
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Alimentos 
Área de Nutrição Experimental 

 

 

 

 

 

 

Selênio em carne bovina in natura: avaliação de acordo com a 

procedência e os tipos de corte 

 

 

 

José Alexandre Coelho Pimentel 
 

 

Dissertação para obtenção do grau de 

                      MESTRE 

 

Orientadora: 

Profa. Tit. Silvia Maria Franciscato Cozzolino 

 

 

 

 

São Paulo 

2012 

 



 
José Alexandre Coelho Pimentel 

 

 

Selênio em carne bovina in natura: avaliação de acordo com a 
procedência e os tipos de corte 

 

 

 

COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Silvia Maria Franciscato Cozzolino 

(Orientador – Presidente) 

 

____________________________________________________ 

1º Examinador 

 

 

____________________________________________________ 

2º Examinador  

 

 

 

 

 

 

São Paulo, ____ de ___________ de 2012. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha pequena branca, minha princesa e minha vida: Isadora! 



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço em primeiro lugar a Deus, na pessoa do Senhor Jesus, Autor da Vida e 

principal responsável pelo inicio, meio e fim dessa conquista.  

Especialmente à Andrea, minha esposa, fiel companheira e cúmplice em todos os 

momentos de dificuldades. Por ter estado sempre ao meu lado em todos os 

momentos, incentivando-me e apoiando-me e entendendo a minha ausência. 

Aos meus pais José de Andrade Pimentel e Rita Coelho Pimentel pelo apoio, pois 

o que sou hoje devo a vocês. Muito obrigado, serei eternamente grato. 

Agradeço com carinho toda a minha família e aos meus queridos irmãos 

Rosemary, Ricardo, Rafael, Cassia e Carla que sempre me apoiaram e que hoje 

dividem comigo essa alegria. 

Aos meus sogros Samuel e Maria e aos meus cunhados e cunhadas Junior e 

Ricardo, Kelly e Andressa pelo apoio e pelas orações. 

A Profa. Silvia Maria Franciscato Cozzolino, que considero uma mãe, por sua 

orientação, ensinamentos, amizade e oportunidade de trabalho. Você tem um 

coração grande, prova disso é que o seu laboratório é cheio de pessoas 

maravilhosas! Não tenho palavras para expressar o quanto sou grato por você ter 

me dado essa oportunidade.  

Aos meus amigos e colegas do laboratório de Nutrição- Minerais: Ariana, Bárbara, 

Bruna, Graziela, Isabela, Janaína, Kaluce, Kátia, Larissa, Leila, Luciane e 

Veronica. Este trabalho não seria o mesmo sem a agradável convivência com 

todos. E agradeço especialmente aos meus amigos Liliane Viana Pires, que 

participou ativamente deste trabalho e ao Rafael Bueno por me acompanhar e me 

ajudar na viagem para Lins. A todos os colegas do Departamento de Alimentos e 

Nutrição Experimental, especialmente Rosa, Elias, Mônica, Edilson e Roberta, 

pela sua atenção e carinho. 

A Cristiane Cominetti, pela contribuição científica no exame de qualificação. 



Aos meus queridos amigos João Fénix, Ivanir Pires e Clara Satsuki Mori, em 

especial à Lurdinha, por proporcionar um excelente café. Obrigado pelo 

companheirismo e pela disposição em ajudar.  

À empresa JBS e a todos os funcionários da Divisão de Carnes pela valiosa 

contribuição, fornecendo material para minha pesquisa: Cristiano Botelho, 

Bansen, Henrique, Tatiana, Hélcio e Luana. 

Ao Marcos Maeda, pela ajuda na área da Estatística. 

Aos Professores Célia Colli, Alfredo Tenuta Filho e Pedro Eduardo Felício, pelas 

sugestões e contribuições no Exame de Qualificação. E em especial ao Prof. 

Pedro Felício pela colaboração e orientação desde o início desta pesquisa. 

Agradeço de coração a todos que encontrei neste caminho e que direta ou 

indiretamente contribuíram para elaboração deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas 

novas, não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram. Homens que 

sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da educação é 

formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo 

que a elas se propõe." (Jean Piaget). 
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 RESUMO  

 

Nos últimos anos o selênio tem sido objeto de muitas pesquisas envolvendo tanto aspectos 
nutricionais quanto funcionais relacionados à saúde humana, Entretanto, dados de 
composição de alimentos em relação a este nutriente são escassos, devido principalmente 
às dificuldades de analises, que depende de técnicas analíticas e de equipamentos 
sofisticados e pela dificuldade em rastrear a origem dos alimentos, considerando que este 
elemento é dependente das concentrações do mesmo nos solos. O estudo foi realizado 
com quarenta e oito bois macho, provenientes de pasto da raça Nelore e distribuídos em 
dois grupos de animais, Grupo I fazenda Arrastão no município Taboado /MS e Grupo II 
Fazenda Rancho Queimado José Bonifácio /SP. Desses 24 animais de cada estado, foram 
selecionados os seguintes cortes de carne para determinação da concentração de selênio: 
coxão mole, coxão duro, músculo, patinho e alcatra. A concentração de selênio foi 
determinada por meio da técnica de espectrometria de absorção atômica por geração de 
hidretos acoplada à cela de quartzo. Os resultados em base úmida (in natura) encontrados 
nos seguintes tipos de cortes de carne em São Paulo foram: coxão mole 1,86 µgSe/100g, 
coxão duro 1,98 µgSe/100g, músculo 1,47 µgSe/100g, patinho  1,23 µgSe/100g e alcatra 
1,64 µgSe/100g.e no Mato Grosso do Sul foram: coxão mole 3,78 µgSe/100g, coxão duro 
3,76 µgSe/100g, músculo 3,01 µgSe/100g, patinho  2,64 µgSe/100g e alcatra 3,47 
µgSe/100g. Observou-se que houve diferença significativa nos teores de selênio das 
carnes dependendo do Estado, independente dos tipos de cortes, sendo que naqueles 
provenientes do Estado do Mato Grosso do Sul o teor de selênio foi maior que naqueles de 
São Paulo (p < 0,0001). Entre os tipos de cortes (patinho, alcatra, músculo, coxão mole e 
coxão duro) também houve diferença significativa independente dos Estados de onde 
foram provenientes (p < 0,0001). No entanto, não houve diferença significativa no teor de 
selênio quando os dois fatores (Estado e tipo de corte) foram observados um dependente 
do outro (p = 0,4736 - base seca; p = 0,3920 - base úmida). Os resultados do presente 
estudo confirmam a influência da localização nas concentrações de selênio dos alimentos e 
podemos concluir que a concentração de selênio nas carnes varia de acordo com sua 
procedência e o tipo de corte. 
Palavras-chave: selênio, carne bovina, composição de alimentos. 
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ABSTRACT 

 
In recent years selenium has been the subject of many investigations involving both 
nutritional and functional aspects related to human health, however, food composition 
data on this nutrient are scarce, mainly due to difficulties of analysis, which relies on 
analytical techniques and sophisticated equipment and the difficulty in tracing the origin 
of food, considering that this element is dependent on the concentrations of the same 
in the soil. The study was conducted with forty-eight oxen Male from Nelore breed and 
divided into two groups of animals, Group I farm Arrastão in the city of Taboado/MS 
and Group II Rancho Queimado in the city of José Bonifácio/SP. Of these 24 animals 
of each state, we selected the following cuts of meat to determine the concentration of 
selenium: topside, flat, fore shank, knuckle and rump. The selenium concentration was 
determined using the technique of atomic absorption spectrometry coupled with 
hydride generation quartz cell. The results for wet (fresh) found in the following types of 
meat cuts in Sao Paulo were topside 1.86µgSe/100g, flat 1.98 µgSe/100g, fore shank 
1.47 µgSe/100g, knuckle 1,23 µgSe/100g and rump 1.64 µgSe/100g. In Mato Grosso 
do Sul were topside 3.78 µgSe/100g, flat 3.76 µgSe/100g, fore shank 3.01µgSe/100g, 
knuckle 2,64 µgSe/100g and rump 3.47 µgSe/100g. There was a significant difference 
in levels of selenium from meat depending on the state, regardless of the types of cuts, 
while those from the State of Mato Grosso do Sul, the selenium content was higher 
than those of São Paulo (p <0, 0001). Among the types of cuts (topside, flat, fore 
shank, knuckle and rump) also was no significant difference regardless of where they 
were from states (p <0.0001). However, no significant difference in selenium content 
was found when the two factors (state and type of cut) were observed dependent on 
one another (p = 0.4736 - dry basis, p = 0.3920 - wet basis). The results of this study 
confirm the effect of selenium on the location of food and can be concluded that the 
selenium concentration in meat varies according to their origin and type of cut. 
Keywords:  selenium, beef, food composition 
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1  INTRODUÇÃO 
 

A distribuição de selênio na natureza é heterogênea, podendo apresentar 

variações em um mesmo tipo de alimento se este for proveniente de diferentes 

áreas geográficas. Sua concentração é dependente de fatores geoquímicos, 

como pH e natureza da rocha precursora dos solos. Além disso, é importante 

considerar que estas características podem influenciar a biodisponibilidade de 

selênio para plantas, animais e seres humanos (GONZAGA; MARTENS; 

COZZOLINO, 2009). 

O selênio é um micronutriente essencial para a saúde humana. 

Classificado inicialmente como elemento tóxico teve sua essencialidade 

comprovada em 1973. Esse mineral entra na cadeia alimentar através da sua 

incorporação nas plantas (PAPP et al., 2007). 

A principal fonte de selênio para os seres humanos é o alimento, que pode 

apresentar variação na concentração desse elemento dependendo dos teores 

presentes no solo. O selênio apresenta grande importância biológica devido à sua 

participação no sítio catalítico da enzima glutationa peroxidase. Essa enzima é 

biologicamente ativa no sistema de defesa antioxidante celular, catalisando as 

reações de hidroxiperóxidos orgânicos e peróxidos hidrogenados formados pela 

ação de radicais livres nos meios intra e extracelulares para compostos não 

tóxicos (FERREIRA et al., 2002; NAVARRO-ALARCÓN; LÓPEZ-MARTINEZ, 

2000; REILLY, 1996).  

A deficiência de selênio em humanos é restrita a determinadas regiões nas 

quais o solo é pobre no mineral e a manifestação clínica desta deficiência aparece 

quando a ingestão é abaixo de 11µg/dia (PAPP et al., 2007). Estas manifestações 

clínicas são conhecidas como Doença de Keshan e Doença de Kashin-Beck e 

foram observadas principalmente na população residente na província de 

Sichuan, na China. Entretanto outras regiões da China, Ásia e África também 

registraram casos das doenças. A Doença de Keshan é uma cardiomiopatia, 

cujos sinais clínicos incluem degeneração dos músculos, cardiomegalia, isquemia 

do miocárdio e edema pulmonar. A doença de Kashin-Beck é uma 

osteoartropatia, com degeneração na cartilagem hialina do osso em crescimento, 

o que pode levar a um prejuízo no desenvolvimento ósseo, provocar deformidade 

nas articulações e necrose. Afeta principalmente crianças e adolescentes com 
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idades entre 5 e 13 anos, sendo registrada na China, Rússia e Israel (GONZAGA; 

MARTENS; COZZOLINO, 2009; XIA; HILL; BYRNE, 2005; YANG; WANG; ZHOU, 

1983). 

Por outro lado, o excesso de selênio pode ser tóxico, em humanos, os 

sinais de toxicidade foram observados em estudos realizados em áreas 

endêmicas na China, com alta concentração de selênio no solo. Os sinais clínicos 

apresentados foram perda de cabelo, unhas quebradiças e dermatite (REILLY, 

1996; YANG; WANG; ZHOU, 1983). 

O consumo de selênio é bastante variável em diferentes países e até 

mesmo dentro de um mesmo país. Pesquisas com dietas de diferentes estados 

brasileiros têm demonstrado a ocorrência de uma baixa ingestão alimentar de 

selênio por indivíduos residentes em São Paulo e em outras áreas do Brasil 

(COZZOLINO, 1997; BOAVENTURA, 1991; CINTRA, 1990). 

Quando se avalia o consumo alimentar da população brasileira quanto à 

ingestão de selênio, encontram-se dificuldades pela falta de dados sobre o teor 

desse mineral em alimentos produzidos em solos brasileiros. As principais e mais 

completas tabelas de composição química de alimentos editadas no Brasil não 

contêm tais informações. Ferreira et al. (2002) avaliaram a concentração de 

selênio em amostras de alimentos coletadas em comércios varejistas de alguns 

estados brasileiros, e, nesse estudo, os próprios autores apresentam como 

limitações, o número reduzido de amostras de um mesmo tipo de alimento, e a 

não identificação dos locais de cultivos da grande maioria destes. Tal fato não 

permitiu concluir, por exemplo, se os baixos teores de selênio detectados em 

alguns alimentos de origem vegetal consumidos pela população brasileira são 

decorrentes de características dos solos ou inerentes às variedades dos vegetais 

analisados. 

Considerando o papel do selênio na saúde humana e o fato de pesquisas 

estarem demonstrando a ocorrência tanto de baixa como de alta ingestão desse 

mineral em diferentes estados brasileiros, o presente estudo propõe-se a 

determinar a concentração de selênio em carnes bovinas provenientes de dois 

estados brasileiros, Mato Grosso do Sul e São Paulo, escolhidos por representar 

a maior fonte abastecedora de carnes para a região de São Paulo. A obtenção 

destes dados permitirá uma avaliação mais precisa do consumo desse 

micronutriente pela população residente nesses estados. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1 Carnes bovinas 

 

Desde a pré-história, a carne faz parte do consumo alimentar humano. É 

considerada um alimento nobre para o homem pela qualidade de suas proteínas e 

pela presença de ácidos graxos essenciais, de vitamina B12 e de minerais, sendo 

um importante alimento para uma dieta saudável. A remoção da carne bovina da 

dieta está associada com um aumento nos riscos de deficiência de vitamina B12, 

ferro e zinco, por isso o Ministério da Saúde recomenda a ingestão de carne 

bovina em pelo menos uma porção por dia (BRASIL, 2005; RUIZ; 

MATSUSHUITA; SOUZA, 2005; ZEN, 2004; BRAGAGNOLO; RODRIGUEZ-

AMAYA, 1995). 

Com o aumento da população mundial, a demanda por alimentos cresceu. 

Desde 1950, a população mundial cresce a uma taxa média de 1,8% ao ano, 

passando de 2,52 bilhões para mais de 6 bilhões de habitantes (MORAES, 2008). 

Em 2050, estima-se que a população mundial atinja 9 bilhões de pessoas (DAILY; 

DASGUPTA; BOLIN, 1998). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a população brasileira aumentou 10 vezes no período de 1900 

a 2000, passando de 17,4 milhões de pessoas para aproximadamente 170 

milhões. Atualmente, a população brasileira é de 187 milhões e, em 2050, estima-

se que haverá 260 milhões de brasileiros (IBGE, 2008). 

No Brasil, o consumo de carne bovina apresenta uma tendência de 

aumento com o desenvolvimento da economia e o consequente aumento da 

renda da população. O consumo de carne é responsável por 13,2% dos gastos 

com alimentação de uma família, atrás em importância somente do leite. Por ser 

alimento nobre e indispensável na mesa dos consumidores, as variações de 

preços são impactantes, principalmente para aqueles de baixa renda, o que pode 

levar o consumidor a rapidamente trocar um produto por outro com preço inferior 

(PINATTI, 2006; BRASIL, 2005).  

De acordo com os dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

abastecimento (MAPA), cerca de 84% da carne bovina produzida no Brasil atende 

ao mercado interno. Isso corresponde a um consumo médio anual de 37 kg por 
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habitante (BRASIL, 2012). Segundo os dados da Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (POF) 2008-2009, do IBGE, houve um crescimento no consumo de 

carne bovina entre 3,9% e 4,4% (IBGE, 2008).  

O Brasil é dono do segundo maior rebanho bovino efetivo do mundo, com 

cerca de 200 milhões de cabeças, ocupando uma área de pastagem de 171 

milhões de hectares. Em 2008, essa quantidade era de aproximadamente 203 

milhões de cabeças, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 

(IBGE). O rebanho brasileiro é composto por cerca de 80% de animais da raça 

zebuína, os quais possuem origem indiana. Esses animais apresentam boa 

adaptação às diferentes condições ambientais brasileiras. Dentre essas raças, a 

Nelore corresponde a cerca de 80% desse gado, sendo uma raça que passou por 

diversas modificações genéticas no Brasil (BRASIL, 2012; FERRAZ; FELICIO, 2010). 

O clima tropical e a extensão territorial do Brasil contribuíram para 

adaptações da criação do gado em pastagens. Desde 2004, as carnes assumiram 

a liderança nas exportações de alimentos e este setor tem-se modernizado e 

investido em tecnologias, segurança alimentar, controle da sanidade animal que 

permitiram que o gado fosse rastreado do seu nascimento até o abate. Essas 

transformações contribuíram para que o Brasil conquistasse o mercado mundial, 

em especial no segmento de abate e de processamento de carnes (BRASIL, 

2012a; BRASIL, 2012b; SILVA NETO, 2011). 

A distribuição e o sistema da comercialização de carne bovina no Brasil 

sofreram importantes transformações, alterando principalmente a estrutura de 

toda a cadeia produtiva e a conduta de seus agentes. Essas transformações, 

referem-se basicamente à demanda pela carne desossada e embalada, colocada 

à venda pelo sistema de auto-serviço nas gôndolas dos supermercados (BLISKA, 1997). 

As regiões de Sul e Goiás são predominantemente influenciadas pela 

cultura local além da produção e consumo de carne bovina (BRASIL, 2005). 

Segundo dados do Anualpec (2007) em 2006 o Estado de São Paulo teve 

uma grande participação na produção e no abate do rebanho bovino nacional, 

favorecendo assim a produção de carne.  

O estado do Mato Grosso continua sendo o estado líder no abate de 

bovinos de acordo com o IBGE (IBGE, 2008) (Figura 1 ), sendo responsável por 

14,8% do abate nacional. O estado de São Paulo foi o segundo maior em abate 

de bovinos (11,7%), enquanto que o Mato Grosso do Sul ficou na terceira posição 
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do ranking nacional (11,5%). A região Centro-Oeste participou com 35,8% do 

abate de bovinos, seguida pelas regiões Sudeste (20,9%), Norte (20,5%), Sul 

(12,1%) e Nordeste (10,7%). 

 

Fonte: IBGE, 2011. 

 
Figura 1.  Posição no ranking nacional dos principais estados responsável pelo 
abate de bovinos de 2010 e 2011. 
 

O rebanho bovino de corte no estado de São Paulo concentra-se na região 

Oeste (Figura 2 ), onde predominam terras mais baratas de pastagens com 

condições adequadas para o desenvolvimento da atividade. De acordo com o 

Censo Agropecuário de 2006, as mesorregiões de Presidente Prudente, São Jose 

do Rio Preto, Araçatuba e Bauru concentravam 61% do número de cabeças de 

gado bovino e 59% de área de pastagens do estado. Dados do Instituto de 

Economia Agrícola mostraram que, em 2006, as Regiões Administrativas de 

Presidente Prudente, Araçatuba e São Jose do Rio Preto, no extremo oeste, 

concentravam 47% do rebanho de gado de corte. Os preços das terras de 

pastagem nessas regiões encontravam-se entre os mais baixos dentre aquelas com 

aptidão para o gado bovino de corte (SOUZA FILHO; ROSA; VINHOLIS, 2008). 
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Legenda: 1 Presidente Prudente, 2 São José do Rio Preto, 3 Araçatuba, 4 Bauru e 5 Lins.    

Fonte: CATI (2012). 

Figura 2 . Mapa de distribuição do gado de corte no estado de São Paulo. 
 
 
2.2 A importância do selênio na saúde humana 

 

O selênio, descoberto em 1817 pelo químico sueco Jőns Jakob Berzelius, é 

um mineral traço de fundamental importância para a saúde humana (PAPP et al., 

2007). Este elemento ocupa o 70º lugar em abundância na natureza, dentre os 98 

elementos existentes na crosta terrestre. Seu nome vem do grego selene, que 

significa lua. Suas características químicas são semelhantes às do telúrio, que em 

grego significa terra, e ambos pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica dos 

elementos oxigênio e enxofre (GONZAGA; MARTENS; COZZOLINO, 2009; 

SUZUKI, 2005). 

Primeiramente, o selênio foi reconhecido como elemento cancerígeno e 

altamente tóxico para o ser humano (ORTUNO et al., 1997). Sua essencialidade 

para mamíferos foi comprovada somente em 1957, quando, após suplementação 
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com selênio em ratos deficientes em vitamina E, verificou-se atividade protetora 

contra necrose hepática (SCHWARTZ; FOLTZ, 1957). Seu papel biológico como 

componente da glutationa peroxidase (GPx), enzima que participa do sistema de 

defesa antioxidante das células, foi elucidado em 1973 (FLOHÉ; GUNZLER; 

SCHOCK, 1973). Em 1979, um grupo de pesquisadores descobriu na região de 

Keshan, na China, a relação entre a deficiência de selênio e uma cardiomiopatia 

grave endêmica na região. Desde então, o selênio tem sido objeto de muitas 

pesquisas envolvendo tanto aspectos nutricionais quanto funcionais relacionados à 

saúde humana (RAYMAN, 2002; XU; WANG; GU, 1997). 

A participação do selênio é essencial em diversas funções normais do 

organismo. Um homem de 60 kg possui em média 10 mg de selênio (SUZUKI, 

2005). A maioria dos papéis fisiológicos exercidos pelo selênio é atribuída 

diretamente a sua presença em proteínas chamadas selenoproteínas. Essas 

enzimas participam de processos do sistema de defesa antioxidante, agindo na 

proteção celular contra danos provocados por radicais livres. Entre as 

selenoproteinas que participam desse processo, podem ser citadas as glutationas 

peroxidases (GPx), a tioredoxina redutase (TrxR) e a selenoproteina P (SeP) (PAPP 

et al., 2007; STADTMAN, 1991). A GPx possui em seu sítio ativo quatro moléculas 

de selênio. Essa enzima faz a redução de peróxidos orgânicos e inorgânicos 

formados nas reações dos radicais livres nos meios intra e extra-celulares, assim 

como a destoxificação de metais pesados e de agentes xenobióticos (DUFFIELD-

LILLICO et al., 2003; BECK, 2001; BEHNE; KYRIAKOPOULOS, 2001). 

Além de atuar como elemento essencial no sistema de defesa antioxidante, 

o selênio está relacionado com o bom funcionamento do sistema imunológico, 

com a conversão de tiroxina (T4) em triiodotironina (T3), com o metabolismo do 

ácido araquidônico e com o favorecimento da síntese de metionina a partir de 

homocisteína, diminuindo o risco de doenças cardiovasculares (GONZAGA; 

MARTENS; COZZOLINO, 2009; BURK; LEVANDER, 2003; DAVIS; UTHUS, 

2002; NAVARRO-ALARCÓN; LÓPEZ-MARTINEZ, 2000; MERTZ, 1995). 

A ingestão de selênio pelos seres humanos dá-se por meio da alimentação, 

de suplementos e água, sendo os alimentos a principal fonte (BAYOUMY-EL, 

2001; FAVARO et al., 1997). As formas de selênio ingeridas são selenometionina 

(SeMet) e selenocisteina (SeC), as quais são provenientes de alimentos vegetais 

e animais, respectivamente, e as formas inorgânicas selenato e selenito, 
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geralmente utilizadas na fortificação de alimentos e como suplementos de selênio 

(BURK; LEVANDER, 2003; IP, 1998; FAIRWEATHER-TAIT, 1997; BIRD; UDEN; 

TYSON, 1987). 

A absorção de selênio pelos seres humanos ocorre principalmente no 

duodeno e no jejuno. O selênio pode ser armazenado na forma de 

selenometionina em músculos, eritrócitos, pâncreas, fígado, rins, estômago, 

cérebro, pele e mucosa gastrointestinal. Os órgãos que mais retêm esse 

micronutriente são o fígado (30%), os músculos (30%), os rins (15%) e o plasma 

(10%) na corrente sanguínea, podendo também ser encontrado no pâncreas e em 

outros tecidos. Ressalta-se que a selenometionina (SeMet) ingerida é disponível 

para ser metabolizada de acordo com o turnover proteico da metionina, 

independente da necessidade de selênio do organismo. Por outro lado, 

diferentemente da selenometionina, a GPx1 que é estocada no fígado pode sofrer 

uma redução da sua síntese na deficiência de selênio (BURK; LEVANDER, 2003; 

ESTADOS UNIDOS/INSTITUTE OF MEDICINE, 2000). 

 Em relação às necessidades nutricionais, a primeira recomendação de 

ingestão de selênio para o ser humano foi estabelecida em 1980, quando se 

instituiu as RDAs (Recommended Dietary Allowances). Foi baseada em dados 

epidemiológicos da doença de Keshan, onde se observou que esta doença não 

existia quando um indivíduo adulto de 60 kg ingeria quantidade de selênio igual 

ou superior a 19,1 µg/dia. O National Research Council (1989) por meio da Food 

and Nutrition Board após revisão em 1989 e 2000, instituiu as DRIs (Dietary 

Reference Intake), que estipulou que a concentração de selenoproteínas 

plasmáticas seria um bom parâmetro para determinar as necessidades de 

selênio, visto que as selenoproteínas necessitam deste mineral para a sua síntese 

ou manutenção de atividades teciduais. Assim, as necessidades humanas de 

selênio foram estimadas com base na ingestão alimentar necessária para 

maximizar a atividade da enzima GPx  (plasmática) e dessa forma, pode-se 

estabelecer a Necessidade Média Estimada (EAR) e a Ingestão Dietética 

Recomendada (RDA). A Tabela 1  mostra as recomendações de selênio adotadas pelo 

Institute of Medicine (BURK; LEVANDER, 2003; ESTADOS UNIDOS/INSTITUTE OF 

MEDICINE, 2000). 
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Tabela 1 . Recomendações de ingestão de selênio em µg/dia para diferentes 
estágios de vida, segundo o Institute of Medicine/Food and Nutrition Board (2000). 

Recomendação 
de ingestão de 

referência 
(DRIs) 

Selênio (µg/dia) 

1-3 
anos 

4-8 
anos 

9-13 
anos 

14-18 
anos 

> 19 
anos Gestantes Lactantes 

EAR1 17 23 35 45 45 49 59 

RDA2 20 30 40 55 55 60 70 

UL3 90 150 280 400 400 400 400 

Legenda: 1EAR (estimated average requirement): necessidade média estimada. 
     2RDA (recomended dietary allowance): ingestão dietética recomendada. 
     3UL (tolerable upper intake level): limite máximo tolerável de ingestão. 

 

A deficiência grave ou moderada de selênio tem sido identificada em 

muitos grupos populacionais e suas consequências clínicas têm sido descritas na 

tentativa de se estabelecer o importante papel bioquímico e fisiológico do selênio 

na causa, prevenção e tratamento de doenças crônicas não comunicáveis em 

humanos (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1998). Além disso, tem sido 

descrito por alguns autores que baixos níveis de selênio podem levar a predisposição 

para o desenvolvimento de câncer, esclerose, doença cardiovascular, cirrose e 

diabetes (NAVARRO-ALARCÓN; LÓPEZ-MARTINEZ, 2000). 

O estado nutricional relativo ao selênio de populações pode ser avaliado 

por meio de analises desse mineral no cabelo, unhas, urina e mais diretamente 

através sua concentração no sangue total, plasma, soro, eritrócitos 

(FAIRWEATHER-TAIT, 1997). 

A avaliação do consumo de selênio em dietas brasileiras de diferentes 

regiões do país, preparados de acordo com as práticas dietéticas habituais, 

mostrou que a ingestão de selênio varia segundo a região; no Brasil, as regiões 

de São Paulo e Mato Grosso foram as que apresentaram menor concentração de 

selênio nas dietas e onde se constatou a maior deficiência alimentar desse 

nutriente (COZZOLINO, 2007). 
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 2.3 Selênio nos alimentos e no solo  

 

A incorporação do selênio no solo é decorrente do processo evolutivo da 

terra. O mineral teve sua origem no magma e nos gases vulcânicos, tendo sido 

disseminado para diversas áreas do globo terrestre após o degelo da era glacial 

(KÖHRLE; FLOHÉ; BÖCK, 2000). Na crosta terrestre, o selênio é um dos 

elementos mais dispersos e sua abundância é relativamente baixa com 

concentrações que variam de 0,05 a 0,09 mg/kg (NEAL, 1995).  

O selênio pode apresentar-se na forma inorgânica, metálica (Se0) ou em 

oxiânions, como selenito (SeO(OH)2) e selenato (SeO2(OH)2), além das formas 

orgânicas SeC e SeMet, análogos dos aminoácidos sulfurados cisteína e 

metionina, respectivamente (SUZUKI, 2005). 

No solo, o selênio é comumente encontrado nas formas aniônicas 

(SeO(OH)2 e SeO2(OH)2). A forma de selenato é mais encontrada em solos 

alcalinos e bem arejados, sendo a forma preferencial de captação pelas plantas. 

A forma de selenito, espécie quimicamente predominante, pode ser encontrada 

em regiões úmidas, solos ácidos ou com pH próximo da neutralidade, sendo 

capaz de se associar ao ferro e originar complexos com a matéria orgânica 

(GONZAGA; MARTENS; COZZOLINO, 2009; MOUTA; MELO; SOARES, 2008; 

NAKAMARU; TAGAMI; UCHIDA, 2005).  

Conforme já amplamente comentado, a concentração de selênio nos 

alimentos depende diretamente do solo onde foram cultivados, podendo as 

concentrações desse mineral no solo apresentarem-se abaixo de 0,1 µg/g e entre 

intervalos de 1µg/g a 1,5 µg/g (LOBINSKI; EDMONDS; SUZUKI, 2000; MICETIC-

TURK; TURK; RADOLLI, 1996).  

Dietas provenientes de solos com concentrações menores que 0,05 µg/g 

de selênio podem promover quadros de deficiência, enquanto solos com mais de 

5 µg/g desse mineral podem produzir alimentos com maiores concentrações de 

selênio e desta forma provocar toxicidade em casos de ingestão crônica 

(OLDFIELD, 2002). 

A primeira observação de toxicidade por selênio relatada na literatura foi na 

população residente em Enshi, a oeste de Shangai, na China, nos anos de 1961 e 
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1964, devido ao alto consumo de milho com manchas de coloração pink as quais 

foram identificadas como sendo pontos de concentração de selênio elementar. Os 

sinais de toxicidade ocorrem quando a ingestão é superior a 800 µg/dia, sendo os 

órgãos mais afetados: unhas, cabelos, dentes, pele, sistema nervoso e trato 

gastrintestinal. Os primeiros sinais clínicos são fragilidade das unhas e cabelo 

(GONZAGA; MARTENS; COZZOLINO, 2009; YANG; WANG; ZHOU, 1983). 

Como já descrito anteriormente, tanto na China como nos Estados Unidos, 

são observadas concentrações reduzidas e elevadas desse mineral nos seus 

solos, interferindo, portanto, na quantidade de selênio ingerida (ASHTON et al., 

2009). Alguns exemplos de teores de selênio encontrados nos alimentos 

produzidos em solos americanos podem ser observados na tabela 2 . 

 

Tabela 2.  Intervalo da concentração de selênio em grupos de alimentos produzidos 
no solo dos Estados Unidos. 
 

 Grupo de Alimentos 

Estados Unidos 

(µg/g peso fresco) ( µg/100g peso fresco) 

Cereais e derivados 0,010-0,370 1 - 37 

Carnes, Ovos e derivados 0,100-0,810 10 - 81 

Peixes de água salgada 0,400-1,500 40 -150 

Frutas e verduras 0,400-1,500 40-150 

     Fonte: WHO (2002). 

 

No Brasil um estudo que comparou as concentrações de selênio em feijões 

cultivados em vários estados, observou que aqueles produzidos nas regiões de 

São Paulo e Mato Grosso apresentavam menor teor de selênio, enquanto aqueles 

provenientes do Ceará e Amazonas apresentavam valores mais elevados como 

mostra a tabela 3  (GONZAGA, 2002; MARTENS; COZZOLINO, 2002). 
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Tabela 3 . Concentração de selênio em feijões cultivados em vários estados do 
Brasil. 

Estado Concentração de 
selênio µg/g 

Estado Concentração de 
selênio µg/g 

Ceará 1,179 Minas Gerais B ¹ 0,042 
Pará 0,139 Minas Gerais B ² 0,041 
Amazonas C¹ 0,099 São Paulo A¹ 0,027 
Amazonas C² 0,043 São Paulo A² 0,018 
Pernambuco D¹ 0,094 São Paulo A³ 0,016 
Pernambuco D² 0,027 Mato Grosso do Sul 0,020 
Alagoas 0,061 Goiás 0,018 

  Legenda: A1 amostra proveniente de Pirassununga, A2 amostra proveniente Campinas, A3 

amostras proveniente São Carlos, B1 amostra proveniente Juiz de Fora, B2 amostra de Piedade de 

Caratinga, C1 amostra proveniente Manaus, C2 amostra proveniente Iranduba, D1 amostra 

proveniente Petrolina, D2 amostra proveniente Cabrobó. 

 

 Na figura 3 , pode-se observar os locais de coleta das amostras. 

 
 

 
 

 

Figura 3.  Áreas avaliadas quanto à concentração de selênio (µg/g) em amostra 
de feijões cultivados (GONZAGA, 2002; MARTENS; COZZOLINO, 2002). 

 

Devido às características geoquímicas, os alimentos podem apresentar uma 

variação de até dez vezes na concentração de selênio. Isso acontece, também, 

devido a diferentes formas de metabolização do mineral pelos vegetais ou 
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animais. Os vegetais não necessariamente exigem selênio em seu metabolismo, 

sendo que este ocorre por meio das vias de enxofre na qual o selênio pode 

substitui-lo. Ao contrário dos vegetais, os animais necessitam de selênio. Carnes 

e frutos do mar contêm selênio na sua forma funcional como selenoproteínas 

(ESTADOS UNIDOS/INSTITUTE OF MEDICINE, 2000). 

Alguns exemplos de alimentos de origem animal e vegetal que são 

considerados fonte de selênio são os pescados, frutos do mar, carnes, ovos, 

fígado, rins, alho, cebola, brócolis, cogumelos e cereais integrais, sendo a 

castanha-do-brasil (Bertholletia excelsa) o alimento mais rico e que contém a 

maior quantidade de selênio por grama de parte comestível (DUMONT; 

VANHAECKE; CORNELIS, 2006; SOUZA; MENEZES, 2004; BEHR, 2004; 

REILLY, 1996). 

 

2.4 Selênio e carnes bovinas 

 

Segundo o Total Diet Study da Food and Drug Administration (FDA), os 

alimentos de origem animal foram classificados como a principal fonte alimentar 

de selênio com exceção da castanha-do-brasil. As carnes vermelha e branca e as 

vísceras contribuem com 50% do selênio dietético, enquanto os cereais 

contribuem de 25% a 35% do total de selênio ingerido diariamente pela população 

americana. Produtos lácteos e ovos fornecem cerca de 10% e 20%, 

respectivamente. As frutas e os vegetais são pobres em selênio, fornecendo 

menos de 5% do total da ingestão de selênio (FERREIRA et al., 2002; LITOV; 

COMBS, 1991; PENNINGTON; YOUNG, 1991). 

Os animais que se alimentam de grãos ou plantas cultivados em solos ricos 

em selênio apresentam maiores concentrações do mineral em seus músculos. 

Para suprir as deficiências existentes em alguns solos, o selênio também pode 

ser adicionado à dieta bovina por meio de suplementos minerais (ROSSI; 

CARAPELLI; NOGUEIRA, 2009). 
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3 JUSTIFICATIVA  

 

Este estudo foi planejado, considerando a literatura disponível sobre a 

importância do elemento selênio e a necessidade de se conhecer a concentração 

deste em alimentos brasileiros, principalmente devido as variabilidades 

ambientais. A escolha da carne bovina se deu pelo fato desta ser considerada 

como alimento nobre e fazer parte do hábito alimentar do Brasil. Portanto, os 

dados obtidos constituirão uma informação básica tanto para a prescrição 

alimentar individual, quanto para estudos populacionais sobre o consumo desse 

micronutriente. No Brasil, são poucos os estudos publicados sobre esse tema. 

Portanto, este trabalho visa suprir uma lacuna do conhecimento quanto à 

composição de alimentos cárneos em relação ao mineral selênio e com isto 

contribuir para uma análise mais fiel da ingestão alimentar da nossa população 

em relação a esse nutriente.  
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

 
 Avaliar a concentração de selênio em diferentes cortes de carne bovina in 

natura provenientes de duas regiões brasileiras (Fazenda Arrastão no Mato 

Grosso do Sul e Rancho Queimado em São Paulo). 

 

4.2 Específicos 

� Determinar a concentração de selênio em cinco cortes de carne; 

� Verificar se há diferenças nas concentrações de selênio nas carnes, 

segundo os tipos de corte e segundo a procedência das mesmas. 
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5  METODOLOGIA 

 

5.1 Obtenção das amostras 

 

As amostras de carne bovina foram adquiridas do frigorífico JBS S/A, 

localizado na região do estado de São Paulo, na cidade de Lins, que recebe gado 

de corte de todas as regiões do Brasil: sudeste, sul, centro-oeste, norte e 

nordeste, e as distribui para comercialização. Considerou-se fundamental eleger 

um dos maiores frigoríficos do Brasil pela capacidade dedicada ao abate, desossa 

e processamento no Estado de São Paulo, levando em consideração seu 

desempenho, sua eficiência produtiva e a qualidade da carne in natura e também 

pela rastreabilidade das carnes. A figura 4  mostra o Mapa das distribuições das 

plantas frigorificas por estado no território nacional. 

  

 
           Fonte: ABIEC (2012). 

 

Figura 4 . Mapa das plantas frigoríficas no território nacional 
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Foram selecionados 48 bovinos machos, predominantemente branco Zebu 

da raça Nelore (Bos.Taurus Indicus), provenientes de pasto do estado de Mato 

Grosso do Sul, Fazenda Arrastão no município da Aparecida do Taboado (MS), e  

do estado de São Paulo da Fazenda Rancho Queimado José Bonifácio/SP. Todos 

provenientes do frigorífico JBS da unidade de Lins/SP. A figura 5  mostra a 

distância em linha reta entre a Fazenda Arrastão em (MS) e a Fazenda Rancho 

Queimado José Bonifácio em (SP) é de 181,07 Km. 
 

 

 
Figura 5.  Distância em linha reta entre a Fazenda Arrastão e Fazenda Rancho 
Queimado. 

 

Dos 24 animais de cada estado, foram selecionados os seguintes cortes de 

carne bovina (quarto traseiro) para determinação da concentração de selênio: 

coxão mole (M. semimembranoso), coxão duro (M. biceps femoral), músculo (M. 

dos grupos flexores e extensores), patinho (M. quadriceps femoral) e alcatra (M. 

gluteo medio).  
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5.1.1 Abate dos animais 
 

O abate dos animais foi realizado, também, no Frigorífico JBS, em Lins/SP 

o qual possui um tratamento de abate humanitário. Para o atordoamento dos 

animais, foi utilizada uma pistola pneumática, e em seguida foi realizada a sangria 

e evisceração dos animais. As carcaças foram divididas utilizando uma serra 

elétrica, separando-se as meias-carcaças, que foram armazenadas em câmara 

frigorifica, com temperatura de 2°C por 24 horas. 

Após 24 horas na câmera fria, as carcaças foram para a etapa de desossa 

para obtenção dos cortes bovinos. Para cada corte de carne foi selecionado uma 

peça referente a animais dos dois estados. De cada corte foram separados três 

bifes com cerca de 300g totalizando 900g/corte.  

As peças dos cortes cárneos foram embaladas a vácuo, identificadas em 

caixas individuais de acordo com os tipos de cortes e estado, totalizando 10 

caixas, e armazenadas em freezer do próprio frigorifico até o momento do 

transporte. 

As amostras foram transportadas da unidade da JBS de Lins para a 

unidade da JBS em Alphaville em caminhão refrigerado e em seguida foram 

encaminhadas para a Faculdade de Ciências Farmacêuticas-USP. 

 

5.2 Pré-preparo das amostras  

 

No laboratório, as carnes foram mantidas congeladas em freezer a -18°C 

até o momento do preparo das amostras para as análises.   

Para o preparo das amostras, as carnes foram separadas por cortes, e, 

alíquotas de 20 a 30g foram cortadas com faca elétrica da marca Hamilton Beach 

sem descongelar, para seguir no processo de liofilização. 

 Tomou-se o cuidado de realizar as analises de cada região 

separadamente para evitar diferenças das condições de reagentes e 

equipamentos. 

A liofilização das carnes foi feita no equipamento FTS Systems Dura-TopTM 

Dura-DryTM MP (New York, USA) nas seguintes condições: temperatura de -81ºC 

e pressão de 35 µbar por um período de 72 horas. 
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Após a liofilização, as amostras de carnes (matéria seca) foram trituradas 

utilizando moinho (marca IKA modelo M20), e estocadas em sacos plásticos em 

dessecador até o momento da análise de selênio. 

O percentual de umidade foi calculado pela seguinte equação:  

 

 

 

 

 

Onde: 

p = perda de massa em gramas; 

p' = massa da amostra em gramas. 

 

 

5.3 Determinação da concentração de selênio   

 

5.3.1 Preparo da vidraria e reagentes  

  

A vidraria utilizada para a determinação de selênio foi previamente 

desmineralizada em banho de ácido nítrico a 20%, por um período mínimo de 12 

horas e enxaguada dez vezes com água deionizada e seca em estufa de aço 

inoxidável. Posteriormente, estas foram embaladas em saco plástico de PVC fino, 

até o momento do uso, por período máximo de seis meses. Este procedimento foi 

utilizado por ser padrão do Laboratório de Nutrição-Minerais. 

Os reagentes utilizados nas análises foram de grau de pureza analítica 

P.A. Para o preparo das soluções, foi utilizada água deionizada (resistividade 

maior ou igual 18 MΏ cm-1/Milli-Q, Millipore, Brasil). Para preparação da curva de 

calibração para a determinação de selênio nos alimentos utilizou-se solução padrão 

Tritisol® - Selenium Stardard Solution 1000 mg/L – (Merck®) com concentrações 

diluídas em HNO3 a 1% variando de 0,1; 0,3; 0,5; 1,0; 3,0; 5;0 e 10 µgSe/L.  

 

 

 

% umidade = 100 x p 

                   p' 
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5.3.2 Controle da metodologia da análise de selênio   

 

Para o controle da metodologia de análise de selênio em alimentos, 

adotou-se como padrão de referência o material certificado Bovine Liver 1577c, 

da National Institute of Standard and Technology (NIST), cujo preparo seguiu os 

mesmos procedimentos utilizados no preparo das amostras. 

 

5.3.3 Análise da concentração de selênio  

 

A concentração de selênio foi determinada pelo método de 

espectrofotometria de absorção atômica por geração de hidretos acoplados a cela 

de quartzo (HGQTAAS). 

As amostras de carnes liofilizadas foram primeiramente digeridas em meio 

de ácido nítrico 65% P.A. (MERCK). O peroxido de hidrogênio (H2O2) foi utilizado 

para aumentar o poder oxidante do ácido empregado. Este reagente apresenta 

vantagens de ser um agente oxidante poderoso, seu produto de decomposição é 

água (resíduo limpo) e pode ser encontrado com alto grau de pureza (AMORIM 

FILHO, 2006). 

A digestão das amostras por via úmida ácida foi realizada em bloco 

digestor (modelo TE -040/25, Tecnal) para 40 tubos, sendo que trinta e três tubos 

foram utilizados para digestão das amostras, quatro para os brancos e três para 

os materiais de referência.  

A massa das amostras foi de 250 mg, digeridas em triplicatas. O branco 

analítico seguiu o mesmo procedimento das amostras sem a presença da 

amostra. 

Inicialmente às alíquotas das amostras foram adicionados 7 mL de ácido 

nítrico 65% e mantidas overnight. 

Iniciou-se o aquecimento do bloco digestor a 50ºC que foi gradativamente 

aumentado até 100ºC e mantido por 24 horas. Posteriormente adicionou-se 3 mL 

de peróxido de hidrogênio e mantido o aquecimento em bloco digestor em 

temperatura não superior a 150ºC. O tempo de digestão foi de 4 dias. Após a 

digestão completa do material orgânico, as soluções foram reduzidas de Se (VI) 

para Se (IV), com acréscimo de 5 mL de HCl 1,2 N (Suprapur Merck) e durante 
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duas horas foram aquecidas em até 100ºC. Finalmente, as amostras foram 

diluídas para 25 mL com água deionizada e submetidas à leitura em 

espectrofotômetro de absorção atômica acoplado à cela de quartzo (HGQTAAS) 

(modelo Z5000, Hitachi, Tokio, Japão). Os resultados foram expressos em µg/100g 

de alimento in natura (base úmida e seca) (FOSTER; SUMAR, 1996; HAO; XIE; 

ZHANG, 1996). 

O material de referência certificado também foi submetido ao mesmo 

protocolo de análise.  

Abaixo segue o fluxograma que mostra todo o processo metodológico 

utilizado nesta pesquisa (Figura 6 ). 
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Figura 6.  Fluxograma das atividades. 
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Análise de selênio 
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Selênio em carne bovina in natura: avaliação de acordo 
com a procedência e os tipos de corte . 
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5.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para analise estatística foram utilizados os programa Statistica versão 8 e 

softwares SPSS. Testou-se a normalidade das variáveis usando o teste de 

Kolmogorov-Smirnov, e a homogeneidade de variância pelo teste de Levene. Os 

resultados foram descritos como média, desvio-padrão e intervalo de confiança. 

Utilizou-se o teste de análise de variância (ANOVA) para avaliação da 

concentração de selênio entre os tipos de corte de carne e a origem das carnes, 

tanto em base seca quanto em base úmida. Considerou-se significativo o nível de 

5%. 
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6 RESULTADOS 

 

 Considerando os resultados tanto em base seca (liofilizada) como em base 

úmida (in natura), observou-se uma diferença significativa nas concentrações de 

selênio entre as carnes provenientes das duas regiões estudadas, 

independentemente do tipo de corte. As amostras do Mato Grosso do Sul 

apresentaram maiores concentrações de selênio quando comparadas às 

amostras do Estado de São Paulo (p < 0,0001). Entre os tipos de cortes (patinho, 

alcatra, músculo, coxão mole e coxão duro) também houve diferença significativa 

independente dos Estados de onde foram provenientes (p < 0,0001). No entanto, 

não houve diferença significativa no teor de selênio quando os dois fatores 

(Estado e tipo de corte) foram observados um dependente do outro (p = 0,4736 - 

base seca; p = 0,3920 - base úmida) (Tabela 4 ).  

Nos tipos de cortes avaliados, os que apresentaram concentrações mais 

elevadas ou reduzidas de selênio, tanto nos bois da fazenda Rancho Queimado 

em São Paulo quanto nos bois da fazenda Arrastão no Mato Grosso do Sul, foram 

coxão duro e patinho, respectivamente (Tabela 4 ).  

 

Tabela 4 . Teor de selênio nos diversos tipos de carnes provenientes das 
fazendas de São Paulo e Mato Grosso do Sul 
    Tipos de Carne (µgSe/100g do corte)    
         Patinho    Alcatra    Músculo Coxão Mole  Coxão Duro 

    Base 
seca 

Base 
úmida  

Base 
seca  

Base 
úmida  

Base 
seca  

Base 
úmida  

Base 
seca  

Base 
úmida  

Base 
seca 

Base 
úmida  

SP 

Media 4,58 1,23 5,71 1,64 5,58 1,47 6,78 1,86 7,38 1,98 

DP 
1,95 0,53 2,27 0,65 1,38 0,36 1,83 0,48 2,07 0,55 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

MS 

Media 
9,07 2,64 11,88 3,47 11,29 3,01 12,94 3,78 13,25 3,76 

DP 2,46 0,77 3,70 1,08 2,71 0,73 2,27 0,68 3,75 1,06 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
Legenda: SP (São Paulo); MS (Mato Grosso do Sul); DP (desvio padrão); n (número de amostras). 

 

Na figura 7  destacamos os intervalos de confiança observados entre os 

tipos de carnes e as fazendas. 
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Legenda: a) Teor de selênio em base seca; b) Teor de selênio em base úmida; Intervalo de 
confiança de 95%. 
 
Figura 7 . Gráfico descritivo dos teores de selênio (µgSe/100g base seca e úmida) 
segundo os tipos de corte e os Estados de onde foram provenientes. 
 

Ao realizar o teste de Tukey nos tipos de corte, considerando a base seca, 

observamos que o teor de selênio segue esta hierarquia: coxão duro = coxão 

mole = alcatra = músculo > patinho, sendo que coxão duro > alcatra, coxão duro > 

músculo e coxão mole > músculo. Quando consideramos a base úmida, a 

hierarquia é a seguinte: coxão duro = coxão mole > músculo = patinho, sendo que 

alcatra é igual a todos os tipos de carne, com exceção do patinho (Tabela 5 ).  
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Tabela 5 . Comparações múltiplas de Tukey entre os teores de selênio segundo 
os tipos de corte. 
 

 Tipo de 
carne Patinho  Alcatra  Músculo  Coxão Mole  

 

Base Seca 

(µgSe/100g do 
corte)  

Patinho     

Alcatra 0,0014*    

Músculo 0,0166* 0,9580   

Coxão Mole 
<0,0001 

* 0,2421 0,0479* 
 

Coxão Duro 
<0,0001 

* 0,0292* 0,0029* 
0,9093 

 

Base Úmida 

(µgSe/100g do 
corte)  

Patinho     

Alcatra 0,0003*    

Músculo 0,2390 0,2494   

Coxão Mole 
<0,0001 

* 0,3947 0,0011* 
 

Coxão Duro 
<0,0001 

* 0,2114 0,0002* 
0,9966 

* Nível de significância adotado: 5%. 
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7 DISCUSSÃO 

 

A concentração de selênio nos alimentos varia de acordo com vários 

fatores, como o conteúdo do mineral no solo e a sua metabolização por vegetais e 

animais (ESTADOS UNIDOS/INSTITUTE OF MEDICINE, 2000). Portanto, os 

alimentos podem conter diferentes concentrações desse elemento, que 

certamente definirão a quantidade ingerida pelos indivíduos influenciando sua 

resposta biológica, ou seja, seu estado nutricional relativo ao nutriente 

(THOMSON, 2004). Estados Unidos, Índia, Austrália e Japão possuem áreas com 

solos ricos em selênio, enquanto que China, Nova Zelândia e República Tcheca 

possuem áreas com solos pobres em Se (OLDFIELD, 2002). 

No Brasil, segundo Cozzolino (2007), a disponibilidade de selênio é 

diferenciada em diversas regiões do país, e segundo resultados de analises de 

dietas as regiões sudeste e centro-oeste são as que apresentam as menores 

concentrações do mineral no solo, apontando para a deficiência de selênio nos 

alimentos e em decorrência nos indivíduos destas regiões. 

Neste trabalho, buscou-se investigar se havia diferença na concentração 

de selênio em carnes bovinas provenientes de regiões que abastecem o comercio 

do estado de São Paulo. Observou-se que as carnes da região de São Paulo 

apresentaram menores concentrações do mineral comparadas com as 

provenientes da região de Mato Grosso do Sul, o que pode ser explicado pelas 

variações das concentrações do mineral no solo desses dois Estados, entretanto 

com base em resultados de estudos anteriores, prevíamos que a região de Mato 

Grosso do Sul também fosse mais deficiente no mineral. 

 Apesar da falta de dados sobre a ocorrência de deficiência de selênio no 

solo, nas pastagens e nos alimentos que compõem a dieta da população 

brasileira, alguns trabalhos têm procurado avaliar este elemento. Faria (2009) 

analisou a concentração de selênio em solos de algumas regiões do Estado de 

São Paulo e observou baixos teores deste mineral, justificando a baixa 

concentração nas gramíneas que servem de alimentação para o gado de corte. 

Este estudo é ainda corroborado pelos trabalhos de Zanetti, Lucci e Moxon, 

(1998, 1982a), Zanetti, Lucci e Lobo, (1982b) e Lucci, Moxon e Zanetti (1984a, 

1984b, 1984c) que avaliaram as concentrações de selênio em carnes bovinas e 
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pastagens também de algumas regiões do Estado de São Paulo e observaram 

baixas concentrações de selênio, havendo uma correlação significativamente 

positiva entre elas. Na literatura, encontramos apenas um trabalho em carne 

bovina no Estado do Mato Grosso do Sul, o qual observou valores altos e baixos de 

selênio em diferentes municípios (MORAES; TOKARNIA; DOBEIREINER, 1999). 

Outro estudo brasileiro realizado no Estado do Rio Grande do Sul avaliou a 

atividade da glutationa peroxidase, um biomarcador de deficiência de selênio, em 

amostras sanguíneas de gado de corte e observaram que a atividade da enzima 

encontrava-se reduzida, o que indicava a necessidade de suplementação de selênio 

nas rações e pastagens dos animais (VALLE; GONZÁLES; ROCHA, 2003). 

Em consonância com os resultados de estudos brasileiros, trabalhos norte 

americanos realizados em diferentes regiões de Dakota do Norte ou Canadá 

mostraram que as concentrações de selênio em carnes bovinas eram maiores em 

animais provindos de áreas com concentrações de selênio no solo 

conhecidamente maiores, e consideraram que a origem geográfica dos animais 

era fator determinante para a concentração de selênio nas carnes (HINTZE; 

LARDY; MARCHELLO, 2001; HOFFMAN; JENKINS; MERANGER, 1972). 

Comparando nossos resultados aos encontrados na literatura, observamos 

que países como Estados Unidos, Croácia, Austrália, Irlanda, Nova Zelândia, 

Inglaterra, Reino Unido e Japão apresentaram concentrações de selênio em 

carnes bovinas acima do intervalo de confiança das concentrações de selênio 

deste trabalho, tanto em Mato Grosso do Sul/Brasil quanto em São Paulo/Brasil. 

No entanto, os valores observados em países como Eslováquia e Eslovênia 

estavam dentro do intervalo de confiança das concentrações de selênio em 

carnes provindas do Estado de Mato Grosso do Sul, porém, acima do intervalo de 

confiança das carnes provindas do Estado de São Paulo. Essas diferenças, como 

comentado anteriormente, são provavelmente devido às variações das 

concentrações de selênio nos solos destes países (Tabela 8; Figura 2 ). 
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Tabela 6 . Concentração de selênio de carne bovina em diversos países. 

País/Estado  Se 

µg/100g 

Referencias  

EUA/Dakota do Norte 37,1 ABDULAH; MIYAZAKI; NAKAZAWA, 2005 

Japão 25,7 ABDULAH; MIYAZAKI; NAKAZAWA, 2005 

EUA 13,4 - 19,0 MCNAUGTON; MARKS, 2002 

Portugal 10,6 -18,5 VENTURA; FREITAS; PACHECO, 2007 

Croácia 13,1 ABDULAH; MIYAZAKI; NAKAZAWA, 2005 

Austrália 7,2 - 12,1 MCNAUGTON; MARKS, 2002 

Brasil/Rio de Janeiro 2,8 - 9,7* FERREIRA; GOMES; BELLATO et al., 2002 

Brasil/Rio de Janeiro 2,7 - 9,4* SILVA, 2009 

Nova Zelândia  2,2 - 8,3 MCNAUGTON; MARKS, 2002 

Irlanda 8,1 ABDULAH; MIYAZAKI; NAKAZAWA, 2005 

Inglaterra 7,6 MCNAUGTON; MARKS, 2002 

Eslovênia  3,2 - 3,8* SMRKOLJ; POGRAJC; HLASTAN-RIBIC, 

2005 

Reino Unido 3,0 - 7.6 MCNAUGTON; MARKS, 2002 

Eslováquia 2,3 ABDULAH; MIYAZAKI; NAKAZAWA, 2005 

Brasil/Mato Grosso do 

Sul 

 2,3 - 4,2* Presente Estudo 

Brasil/São Paulo 1,0 - 2,2* Presente Estudo 

  Legenda: Base úmida (Cru) * 

 

Quanto aos tipos de corte de carne, também observamos diferenças 

significativas nas concentrações de selênio, sendo que o coxão duro e o patinho 

apresentaram a maior e a menor concentração, respectivamente, nos dois 

estados. Ferreira et al. (2002) avaliaram as concentrações de selênio em cortes 

de carne semelhantes aos nossos, coxão mole (4,9 µg de Se/100g) e patinho (2,8 

µg de Se/100g), e observamos que as suas concentrações estavam acima do 

intervalo de confiança das concentrações de selênio no coxão mole e patinho de 

São Paulo. Quanto ao Estado de Mato Grosso do Sul, a concentração de selênio 

do coxão mole de Ferreira et al. (2002) estava acima do intervalo de confiança, e 

quanto ao patinho, dentro do intervalo de confiança. Silva (2009), em relação ao 
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corte do tipo alcatra dos dois estados avaliados neste trabalho, encontrou valores 

de selênio (3,9 - 6,4 µg de Se/100g) acima do nosso intervalo de confiança. Estes 

resultados apontam para diferenças do mineral em alimentos provindos de 

Estados diferentes dentro do mesmo país. Isto demonstra a grande dificuldade 

em se estabelecer a ingestão desse elemento para fins de diagnósticos da 

deficiência, sugerindo, portanto, a necessidade de biomarcadores específicos que 

demonstrem efetivamente o estado nutricional dos indivíduos em relação a este 

importante nutriente. Apenas como nota, em nosso laboratório temos analisado 

amostras de castanha-do-brasil de uma mesma fazenda, entretanto provenientes de 

safras diferentes, com concentrações de selênio variando de 27,9 a 115,0 µg/100g, 

mostrando que também dependendo das condições ambientais, as concentrações 

no alimento podem variar. 

Diante do exposto, acreditamos que é de suma importância o 

conhecimento das concentrações de selênio em alimentos provindos de diversas 

regiões e em diferentes períodos, sejam do mesmo ou de diferentes países, visto 

que este mineral se destaca na proteção contra doenças crônicas não 

transmissíveis, e, portanto, esperamos com estes dados contribuir com políticas 

públicas visando a redução da deficiência do mineral nas populações mais 

afetadas. 

Outro aspecto importante a ser considerado é a biodisponibilidade do 

mineral tanto para as plantas, quanto para os animais, pois, nem todas as formas 

químicas de selênio são igualmente utilizadas. Diversos fatores influenciam a sua 

assimilação, como por exemplo, além da forma química o pH. Dessa maneira, 

análises de pastagens ou ainda análises de solo constituem um dado 

complementar para o melhor entendimento da quantidade desse mineral em 

alimentos e consequentemente sua ingestão pela população. Além disso, 

ressalta-se a importância da avaliação de biomarcadores de selênio em gados de 

corte, como por exemplo, a glutationa peroxidase, para a constatação de 

deficiência de selênio, e se necessário a suplementação destes animais. 

Portanto, o conhecimento da concentração do selênio em carnes bovinas 

considerando a região do país, é uma informação importante para o cálculo da 

ingestão desse elemento e um dado indispensável nas tabelas de composição de 

alimentos, apesar, como vimos de sua grande variabilidade. 
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8 CONCLUSÕES  

 

Pelos resultados obtidos pode-se concluir: 

- O teor de selênio nas carnes provenientes do estado de Mato Grosso do 

Sul foram superiores daquelas do estado de São Paulo em aproximadamente 

100%, apontando para as diferenças do mineral em alimentos provindos de 

diferentes estados dentro do mesmo país; 

- O teor de selênio variou de acordo com o tipo de corte, com o coxão duro 

apresentando as maiores quantidades e o patinho as menores. 
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