et al., 2001). 

O teor médio dos ácidos graxos polinsaturados (5,9 %) da carne de vitelões foi muito 

semelhante ao valor encontrado por French et al (2000a) de 5,4% na carne de animais castrados 

mantidos exclusivamente à pasto.  

Os teores de ácido linoléico (C18:2) e linolênico (C18:3) foram de 5,2 % e 0,7 %, 

respectivamente. 

Dentre os ácidos graxos polinsaturados (PUFA), é importante destacar os isômeros 

conjugados do ácido linoléico (CLA), únicos ácidos graxos que possuem, de maneira 
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inequivocável, atividade anticarcinogênica (NRC, 1996). Sua concentração na carne de 

ruminantes é bem superior a dos animais monogástricos, em decorrência deste ser um ácido 

graxo intermediário da bioidrogenação ruminal do ácido linoléico. 

Contrariamente ao esperado, foi detectado CLA (0,68%) em apenas uma das amostras 

analisadas. Teores baixos de CLA na gordura intramuscular são características típicas de carnes 

de animais criados em confinamento com ausência de forragem fresca (MIR et al., 2004).  

De fato, concentrações variando de 0,12 % (MIR et al. 2000) a 0,73 % (MADRON et al., 

2002) são reportadas na literatura para bovinos alimentados com grande participação de 

concentrados na dieta. Para bovinos criados em pastagens, os valores variam de 1,1 % (FRENCH 

et al., 2000a) a 1,5 % (PORTER et al., 2003). 

A proporção entre ácidos graxos da família ω-3 e ω-6 foi introduzida recentemente como 

um novo parâmetro de valorização nutricional dos alimentos (HOLMAN, 1998). A Food and 

Agricultural Organization (FAO) estabelece uma ingestão de ω 6: ω 3 na razão de 5-10:1 (FAO, 

1994). 

Neste estudo, o valor médio estimado de ω-6:ω-3 foi de 8,3. Por serem animais 

produzidos em sistemas produção extensivos, seria de se esperar uma relação ω-6:ω-3 baixa, em 

torno de 1 (ENSER et al., 1998; ROWE et al., 1999). 

A razão entre os PUFA e os ácidos graxos saturados da carne dos vitelões foi de 0,1, 

condizente com o valor citado por Wood e Enser (1997) para carne de bovino. Segundo os 

mesmos autores, tal valor é inferior ao recomendado para a dieta humana (0,45). 

 

Índices aterogênico e trombogênico 

 

Ulbricht e Southgate (1991) alertaram não ser correto utilizar a relação entre ácidos 

graxos insaturados e saturados com indicador do nível de aterogenicidade de um alimento, 

enquanto que, como já explanado, alguns ácidos graxos saturados manifestam neutralidade em 

relação ao nível de colesterol no sangue.  

O índice aterogênico (IA) médio encontrado na carne dos vitelões foi de 1,63 (Tabelas 15 

e 16), superior aos encontrados por Russo e Preziuso (2005) em carne de vitelões Limousin 

criados em sistema orgânico (IA = 0,66) e por Knight et al (2003), em animais jovens em sistema 
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extensivo (IA = 0,60). Contrariamente, Enser et al (1998) obtiveram IA maior (2,2) dos 

encontrados neste estudo. 

Ulbricht e Southgate (1991) relataram valores médios de IA entre 0,70 e 0,72 para a carne 

magra de bovinos. 

O índice trombogênico (IT) médio foi de 3,09 (Tabela 16), superior aos encontrados por 

Enser et al (1998), Knight et al (2003) e Russo e Preziuso (2005).  

O IT da carne de vitelões também foi superior aos valores médios (0,75 a 1,06) reportados 

por Ulbricht e Southgate (1991). 

Ambos os índices (IA e IT) determinados neste estudo são superiores aos valores para a 

carne de frango (0,5 e 0,95, respectivamente) e peixe (0,28 e 0,16, respectivamente) citados por 

Ulbricht e Southgate 1991. 

 

Teor de colesterol 

 

Apesar de terem sido detectadas diferenças individuais em relação ao colesterol, não 

foram observadas diferenças significativas (P > 0,05) entre os tratamentos (Tabelas 15 e 16). 

O teor de colesterol médio encontrado na carne de vitelões foi de 39 mg/100 g, inferior ao 

relatado na literatura (40 a 43 mg /100 g carne crua) para carne bovina (BRAGAGNOLO; 

RODRIGUEZ-AMAYA, 2003).  

Moreira et al. (2003) obtiveram teores menores (37,4 mg /100 g) em machos terminados 

em pastagens.  

Rule et al. (1997), ao determinarem o teor de colesterol presente no músculo Longissimus 

dorsi, não observaram diferenças relativas à raça, dieta ou sexo dos animais. Entretanto, segundo 

os mesmos autores, é possível alterar o colesterol intramuscular através do incremento da 

concentração dos ácidos graxos polinsaturados. 

 

Composição centesimal 

 

Nenhuma das interações foi significativa (P > 0,05) para matéria seca (MS), proteína 

bruta (PB), extrato etéreo (EE) e matéria mineral (MM) (Tabela 17). 
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Os valores médios para MS, PB, EE e MM foram de, respectivamente, 25,1 % (CV=4,86 

%); 21,2 % (CV= 16,53 %), 4,4 % (CV=24,40 %), 3,82 % (CV=6,37 %). 

Segundo Roça (2007), a carne crua de vitelo apresenta, em média, 76,4 % de água, 21,3 % 

de proteína, 0,8 % de extrato etéreo e 1,2 % de matéria mineral. A carne magra de novilho 

precoce, por sua vez, possui 73,7 % de água, 23,9 % de proteína, 1,10 % de extrato etéreo e 1,4 

% de matéria mineral. 

O sexo e o grupamento genético influenciaram o teor de MS na carne (P < 0,05). A carne 

das fêmeas apresentou 25,97 % de MS, superior a dos machos, com 24,83 % de MS. A carne dos 

cruzados também apresentou maior teor de MS (25,92 %) em relação a dos Nelore (24,88 %) (P 

< 0,05). 

A dieta não influenciou (P > 0,05) a MS do músculo. 

A concentração de PB do Longissimus dorsi foi influenciada pelo sexo (P < 0,01) e 

grupamento genético (P < 0,05), mas não diferiu entre as dietas (P > 0,05). 

As fêmeas apresentaram maior teor de PB (22,02 %) do que os machos (20,86 %). Os 

animais cruzados apresentaram teor de PB maior (21,86 %) em relação aos Nelore (21,02 %). 

Felício (1999) afirmou que a proteína exerce grande atração sobre a água, podendo-se daí 

inferir que carnes com maior teor de proteína apresentam maior teor de água. 

É desejável que a carne apresente teor de gordura intramuscular superior a 2%, para 

favorecer as características organolépticas, principalmente suculência e palatabilidade 

(CAMPION et al., 1975; COSTA et al., 2002). Abularach et al. (1998) acrescentaram que a 

maciez também é prejudicada por baixos teores de gordura na carne, principalmente em cortes de 

cocção rápida sob calor seco, como o contrafilé. 

Se por um lado maiores teores de gordura podem influenciar a qualidade da carne 

(SEIDEMAN et al., 1987), baixos teores representam um importante atributo dietético ligado à 

saúde (ULBRICHT; SOUTHGATE, 1991). 

Observando-se os dados para EE médio, pode-se notar que a carne de vitelão apresentou 

maior teor de gordura do que os relatados na literatura (Roça, 2007). Cabe ressaltar que as 

amostras não sofreram toalete antes de serem processadas, e que a gordura subcutânea, embora 

mínima, pode ter contribuído para os maiores teores de EE. 

Rodrigues e Andrade (2004) afirmaram que quando o teor de gordura na carne é maior, 

tende-se a diminuir o teor de umidade, proteína e minerais, possivelmente porque a gordura 
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ocupa o espaço desses constituintes no interior da carne. Neste estudo, tais afirmações não foram 

verificadas. 

O teor médio de lipídios totais encontrados no músculo dos vitelões machos foi de 3,81 

g/100 g, menor (P < 0,01) do que a média observada nas fêmeas, 4,97 /100 g. Bragagnolo (1997) 

justifica essa diferença pela influência dos hormônios, que fazem com que fêmeas, a partir da 

puberdade, apresentem maior teor de gordura do que machos.  

O teor de lipídeos dos animais cruzados (4,37 %) não diferiu estatisticamente (P > 0,05) 

dos animais Nelore (4,41 %), apesar de Robelin e Geay (1984) afirmarem ser este o parâmetro da 

composição química corporal mais variável entre as diferentes raças de bovinos. 

Vários autores relataram que animais Nelore, geralmente, tendem a apresentar mais 

gordura na carcaça que seus mestiços com taurinos (EUCLIDES FILHO et al., 1997; GALVÃO 

et al., 1991; LANA, 1991). 

A MM não foi influenciada por nenhum dos fatores analisados (P > 0,05) e seu teor médio 

3,82 % não sofreu alterações dignas de nota. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O setor de produtos orgânicos, mais precisamente o de produtos cárneos, representa um 

nicho ainda insipiente do mercado alimentar em termos quantitativos. Todavia, nos últimos anos, 

tornou-se um campo de indagação de crescente importância, seja pelas elevadas taxas de 

crescimento registradas, como também pelo maior interesse demonstrado pelos consumidores por 

métodos de produção com menor impacto ambiental. 

Infelizamente, a quantidade e qualidade das informações disponíveis ainda são muito 

exíguas. 

Neste estudo, pode-se verificar que: 

•  por se tratar de animais jovens ao abate, criados sob sistema orgânico, especial atenção 

deve ser destinada às características de carcaça para a comercialização, na tentativa de 

conciliar as exigências mercadológicas necessárias e normas exigidas para a sua 

produção; 

•  as restrições impostas pelo Sistema Orgânico, principalmente em relação ao plano 

nutricional, podem comprometer o crescimento e, consequentemente, parâmetros 

importantes como peso de abate e grau de acabamento; 

• a utilização de animais autóctones ou adaptados, como requerido pelas normas 

Orgânicas, deve ser melhor estudada. 
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ANEXO A 
 
 
 
Tabela 6 - Quadrados médios e significâncias, média geral, coeficiente de variação e médias dos 

tratamentos, para os caracteres peso ao nascer (PN) e peso de entrada no creep (PEC) 
QM FV GL PN PEC 

Tratamentos 3    58,98 **   1706,06 ** 
Sexo (S) 1 1,47    0,60 
Raça (R) 1 8,98   3633,86 ** 
   SxR 1  105,67 ** 824,85 
Resíduo 49 13,30 315,06 
Média  32,28 115,96 
CV%  11,30   15,31 

F     32,44 a    121,03 a Sexo M     32,83 a    121,28 a 
LxN     33,12 a    130,81 a Raça N     32,16 a    111,50 b 

** Significativo a 1%. Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem pelo teste de Tukey com 95% de 
probabilidade. 
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ANEXO B  
 
 
 
Tabela 7 - Quadrados médios e significâncias, média geral, coeficiente de variação e médias dos 

tratamentos, para os caracteres peso ajustado à desmama (PD), ganho de peso médio 
durante a suplementação (GPMD), relação de desmama (RD) e ganho de peso médio à 
desmama ajustado para 205 dias (GPDA) 

QM FV GL PD GPMDc GPDAe 

Tratamentos 11    2639,14 **       3,90 **    1148,62 ** 
Creep (C) 2 851,83  3,16 505,12 
Sexo (S) 1    882,95 *     10,38 **    1656,34  * 
Raça (R) 1   5224,99 **     16,17 **    3104,75 ** 
   CxS 2 378,79  0,87 185,63 
   CxR 2 321,21  0,89 230,24 
   SxR 1           1234,77  0,03 465,17 
      CxSxR 2 294,93  0,03 138,32 
Resíduo 40 521,41  1,00 302,62 
Média  209,64  0,69 139,63 
CV%               10,89 14,50   12,46 

MSC   229,42 a     0,81 a    154,71 a 
MSAC   213,15 a    0,71 a    142,89 a Creep 
CMF   212,98 a     0,70 a    141,54 a 
F   208,44 b     0,68 b    138,75 b Sexo M   228,59 a     0,80 a    154,00 a 
LxN  232,09 a     0,82 a    156,81 a Raça N  204,94 b     0,66 b    135,94 b 

* Significativo a 5%.** Significativo a 1%. Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem pelo teste de Tukey 
com 95% de probabilidade. c Estimativas dos quadrados médios multiplicadas por 102. d,e Graus de liberdade do resíduo 39 
e 41, respectivamente. 
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ANEXO C 
 
 
 
  Tabela 8 - Quadrados médios e significâncias, média geral, coeficiente de variação e médias dos 

tratamentos, para os caracteres peso de saída do creep (PSC) e idade à desmama 
(IDesm) 

QM FV GL PSC IDesm 
Tratamentos 11 2882,44 ** 155,12 
Creep (C) 2 950,77 15,62 
Sexo (S) 1 2208,12 33,02 
Raça (R) 1 11751,71 ** 50,17 
   CxS 2 700,43 2,87 
   CxR 2 132,83 221,65 
   SxR 1 1599,22 1,57 
      CxSxR 2 267,25 382,51 
Resíduo 41 565,14 215,31 
Média  215,83 260,19 
CV%  11,01 5,64 

MSC  240,76 a 260,13 a 
MSAC  223,85 a 262,15 a Creep 
CMFC  223,21 a 262,48 a 
F  220,47 a 260,51 a Sexo M  238,08 a 262,66 a 
LxN  249,58 a 262,91 a Raça N  208,97 b 260,26 a 

** Significativo a 1%. Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem pelo teste de Tukey com 95% de 
probabilidade. 
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ANEXO D 
 
 
 
 Tabela 9 - Quadrados médios e significâncias, média geral, coeficiente de variação e médias dos 

tratamentos, para peso de fazenda (PFZ), peso da carcaça quente (PCQ), peso da 
carcaça fria (PCF) e rendimento de carcaça fria (RC) 

QM FV GL PFZ PCQ PCF RCc 

Tratamentos 7      6080,36 **   1741,39 **    1617,52 **      3,70  * 
Creep (C) 1 1007,87 451,60 410,17   3,38 
Sexo (S) 1 2248,47 409,85 352,32   1,06 
Raça (R) 1    14344,18 **   4111,49 **   3803,16 **      8,04  * 
   CxS 1   127,88  49,54  36,41   0,27 
   CxR 1 1857,69    656,29 * 574,08   1,86 
   SxR 1   639,18 171,21 178,14   0,05 
      CxSxR 1   151,52  72,88  54,60   1,10 
Resíduo 42   632,75 155,04 152,14   1,56 
Média    227,75 111,11 107,52 48,72 
CV%     11,04  11,21  11,47   2,56 

MASP     234,74 a   113,83 a   110,22 a     48,59 a Ração MSP     247,16 a   122,14 a   118,14 a     49,30 a 
F     231,80 a   114,08 a   110,56 a     49,14 a Sexo M     250,10 a   121,89 a   117,80 a     48,74 a 

LxN     265,63 a   131,20 a   126,89 a     49,49 a Raça N     216,26 b   104,77 b   101,47 b     48,40 b 
* Significativo a 5%. ** Significativo a 1%. Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem pelo teste de Tukey 
com 95% de probabilidade. c Graus de liberdade do resíduo 43. 
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ANEXO E 
 
 
 
Tabela 10 - Quadrados médios e significâncias, média geral, coeficiente de variação e médias dos 

tratamentos, para idade ao abate (IDABA), perdas por resfriamento (PR) e perdas 
porcentuais por resfriamento (PPR) 

QM FV GL IDABA PRc PPRc 

Tratamentos 7 764,43       3,10  *   0,24 
Creep (C) 1 514,22   1,09   0,10 
Sexo (S) 1   57,19   2,21   0,51 
Raça (R) 1    2450,91  *       6,52  *   0,03 
   CxS 1     8,16   1,02   0,38 
   CxR 1 924,53   3,05   1,04 
   SxR 1     2,73   0,07   0,25 
      CxSxR 1 344,48   1,28   0,30 
Resíduo 42 393,17   1,10   1,02 
Média  401,18   3,59   3,24 
CV%      4,94 29,18 31,19 

MASP    410,86 a     3,59 a     3,12 a Ração MSP    402,12 a     4,00 a     3,25 a 
F    407,95 a     3,51 a     3,05 a Sexo M    405,03 a     4,08 a     3,32 a 

LxN    416,03 a     4,29 b     3,15 a Raça N    396,95 b     3,30 a     3,22 a 
* Significativo a 5%. ** Significativo a 1%. Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem pelo teste de Tukey com 
95% de probabilidade. c Graus de liberdade do resíduo 43. 
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ANEXO F 
 
 
 
Tabela 11 - Quadrados médios e significâncias, média geral, coeficiente de variação e médias dos 

tratamentos, para pH inicial (pH1h), pH final (pH24h), área de olho de lombo (AOL) e 
área de olho de lombo/ 100 kg carcaça (AOL/100) 

QM FV GL pH1hc pH24hc,d AOLd AOL/100d 

Tratamentos 7 4,37     5,97  *   216,18 ** 21,50 
Creep (C) 1 3,32 0,80 52,85   1,51 
Sexo (S) 1 8,16 7,96 17,32   6,29 
Raça (R) 1 0,43    20,16 **   964,08 **   4,36 
   CxS 1 0,08 4,05   2,97   5,56 
   CxR 1 5,52 2,33 20,41 10,59 
   SxR 1 0,17 0,80   0,79 33,77 
      CxSxR 1 2,24 1,29   3,43   2,28 
Resíduo 43 5,16 2,09 26,02 16,76 
Média  6,59 6,09 39,14 35,42 
CV%  3,45 2,37 13,03 11,56 

MASP    6,62 a    6,06 a   40,88 a    35,45 a Ração MSP    6,55 a    6,03 a   43,69 a    35,92 a 
F    6,53 a    5,99 a.   41,48 a    36,17 a Sexo M    6,64 a    6,10 a   43,09 a    35,20 a 

LxN    6,58 a    5,96 a   48,28 a    36,09 a Raça N    6,60 a    6,13 b   36,29 b    35,28 a 
* Significativo a 5%. ** Significativo a 1%. Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem pelo teste de Tukey com 
95% de probabilidade. c estimativas dos quadrados médios multiplicadas por 102. d Graus de liberdade do resíduo 42. 
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ANEXO G 
 
 
 

 Tabela 12 - Quadrados médios e significâncias, média geral, coeficiente de variação e médias dos 
tratamentos, para espessura de gordura subcutânea (EGS transformado para 0,5x + ), 
força de cisalhamento (FC), perdas de água por descongelamento (PAD), perdas de água 
por cocção (PAC) e perdas totais (PT) 

QM FV GL EGSc FC PAD PAC PT 
Tratamentos 7        2,43  * 5,90   2,82   7,22   5,19 
Creep (C) 1        5,03  * 1,56   0,03   4,06   3,37 
Sexo (S) 1        5,03  * 1,77   9,99   2,02   3,03 
Raça (R) 1        9,42 **     23,99 **   6,39 18,78   3,26 
   CxS 1   0,12    13,14  *   2,57   7,14   1,14 
   CxR 1   3,73   0,80   2,78 31,21 15,36 
   SxR 1   1,38   3,61   1,89   7,98   2,10 
      CxSxR 1   0,00     22,40 **   4,70   5,52   0,03 
Resíduo 42   0,97   3,02   4,75 11,54 15,03 
Média    0,75   4,76   6,50 13,74 20,24 
CV%  13,05 36,47 33,55 24,72 19,16 

MASP      0,83 a     5,66 a     6,12 a    14,82 a   20,93 a Ração MSP      0,74 b     5,18 a     6,19 a    14,04 a   20,22 a 
F      0,83 a     5,68 a     5,54 a    14,70 a   20,24 a Sexo M      0,74 b     5,16 a     6,76 a    14,15 a   20,91 a 

LxN      0,85 a     6,36 b     5,66 a    15,26 a   20,93 a Raça N      0,73 b     4,47 a     6,64 a    13,59 a   20,23 a 
* Significativo a 5%. ** Significativo a 1%. Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem pelo teste de Tukey com 
95% de probabilidade. c estimativas dos quadrados médios multiplicadas por 102. 
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ANEXO H 
 
 
 
 
Tabela 13 - Quadrados médios e significâncias, média geral, coeficiente de variação e médias dos 

tratamentos, para luminosidade (L*), índice de vermelho (a*) e índice de amarelo (b*) 
QM FV GL L a B 

Tratamentos 6  8,51    2,66 *  2,18 
Creep (C) 1  5,10  0,11  2,00 
Sexo (S) 1 11,20  0,05  0,09 
Raça (R) 1  9,94  0,52  0,34 
   CxS 1  0,01  0,19  0,48 
   CxR 1 17,99  2,33  1,18 
   SxR 1  1,13  2,05  2,06 
Resíduo 34 11,30  1,02  2,29 
Média  41,00 11,43 11,99 
CV%   8,20  8,84 12,62 

MASP    39,63 a   11,17 a   11,48 a Ração MSP    40,75 a   11,33 a   12,18 a 
F    39,09 a   11,18 a   11,93 a Sexo M    41,28 a   11,33 a   11,73 a 
LxN    39,23 a   11,03 a   11,66 a Raça N    41,14 a   11,47 a   12,01 a 

* Significativo a 5%. Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem pelo teste de Tukey com 95% de probabilidade. b 
estimativas dos quadrados médios multiplicadas por 106. 
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ANEXO I 
 
 
 
Tabela 14 – Concentração (%) dos ácidos graxos da carne crua de vitelão orgânico 
 

Amostra Acidos graxos 
A B C D E F G H 

C 10:0 (ácido cáprico) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
C 12:0 (ácido láurico) 0,24 0,49 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 
C 13:0 (ácido tridecanóico) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 
C 14:0 (ácido mirístico) 5,07 6,61 7,11 5,51 6,12 4,69 5,66 8,25 
C 14:1 cis (ácido miristicoléico) 0,69 0,86 0,89 0,00 1,12 0,69 0,97 0,00 
C 15:0 (ácido pentadecanóico) 1,00 0,96 1,03 1,03 1,11 0,98 1,08 0,00 
C 16:0 (ácido palmítico) 28,81 36,17 34,51 31,25 31,14 30,59 31,24 33,63 
C 16:1 cis (ácido palmitoléico) 3,48 2,88 3,23 3,45 3,62 3,01 3,43 5,45 
C 17:0 (ácido heptadecanóico) 1,98 1,92 0,00 1,68 1,75 1,77 1,74 0,00 
C 18:0 (ácido esteárico) 22,84 21,53 24,36 23,90 18,84 22,18 20,31 19,19 
C 18:1 trans (ácido elaídico) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
C 18:1 cis (ácido oléico) 30,30 22,10 23,44 25,15 30,94 29,21 28,85 28,75 
C 18:2 cis (ácido linoléico) 3,77 5,90 4,87 7,25 3,84 6,08 5,70 4,23 
C 18:3 cis (ácido linolenico) 0,50 0,59 0,57 0,78 1,04 0,82 0,57 0,50 
C 18:2 (cis9, trans11) 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
C 18:2 (trans10, cis12) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
C 20:0 (ácido araquídico) 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
C 20:1 cis (ácido cis -11- eicosenóico) 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
C 22:0 (ácido behênico) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
C 22:1 cis (ácido erúcico) 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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ANEXO J 
 
 
 
  Tabela 15 - Valores médios, mínimos, máximos e intervalo de confiança com 95% de 

probabilidade das classes de ácidos graxos da carne crua de vitelão 
orgânico 

 Média Mínimo Máximo LI LS 
Ácidos graxos saturados 62,43 59,44 67,67 59,72 65,15 
Ácidos graxos insaturados 37,57 32,33 40,56 34,85 40,28 
Ácidos graxos monoinsaturados 31,61 25,84 35,69 28,50 34,72 
Ácidos graxos polinsaturados 5,96 4,73 8,02 4,98 6,93 
Ácidos graxos polinsaturados n-3 0,67 0,50 1,04 0,51 0,83 
Ácidos graxos polinsaturados n-6 5,29 3,77 7,25 4,26 6,32 
n6:n3 8,11 3,70 9,97 6,41 9,82 
Colesterol 39,29 33,48 42,23 36,88 41,70 
IA 1,63 1,27 2,10 1,34 1,92 
IT 3,09 2,50 4,00 2,64 3,54 
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ANEXO K 
 
 
 
Tabela 16 - Médias dos tratamentos das classes de ácidos graxos, colesterol, índice aterogênico e 

índice trombogênico da carne crua de vitelão orgânico 
 CREEP  SEXO  RAÇA  

MAS 62,51 a F 60,77 a L x N 60,59 a Ácidos graxos saturados 
MS 62,35 a M 62,99 a N 63,54 a 

MAS 37,49 a F 39,23 a L x N 39,41 a Ácidos graxos insaturados 
MS 37,65 a M 37,02 a N 36,46 a 

MAS 31,67 a F 33,72 a L x N 34,10 a Ácidos graxos monoinsaturados 
MS 31,55 a M 30,91 a N 30,12 a 

MAS 5,82 a F 5,50 a L x N 5,32 a Ácido graxo polinsaturados 
MS 6,10 a M 6,11 a N 6,34 a 

MAS 0,72 a F 0,54 a L x N 0,53 a Ácidos graxos polinsaturados n-3 
MS 0,62 a M 0,72 a N 0,76 a 

MAS 5,10 a F 4,97 a L x N 4,79 a Ácido graxo polinsaturado n-6 
MS 5,48 a M 5,39 a N 5,59 a 

MAS 7,61 a F 9,22 a L x N 9,09 a n6:n3 
MS 8,95 a M 7,97 a N 7,80 a 

MAS 40,48 a F 38,41 a L x N 38,96 a Colesterol 
MS 38,11 a M 39,59 a N 39,49 a 

MAS 1,58 a F 1,71 a L x N 1,56 a IA 
MS 1,67 a M 1,60 a N 1,66 a 

MAS 3,07 a F 3,07 a L x N 2,96 a IT 
MS 3,11 a M 3,10 a N 3,17 a 

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem pelo teste de Tukey com 95% de probabilidade. 
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ANEXO L 
 
 
 
Tabela 17 - Quadrados médios e significâncias, média geral, coeficiente de variação e médias dos 

tratamentos, para matéria seca (MS), proteína bruta (PB), matéria mineral (MM) e extrato 
etéreo (EE) 

QM FV GL MS PB EE MM 
Tratamentos 7   2,67      2,99  *  2,10  4,50 
Creep (C) 1   1,09  0,84    1,65  9,17 
Sexo (S) 1       8,73  *      9,02 **       9,09 ** 10,74 
Raça (R) 1       7,31  *    4,79 *  0,01  2,82 
   CxS 1   0,54 3,63  0,65  2,13 
   CxR 1   0,06 0,44  0,01  0,48 
   SxR 1   0,60 0,25  0,43  1,74 
      CxSxR 1   2,20 2,83  0,83  1,40 
Resíduo 42   1,49 1,15  1,16  5,91 
Média  25,13 21,20  4,41  3,82 
CV%    4,86   5,05 24,40  6,37 

MASP     25,60 a    21,62 a      4,64 a     3,74 a Ração MSP     25,20 a    21,26 a      4,14 a     3,86 a 
F     25,97 a    22,02 a      4,97 a     3,74 a Sexo M     24,83 b    20,86 b      3,81 b     3,87 a 

LxN     25,92 a    21,86 a      4,37 a     3,77 a Raça N     24,88 b    21,02 b      4,41 a     3,84 a 
* Significativo a 5%. ** Significativo a 1%. Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem 
pelo teste de Tukey com 95% de probabilidade. c estimativas dos quadrados médios multiplicadas por 102. 
 


