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RESUMO
Temperamento divergente em bovinos está associado à alteração no
amaciamento de carne e atividade inibitória de calpastatina
Embora muitos avanços tenham ocorrido no entendimento dos fatores
que afetam a maciez, a incidência de carne dura ainda é significativa. Animais mais
reativos apresentam carnes mais duras, porém o mecanismo que determina este
efeito ainda não foi estabelecido. Presume-se que o maior estresse nos animais
reativos aumente a atividade de calpastatina afetando o amaciamento post mortem.
Com objetivo de testar esta hipótese, foram avaliadas correlações da força de
cisalhamento (FC), temperamento e temperatura corporal obtida de noventa e seis
novilhos Nelore castrados, com cerca de 20 meses de idade. O temperamento foi
baseado nas variáveis velocidade de fuga (VF) e escore de tronco (ET) avaliadas 3 4 semanas antes do abate (Manejo 1) e 2 dias pré-abate (Manejo 2). A análise de
componentes principais com as variáveis de temperamento obtidas em ambos os
manejos resultou em dois índices: índice de temperamento (IT) e índice de
habituação (IH). Estes índices apresentaram maior correlação com a FC do que a
VF. O IH apresentou correlação negativa e positiva com FC e pH (P < 0,05),
respectivamente. A temperatura retal foi positivamente correlacionada com IT e
negativamente com FC. A termografia infravermelho de várias regiões corporais
apresentou correlações baixas com IT ou FC. Dois grupos divergentes quanto à FC
(extremos da população para FC), cada qual com 6 novilhos, foram comparados
para variáveis de temperamento, expressão dos genes CAPN1, CAST, CAST1 e
CAST2, e características de carne. O grupo de alta FC (AFC) apresentou maior (P <
0,05) VF, ET, IT e índice de temperamento com base na média da VF e ET (ITM).
Os grupos de AFC e baixa FC (BFC) não diferiram (P > 0,05) para comprimento de
sarcômero e pH final, mas tiveram diferenças no amaciamento post mortem, com
diferenças em maciez que persistiram em todos os tempos de maturação (2, 16 e 30
dias post mortem; P < 0,05). O grupo AFC apresentou maior atividade inibitória de
calpastatina total 48 h post mortem medida no M. triceps brachii (P < 0,05), embora
diferenças não tenham sido observadas no M. longissimus lumborum (P > 0,05). No
entanto, o grupo AFC teve no M. longissimus maior expressão de CAST do que o
grupo de BFC (P < 0,05). Em conclusão, temperamentos divergentes têm impacto
na atividade de calpastatina que influência o amaciamento post mortem.
Palavras-chave: Componentes principais; Força de cisalhamento; Habituação;
Nelore;
Maciez;
Reatividade;
Termografia
infravermelho;
Expressão gênica
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ABSTRACT
Divergent temperament in cattle is associated with the change in meat
tenderization and calpastatin inhibitory activity
Despite significant advancements in the knowledge of factors affecting
beef tenderness, incidence of tough beef continues to be elevated. Animals more
excitable have tougher meat, but the mechanism that determines this effect has not
been established. It is presumed that more stress in excitable animals increases
calpastatin activity with effects on tenderization post mortem. With the aim of test this
hypothesis, correlations were measured for shear force (SF), temperament and body
surface temperature obtained from ninety-six Nellore with about 20 months of age.
Temperament was based on the exit velocity variables (EV) and crush score (CS)
measured 3-4 weeks (handling 1) and two days (handling 2) before slaughter. The
principal component analysis with the temperament variables obtained in both
handlings resulted in two index: temperament index (TI) and habituation index (HI).
These indexes had higher correlation with the SF than the VF. The HI had negative
and positive correlation with SF and pH (P < 0.05), respectively. Rectal temperature
was positively correlated with TI and negatively with SF. Infrared thermography of
different body sites had low correlations with TI or SF. Two divergent groups to SF
(extremes of the population to FC), each with 6 steers, were compared to
temperament variables, expression of genes CAPN1, CAST, CAST1 and CAST2,
and meat traits. The high SF group (HSF) had higher EV, CS, TI and temperament
index based on the average of EV and CS (ATI) (P < 0.05). The HSF groups and low
SF (LSF) did not differ for sarcomere length and final pH (P < 0.05), but it had
differences in post mortem tenderization, with differences in tenderness that
persisted in all aging times (2, 16 and 30 days post mortem; P < 0.05). The HSF
group had higher calpastatin inhibitory activity 48 h post mortem measured in M.
triceps brachii (P < 0.05), although no differences were observed in the M.
longissimus lumborum (P > 0.05). However, the HSF group had in the M. longissimus
greater CAST expression than the LSF group (P < 0.05). In conclusion, divergent
temperaments affect the calpastatin activity that influence the tenderization post
mortem.
Keywords: Excitable; Gene expression; Habituation; Infrared thermography; Nellore;
Principal components; Shear force; Tenderness
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1 INTRODUÇÃO

A carne bovina possui características sensoriais únicas. Contudo, os
atributos sensoriais apresentam uma grande variabilidade, resultado da associação
de fatores genéticos e ambientais. Dos atributos da carne, o sabor característico
talvez seja o fator mais apreciado pelos consumidores. Por outro lado, a maciez da
carne tem sido apontada como definidora da aceitação do consumidor no mercado
norte-americano (SHACKELFORD et al., 2001), ao ponto da identificação da
disposição para pagamento de um prêmio pela garantia de satisfação de um padrão
mínimo (BOLEMAN et al., 1997; MILLER et al., 2001; SHACKELFORD et al., 2001).
Dentro do mercado brasileiro, parece existir uma valorização do quesito
maciez, e carnes diferenciadas para este atributo são distinguidas pelos
consumidores (DELGADO et al., 2006). Portanto, em cenário de constante debate
sobre os efeitos da carne sobre a saúde e aumento da competitividade de fontes
alternativas de proteína, pode ser estratégica a redução de experiências negativas
com a maciez da carne bovina produzida de forma sustentável. Neste contexto, as
buscas de entendimento dos fatores determinantes de maciez são essenciais para
manter e ampliar o mercado da carne produzida no Brasil.
A maciez da carne é influenciada pelo processo enzimático em
condições normais de refrigeração (KOOHMARAIE, 1996). A relação entre altos
níveis de calpastatina e a baixa maciez da carne são observações consistentes,
dando conta da importância do sistema calpaína (O’CONNOR et al., 1997;
WHIPPLE et al., 1990; WULF et al., 1997). Apesar das calpaínas realizarem a
proteólise miofibrilar, é o seu inibidor que apresenta maior correlação com a maciez
e exibe diferenças significativas entre tratamentos que possuem diferenças na
textura (IBRAHIM et al., 2008; SHACKELFORD et al., 1991; WHIPPLE et al., 1990).
Algumas evidências sinalizam para um aumento da atividade de
calpastatina em decorrência do estímulo diferenciado aos receptores agonistas
adrenérgicos, com isso, afetando a maciez da carne (GRUBER et al., 2010;
SENSKY et al., 1996; STRYDOM et al., 2009, 2011). Este mecanismo pode ser a
causa da menor maciez na carne de animais reativos (BEHRENDS et al., 2009;
KING et al., 2006; WULF et al., 1997), os quais são mais suscetíveis ao estresse
pré-abate que animais com bom temperamento (CAFE et al., 2011a; CURLEY et al.,
2008).

Animais

reativos,

ou

seja,

mais

estressados

apresentam

maiores
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concentrações plasmáticas de epinefrina (GRUBER et al., 2010), as quais agem
sobre os receptores adrenérgicos.
O estabelecimento da relação entre maciez e temperamento apresenta
o desafio da identificação de animais com responsividade diferenciada ao estresse,
pois os animais podem expressar a sua condição emocional de formas diferentes
(PETHERICK et al., 2002; SANT’ANNA; PARANHOS DA COSTA, 2013). Para o
sistema produtivo, um bom identificador deve apresentar boa correlação com as
variáveis de interesse. Deste modo, a velocidade de fuga, o escore de tronco e o
escore de curral têm em alguns casos apresentado resultados satisfatórios quanto à
relação com força de cisalhamento (BEHRENDS et al., 2009; KING et al, 2006;
WULF et al., 1997), embora sem o mesmo êxito em outras oportunidades
(FRANCISCO et al., 2015; SILVEIRA et al., 2012).
Com a finalidade de obter variáveis com melhor capacidade preditiva
do temperamento, a utilização de índices é uma alternativa que pode ser explorada
(FRANCISCO et al., 2015; KING et al., 2006; SANT’ANNA; PARANHOS DA COSTA,
2013). Isto pode ser feito com análise de componentes principais, que realiza
associação dos indicadores em uma variável, denominado como índice nesta
condição (MANLY, 2008; SANT’ANNA; PARANHOS DA COSTA, 2013). O uso deste
recurso é fortalecido pelas características intrínsecas dos métodos de avaliação que
abordam

diferentes

aspectos

do

comportamento

dos

animais

(KILGOUR;

MELVILLE; GREENWOOD, 2006; PETHERICK et al., 2009; SANT’ANNA;
PARANHOS DA COSTA, 2013). Se bem-sucedido, o índice pode aperfeiçoar a
identificação de animais com maior reatividade pré-abate, e consequentemente, com
maior propensão para comprometimento do amaciamento da carne.
A reatividade animal resultante do estímulo do eixo hipotálamohipófise-adrenal e aumento do tônus simpático apresenta efeitos sobre a
temperatura central, estimada pela temperatura retal (GRUBER et al., 2010;
TERLOUW; SHOUTEN; LADEWIG, 1997). Entretanto, não se sabe do impacto
destes processos fisiológicos sobre a temperatura em diferentes regiões corporais,
pois ao mesmo tempo em que há estimulação do metabolismo, aumento da
frequência cardíaca e maior aporte sanguíneo para a musculatura (processos que
aumentam temperatura corporal), pode ocorrer vasoconstrição dos vasos da pele em
resposta a liberação de norepinefrina ou vasodilatação após realização de exercício
em decorrência do estresse (CHARKOUDIAN, 2010; CUNNINGHAM; KLEIN, 2007;
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GREGORY; GRANDIN, 1998; TERLOUW; SHOUTEN; LADEWIG, 1997). Estes
eventos podem se contrapor ou agir sinergicamente para aumento da temperatura
das diversas regiões corporais. Deste modo, as avaliações de temperatura podem
ser potenciais marcadores para temperamento e atributos da carne.
Presume-se que o maior estresse nos animais reativos aumente a
atividade de calpastatina afetando o amaciamento post mortem. Neste sentido, o
presente estudo teve como objetivo abordar os principais determinantes intrínsecos
da maciez da carne bovina. Avaliar a relação da força de cisalhamento com
calpastatina e temperamento, bem como avaliar a aplicação de análise multivariada
como ferramenta para identificação de animais com diferentes temperamentos ao
manejo. Além disto, procurou-se determinar a utilidade da temperatura em diferentes
regiões corporais como marcadores para temperamento e maciez.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Maciez da carne bovina
A carne bovina tem a preferência dos consumidores brasileiros,
podendo atingir patamares altos como primeira escolha entre as carnes (DELGADO
et al., 2006), e representando cerca de 39% do consumo médio de carne (BRASIL,
2016), situando-se entre os maiores mercados de carne do mundo. A maciez é o
fator mais importante influenciando a satisfação do consumidor (LAWRIE;
LEDWARD, 2006; PURCHAS, 2004). A experiência negativa com a maciez pode
limitar a possibilidade de uma nova compra (BOLEMAN et al., 1997), bem como a
garantia de maciez pode render o pagamento de um prêmio pelos consumidores
(BOLEMAN et al., 1997; MILLER et al., 2001; SHACKELFORD et al., 2001). Estas
observações são reforçadas pela relação entre o preço do corte cárneo e sua
relação com a expectativa de maciez (SHACKELFORD; WHEELER; KOOHMARAIE,
1995). Esta situação também é observada no Brasil (DELGADO, 2001).
A maciez da carne é determinada por testes sensoriais, bem como por
uma medida instrumental objetiva pelo uso de um texturômetro. A maior parte dos
estudos utiliza este método objetivo denominado Warner-Bratzler Shear Force, que
mede a força necessária para o cisalhamento de um cilindro de carne no sentido
transversal (HONIKEL, 1998; PURCHAS, 2004). Nesta técnica a maior força de
cisalhamento (FC) indica redução na aceitabilidade da carne pela menor maciez
(HOPKINS; HUFF-LONERGAN, 2004). A FC e a maciez sensorial medida pelos
consumidores

apresentam

correlação

negativa

moderada-alta

(r

=

-0,72,

DESTEFANIS et al., 2008), ao ponto de os consumidores no teste sensorial serem
capazes de identificar faixas de valores de FC (BOLEMAN et al., 1997; DELGADO et
al., 2006; MILLER et al., 2001; SHACKELFORD et al., 2001).

2.1.1 Principais fatores na definição da maciez na carne bovina
A maciez da carne é afetada por fatores ante e post mortem. Os fatores
ante mortem são inerentes ao sistema de produção e representam interações entre
o genótipo animal e o ambiente, enquanto que os fatores post mortem são
extrínsecos, se confundem com os procedimentos técnicos utilizados após o abate
até o consumidor final (FELÍCIO, 1997). Os fatores envolvidos nestes dois

26

momentos são inúmeros, e frequentemente, interagem, afetando características
estruturais e metabólicas na carne. Estas são denominadas de determinantes
intrínsecos (e.g., pH e teor de colágeno).
Os determinantes intrínsecos afetam a maciez em diferentes
intensidades (PURCHAS, 2014). Contudo, o processo enzimático envolvido no
amaciamento durante a maturação da carne pode responder por quase a totalidade
da variabilidade na maciez (KOOHMARAIE, 1992a). Esta constatação é corroborada
pelas altas correlações existentes entre FC e índice de fragmentação miofibrilar
(CULLER et al., 1978; MARINO et al., 2013; SHACKELFORD et al., 1991). Contudo,
esta constatação é plausível para carnes que permitem preparação rápida com calor
seco (e.g., M. longissimus), enquanto em cortes usualmente empregados em
preparações lentas e com calor úmido adiciona-se o conteúdo e solubilidade do
colágeno (FELÍCIO, 1997). Não obstante, os estudos a respeito da maciez da carne
bovina são concentrados em carnes de preparação rápida, que utilizam elevadas
temperaturas, cujos cortes cárneos são valorizados e apresentam alta proporção na
carcaça bovina (SHACKELFORD et al., 1995). A maciez destes cortes sofre
influência de diversos determinantes intrínsecos, tais como: comprimento de
sarcômero, pH, gordura intramuscular, tecido conjuntivo intramuscular e proteólise
post mortem (PURCHAS, 2014).
2.1.1.1 Comprimento de sarcômero
Sarcômero é a unidade básica do músculo esquelético, e o seu
comprimento é definido pela distância entre dois discos Z adjacentes. A avaliação do
comprimento sarcômero tem importância em condições que predispõem o
encurtamento pelo calor (heat shortening) ou pelo frio (cold shortening). O último tem
maior importância em bovinos devido à ocorrência associada ao abate e
resfriamento imediato das carcaças. O encurtamento pelo frio ocorre quando baixas
temperaturas no pre rigor induzem a contração muscular mais intensa (HUFFLONERGAN; ZHANG; LONERGAN, 2010; PURCHAS, 2014). Considera-se que
pode ocorrer encurtamento pelo frio quando o pH muscular está maior que 6,0 e a
temperatura está menor que 10

oC

(HONIKEL; RONCALÉS; HAMM, 1982;

HONIKEL, 2014a). A baixa taxa de acidificação e alta proporção de fibras vermelhas
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na musculatura de bovinos, o torna susceptível ao encurtamento pelo frio (HUFFLONERGAN; ZHANG; LONERGAN, 2010; LAWRIE; LEDWARD, 2006).
Em condições normais, o comprimento de sarcômero post rigor tem
entre 1,8 a 2,0 µm no músculo M. longissimus. Abaixo destes valores, caracteriza-se
o encurtamento causado pela contração muscular. Dependendo das condições de
resfriamento, pode ser alcançado 50% de redução no comprimento do sarcômero
(HONIKEL, 2014b). Quanto menor o comprimento do sarcômero, mais dura carne se
torna. No entanto, esta relação não é linear. O encurtamento excessivo, acima de
40%, pode causar dano estrutural no sarcômero e resultar em melhora da maciez
(MARSH; LEET; DICKSON, 1974; SMULDERS et al., 1990; PURCHAS, 2014).
O comprimento de sarcômero tem forte impacto na maciez. O
encurtamento de 30% no sarcômero do M. longissimus dorsi de bovinos pode
aumentar em duas vezes a FC medida na carne com 14 dias de maturação
(HONIKEL, 2014a). Impacto maior na maciez deste músculo foram observados em
carnes que foram tratadas com resfriamento rápido. Este efeito provocou aumento
na FC em três vezes quando comparada ao resfriamento adequado (DAVEY;
GILBERT; CARSE, 1975). Esta diferença caiu para a metade após 14 dias de
maturação. O impacto do encurtamento de sarcômero também é verificado no painel
sensorial treinado. A redução de 0,20 µm no comprimento de sarcômero no M.
longissimus (de 1,80 para 1,60 µm) acarretou em decréscimo de quase 3 pontos (1 –
9) no escore de maciez (SMULDERS et al., 1990).
A alta correlação entre comprimento de sarcômero e FC é observável
em tratamentos que provocam variação significativa do comprimento de sarcômero
(DEVINE; WAHLGREN; TORNBERG, 1999). Para minimizar estes efeitos, é
preconizado o abate de animais com espessura de gordura subcutânea no lombo no
mínimo mediana, ou seja, maior que 3 mm (BRASIL, 2004). Esta estratégia reduz a
susceptibilidade ao encurtamento pelo frio e previne maiores danos a maciez
(PFLANZER; FELÍCIO, 2009; SAVELL; MUELLER; BAIRD, 2005).
A percepção do impacto do comprimento de sarcômero sobre a maciez
tem estimulado o desenvolvimento de técnicas que minimizem o encurtamento, ou
até mesmo que provoque o alongamento dos músculos. Uma alternativa à
suspenção da carcaça pelo tendão de Aquiles, a suspenção pélvica (tenderstretch),
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tem sido pontuada positivamente pelo Meat Standards Australia1 para palatabilidade
devido seu impacto positivo na maciez. A suspenção pélvica tem redução em torno
de 20% na FC dos músculos traseiros (média ponderada pelo peso dos músculos)
(HOPKINS, 2014a).
Portanto, é de suma importância o monitoramento das condições de
resfriamento e a espessura de gordura. O encurtamento pelo frio pode ser evitado
ao assegurar temperaturas entre 10 a 15 oC até o estabelecimento do rigor mortis ou
pH menor que 6, e gordura subcutânea com espessura acima da mínima
preconizada (> 3mm). Além disso, estimulação elétrica também tem sido um
importante aliado contra o encurtamento do sarcômero por acelerar o rigor mortis
(LAWRIE; LEDWARD, 2006; HUFF-LONERGAN; ZHANG; LONERGAN, 2010). Ao
atender estas recomendações de resfriamento e espessura de gordura subcutânea,
poucas variações são observadas no músculo para o comprimento de sarcômero
(STOLOWSKI et al., 2006).

2.1.1.2 pH
A avaliação do pH na carne tem como base mensurar a concentração
de íons hidrogênio (H+). Pequenas alterações na concentração dos H+ podem afetar
fortemente as estruturas e as funções das moléculas do meio. A concentração do H+
na musculatura é mantida relativamente constante por meio da manutenção da
homeostase no animal em vida, mantendo o pH em torno de 6,9-7,0 (HONIKEL,
2014b).
Na morte do animal, o fluxo sanguíneo e o aporte de oxigênio são
interrompidos. Com isso, há alteração do metabolismo energético no tecido
muscular, provocando o declínio do pH pela acumulação de íons hidrogênio. Na
condição anóxica, as principais fontes de energia para as células musculares são a
fosfocreatina e o glicogênio. Os ATPs oriundo destas fontes são aproveitados pelas
células, e após sucessivas reações químicas acumulam H+, gerando redução do pH
no músculo (FERGUNSON, GERRARD, 2014). O estabelecimento do rigor mortis
tem sido atribuído a falta de substrato ou a inativação de enzimas glicolíticas
(LAWRIE; LEDWARD, 2006). Em determinadas condições, o pH final parece ser

1Sistema

australiano de classificação da qualidade da carne bovina, o qual acompanha ao longo do
sistema de produção os fatores que afetam a palatabilidade da carne, site: http://www.mla.com.au
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estabelecido pela inativação da enzima fosfofrutoquinase, a qual é pH-dependente,
mas a atividade da AMP deaminase, fluxo glicolítico e a capacidade tamponante são
importantes determinantes do metabolismo post mortem (WICKS et al., 2015). O
mecanismo exato do estabelecimento do pH final ainda é desconhecido
(FERGUSON; GERRARD, 2014).
A taxa de declínio do pH muscular é um dos fatores mais importantes
para a maciez relativo a este determinante intrínseco, devido à sua contribuição no
encurtamento excessivo pelo frio e calor, como abordado previamente. Além disso,
outra importância relevante do pH para maciez, é sua influência na proteólise post
mortem. O pH final da carne categorizados em baixo (pH < 5,8), intermediário (5,8 <
pH < 6,2) e alto (pH > 6,2) apresentam diferenças na maciez, com o pH intermediário
exibindo carnes mais duras (CONTRERAS-CASTILLO et al., 2016; PURCHAS,
2014) e menor taxa de amaciamento (WATANABE; DALY; DEVINE, 1996).
Provavelmente, como resultado da menor degradação das proteínas miofibrilares
(CONTRERAS-CASTILLO et al., 2016). Corroborando com estes resultados,
análises de regressão estimaram que com a redução no pH final da carne ocorre
redução na atividade de calpastatina e maior ação das calpaínas (HWANG;
THOMPSON, 2001).
Estudos recentes têm indicado que o pH intermediário pode aumentar
a atividade protetiva das pequenas proteínas de choque térmico (sHSP) sobre a
degradação das proteínas miofibrilares (BALAN; KIM; BLIJENBURG, 2014;
PULFORD et al., 2008). Os níveis destas proteínas apresentam comportamento
diferente para cada faixa de pH durante a maturação, contudo não aparentam uma
relação

direta

com

a

degradação

das

proteínas

miofibrilares

e

maciez

(CONTRERAS-CASTILLO et al., 2016).
Assim como o pH final, a taxa de declínio do pH também está
relacionada com o amaciamento post mortem. Maiores taxas de declínio do pH
favorecem nos primeiros dias de maturação a clivagem de proteínas miofibrilares
pelas

calpaínas

(HWANG;

THOMPSON,

2001;

KOOHMARAIE,

1992b;

O’HALLORAN; TROY; BUCKLEYB, 1997). O mecanismo deste processo não é
conhecido, mas supõe-se que o rápido declínio do pH desestabilizaria a estrutura da
µ-calpaína, e permitiria uma mudança de conformação que favoreceria a proteólise
dos

substratos

com

subsequente

autólise

(HUFF-LONERGAN;

ZHANG;

LONERGAN, 2010). Este mecanismo parece estar associado com outro proposto, o
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qual considera a ligação entre calpaína e calpastatina, que é extremamente sensível
ao pH, e obedece uma relação sigmoide, sendo observado diminuição na inibição
com a redução do pH (DRANSFIELD, 1993). Também foi sugerido que a rápida
queda do pH alteraria conformações dos substratos favorecendo a proteólise (HUFFLONERGAN, 2014). Estas proteases parecem ter maior ação em proteínas
desnaturadas (GOLL et al., 2003), que podem estar em maior concentração no
tecido como taxa declínio do pH elevada. Pelas evidências existentes, a importância
do pH para a maciez se deve principalmente pelo seu efeito sobre o amaciamento
post mortem, envolvendo o sistema calpaína.

2.1.1.3 Gordura intramuscular
A gordura depositada dentro dos músculos é denominada de gordura
intramuscular, comumente chamada de marmorização. A gordura intramuscular
apresenta significativa contribuição para palatabilidade geral da carne, mas o
impacto sobre a maciez é questionável (MILLER, 2014; SAVELL; CROSS, 1988). A
correlação entre gordura intramuscular e maciez é baixa para carnes com níveis de
gordura muscular entre 3 a 10%, tanto em avaliação por FC como em painel treinado
(WULF et al., 1997). Além disso, existe uma larga variação na maciez dentro de
cada escore de marmorização, indicando que pode haver carne dura e macia em um
mesmo escore (TATUM et al., 1980; WHEELER; CUNDIFF; KOCH, 1994).
Não obstante, alguns mecanismos são apontados como responsáveis
pela melhoria na maciez com o incremento da gordura intramuscular. De acordo com
Miller (2014), existem quatro características associadas ao efeito da marmorização
sobre a maciez. A primeira, diz respeito à densidade da gordura, que é baixa, e por
isso carnes com maior concentração de gordura seriam mais macias. A segunda,
trata da maior lubrificação das fibras musculares com aumento da gordura na carne,
isto reduziria a resistência da carne durante a mastigação. A terceira teoria,
considera que carnes mais marmorizadas protegeriam as proteínas de uma
desnaturação rápida durante o cozimento. Isto reduziria a perda de água na cocção,
evitando concentração das fibras com impacto prejudicial na maciez. A última teoria
é chamada da “teoria da deformação”. Nesta teoria, o aumento do gordura
intramuscular causaria enfraquecimento do tecido conjuntivo do perimísio, causando
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deformação neste tecido, e consequentemente, reduzindo o seu efeito de
endurecimento da carne.
Embora seja difícil a separação dos possíveis mecanismos, a “teoria da
deformação” foi visitada (NISHIMURA; HATTORI; TAKAHASHI, 1999). Neste
estudo, foram utilizados novilhos Wagyu Japanese Black, reconhecidos pela alta
capacidade de deposição de gordura. A FC e o teor gordura na carne foram
mensurados até aos 32 meses de idade. A correlação entre FC e teor de gordura no
M. longissimus foi baixa e positiva (r = 0,18; com os animais de 9 até 32 meses de
idade). Entretanto, a correlação foi alta e inversa (r = -0,76) para animais com mais
de 20 meses de idade. A partir desta idade, foi observado rápido aumento na taxa
de deposição da gordura, de 5% aos 20 meses para 20% de gordura intramuscular
aos 32 meses. Esta alteração na composição provocou redução no teor de colágeno
e aumento na solubilidade do colágeno, redução na FC do tecido conjuntivo, e como
consequência, redução na FC da carne. Portanto, o efeito do grau deposição da
gordura intramuscular sobre maciez é factível, devido ao enfraquecimento do tecido
conjuntivo. Entretanto, os autores salientaram que o efeito é aplicável quando a
gordura intramuscular ultrapassa 8% da composição total do bife.
O nível de gordura intramuscular exigido para alteração estrutural é
muito elevado, sendo difícil alcançar tal deposição de forma eficiente e sustentável,
mesmo para animais de raças como Angus e Hereford, com aptidão para deposição
de gordura intramuscular (SHACKELFORD et al., 1994). Em Nelore, principal raça
utilizada na composição do gado de corte no Brasil, a gordura intramuscular varia
entre 2 a 3% em touros jovens e adultos (DUARTE et al., 2011; FRANCISCO et al.,
2015), com relatos de até 5% em castrados adultos (PFLANZER; FELÍCIO, 2011).
Portanto, parece razoável as indicações que a gordura intramuscular pode explicar
apenas de 5 a 15% na variação da maciez da carne bovina (PURCHAS, 2014;
TATUM et al., 1980; WHEELER; CUNDIFF; KOCH; 1994).

2.1.1.4 Tecido conjuntivo intramuscular
A carne consiste de quantidade variáveis de tecido muscular, tecido
adiposo, tecido conjuntivo, sangue, vasos sanguíneos, tecido linfático, tecido
nervoso, tendões e cartilagem. Dentre estes componentes, o tecido conjuntivo é um
dos com maiores participações relativa no músculo, pois contribui com 2 a 19% da
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proteína total do músculo esquelético (KEETON et al., 2014), e representa 1,5 a 15%
do peso do músculo em base de matéria seca (ASTRUC, 2014b). Este tecido
apresenta disposição altamente organizada e serve de suporte e sustentação para
as fibras musculares (ASTRUC, 2014a).
O tecido conjuntivo consiste primariamente de colágeno, mas também
possui quantidades significativas de elastina e substância fundamental amorfa
(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). O maior teor de colágeno na carne afeta
negativamente a maciez, mas isso depende do método de cozimento, bem como da
característica do colágeno (ASTRUC, 2014b; TAYLOR, 2004). A maior quantidade
de ligações cruzadas entre cadeias de peptídeos dentro das moléculas de colágeno,
a tornam mais insolúvel, e nestas condições a carne é menos macia
(CHRISTENSEN; PURSLOW; LARSEN, 2000; HILL, 1966). O teor e a qualidade do
tecido conjuntivo juntamente com proteólise post mortem são considerados os
fatores mais importantes para a maciez, em condições de ausência do encurtamento
excessivo do músculo durante o estabelecimento do rigor mortis (DE SMET, 2014).
O teor de colágeno afeta significativamente a maciez em comparações
entre músculos (LAWRIE; LEDWARD, 2006; PURCHAS, 2014). Músculos usados
para locomoção são menos macios, pois apresentam maior quantidade de tecido
conjuntivo do que os músculos de postura (MILLER, 2014; TAYLOR, 2004). Deste
modo, as diferenças dentre os músculos M. psoas e longissimus que apresentam
baixo teor de colágeno e carne macia, e os M. biceps e pectorais que se
caracterizam pelo alto teor de colágeno e carne mais dura são explicadas em parte
pelo colágeno presente (TAYLOR, 2004).
O teor de colágeno também é importante em avaliações que aplicam
cozimento de baixa temperatura (PURCHAS, 2014). Nesta condição, as ligações
intermoleculares e intramoleculares no colágeno apresentam quebras reduzidas,
mantendo

a

integridade

das

unidades

de

polipeptídios

de

tripla-hélice,

consequentemente, evitando a condição gelatinosa verificada em cozimentos com
alta temperatura (LAWRIE; LEDWARD, 2006; LEWIS; PURSLOW; RICE, 1991;
KEETON; ELLERBECK; NÚÑEZ DE GONZÁLEZ, 2014). De modo geral, à medida
que aumenta a temperatura de cozimento reduz a contribuição do teor de tecido
conjuntivo para variação da maciez (BOUTON; HARRIS; RATCLIFF, 1981;
CHRISTENSEN; PURSLOW; LARSEN, 2000; TAYLOR, 2004).
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O teor de colágeno parece não aumentar com a idade do animal,
sugerindo que a qualidade e não quantidade de colágeno são relevantes para a
maciez da carne quando há diferenças na idade (PURSLOW, 2005; TAYLOR, 2004;
ASTRUC, 2014b). A menor solubilidade do colágeno resulta em aumento da dureza
da carne de animais mais velhos (DUARTE et al., 2011; GOLL; HOEKSTRA; BRAY,
1964), atuando como o principal fator de contribuição do tecido conjuntivo para a
maciez. Acima de 60 oC, as moléculas de colágeno são desnaturadas e perdem sua
estrutura altamente organizada e torna-se gelatinosa (CHRISTENSEN; PURSLOW;
LARSEN, 2000; PALKA, 1999), porém, no gado adulto as fibras de colágeno são
muito mais termo estáveis devido o maior número de ligações cruzadas, fator que a
torna mais insolúveis (HILL, 1966; LAWRIE; LEDWARD, 2006). Nesta condição, o
tecido conjuntivo tem menor gelatinização no cozimento, interferindo negativamente
na maciez (MILLER, 2014).
Além da idade, a solubilidade do colágeno pode ser afetada por
aumento das ligações cruzadas devido a fatores como raça, sexo, nutrição e ritmo
de crescimento (ASTRUC, 2014b; PURSLOW, 2005). A solubilidade do colágeno
tem mais importância para métodos de cozimento de preparo rápido, visto que
maiores tempos de cozimentos causam solubilização do colágeno em maior
extensão dirimindo diferenças na solubilidade (CHRISTENSEN; PURSLOW;
LARSEN, 2000; PURCHAS, 2014).
A maturação aparenta ter pouco ou nenhum efeito sobre o teor e a
solubilidade do colágeno (KOOHMARAIE et al., 1987). Contudo, o tecido conjuntivo
parece ser o responsável por uma dureza basal na carne, limitando o alcance de
maiores níveis de maciez em sistemas com o sistema proteolítico eficiente (DEVINE,
2014; PURSLOW, 2005; TAYLOR, 2004). Segundo Taylor (2004), a contribuição do
tecido conjuntivo para a variação na maciez demonstra ser em torno de 12%, e junto
com a marmorização responderiam no máximo por 20% daquela variação. Esta
constatação parece concordar com Koohmaraie (1992a), que atribuiu cerca de 15%
da variabilidade na maciez da carne bovina às diferenças em colágeno e
marmorização. Ambos os autores, apontaram o sistema proteolítico como o fator
mais importante para a maciez na carne bovina.
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2.1.1.5 Proteólise post mortem
O processo de amaciamento post mortem ocorre durante o período
denominado de maturação, de maneira que estes termos são usados praticamente
como sinônimos. Os mecanismos associados à maturação nas células musculares
tornam-se ativados logo após o estabelecimento do rigor mortis (KOOHMARAIE et
al., 1987; TAYLOR et al., 1995), com alguma maturação iniciando brevemente
devido ao rápido alcance do rigor mortis em algumas fibras (DEVINE, 2014).
Enzimas proteolíticas musculares endógenas, responsáveis pelo processo de
renovação proteica no músculo dos animais, agem na transformação do músculo
post mortem que resultam em amaciamento da carne. Após a morte, as proteases
causam hidrólise de proteínas miofibrilares, que correspondem aproximadamente
80% do volume da célula (HOPKINS; HUFF-LONERGAN, 2004), provocando
enfraquecimento da arquitetura e da integridade das células musculares (HUFFLONERGAN; ZHANG; LONERGAN, 2010; TAYLOR et al., 1995). O nível de
comprometimento desta estrutura tem grande influência na variação da maciez da
carne (KEMP et al., 2010; KOOHMARAIE, 1992a; TAYLOR et al., 1995).
Apenas

determinadas

proteínas

miofibrilares,

do

citoesqueleto

miofibrilar e os costâmeros, tais como titina, desmina e vinculina são susceptíveis a
degradação enzimática (KOOHMARAIE; GEESINK, 2006; TAYLOR et al., 1995). As
catepsinas, proteasomas, caspases e o sistema calpaína são potencialmente
envolvidas na proteólise post mortem (HUFF-LONERGAN; ZHANG; LONERGAN,
2010; KEMP et al., 2010; KEMP; PARR, 2012). Os três primeiros sistemas têm tido
sua importância no amaciamento da carne questionada (OUALI et al., 2006; HUFFLONERGAN; 2014; KEMP et al., 2010; KOOHMARAIE, 1994). Contudo, alguns
aspectos dão margem para especulações do envolvimento destes sistemas, pois as
proteases são endógenas ao músculo esquelético, possuem acesso as miofibrilas no
tecido, e os estudos in vitro repetem algumas alterações observadas nas miofibrilas
no post mortem (KEMP; PARR, 2008; KEMP et al., 2010; KOOHMARAIE, GEESINK,
2006).
Algumas características específicas de cada sistema proteolítico ligamnas a eventos post mortem. Por exemplo, as catepsinas são ativas em pH ácido (pH
5-6), e no animal em vida representam um dos principais sítios de degradação de
proteínas (HUFF-LONERGAN, 2014). Enquanto que as proteasomas mantem

35

razoável atividade em pH baixo e persiste com atividade em longas maturações
(HOUBAK; ERTBJERG; THERKILDSEN, 2008; LAMARE et al., 2002). As caspases
são envolvidas na morte programada das células musculares (apoptose), e já foram
identificados mais de 1.000 substratos para esta enzima, incluindo as proteínas
miofibrilares (HUFF-LONERGAN, 2014; KEMP; PARR, 2008). Porém, a maior
evidência sobre a contribuição das caspases na proteólise post mortem está
relacionada com a possibilidade de degradar o inibidor da calpaína, a calpastatina
(HUFF-LONERGAN, 2014; KEMP et al., 2009). Este fato recoloca o sistema
calpaína como central para a eficiência do sistema proteolítico.
O sistema calpaína tem sido apontado como o principal agente na
proteólise das proteínas musculares (GEESINK et al., 2006; KOOHMARAIE, 1992a;
KOOHMARAIE, 1994; KOOHMARAIE; GEESINK, 2006), sua contribuição no
sistema proteolítico segundo estimativas pode ultrapassar 90% (GOLL, 1991 apud
DELGADO et al., 1998).
Embora as evidências apontem para o envolvimento de outros
sistemas proteolíticos atuantes no amaciamento post mortem, fortes argumentos
colocam o sistema calpaína como central para o processo proteolítico (GOLL, 1991
apud TAYLOR et al., 1995). Estes autores compilaram cinco argumentos para
justificarem o protagonismo do sistema calpaína no sistema proteolítico: 1) há
mínima degradação da actina e miosina nas primeiras 72 horas post mortem, no
entanto, a maior parte do amaciamento ocorre neste período, e sabe-se que as
calpaínas são as únicas enzimas proteolíticas que não degradam actina e miosina.
2) nas primeiras 72 horas de maturação há pouca degradação da α-actinina, e sabese que as calpaínas são as únicas enzimas que degradam a estrutura da linha Z e
liberam a α-actinina sem degradá-la em pequenos fragmentos. 3) durante a
maturação o sarcômero permanece relativamente intacto, possibilitando isolar
actomiosina e α-actinina, e além disso não se verifica aumento de aminoácidos livres
durante o processo. Os demais sistemas proteolíticos causam extensa degradação
de proteínas, em contraste com a calpaína que faz limitadas quebras. 4) aumento da
concentração de cálcio no músculo resulta em aumento da maciez, entretanto,
nenhuma das catepsinas nem as proteases multicatalíticas são ativadas por cálcio.
5) inúmeros estudos demonstraram que carnes macias apresentam extenso
amaciamento post mortem em músculos com elevada atividade de calpaína ou baixa
atividade de calpastatina.
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Outros argumentos foram adicionados posteriormente por Koohmaraie
e Geesink (2006): 6) incubação de miofibrilas com calpaína produz padrão
proteolítico semelhante ao observado no post mortem. 7) a infusão de inibidores de
calpaína no músculo inibe a proteólise e o amaciamento post mortem. 8) diferenças
na proteólise e amaciamento post mortem entre espécies podem ser explicados pela
variação na atividade da calpastatina. 9) o efeito de endurecimento provocado pela
administração de agonista β-adrenérgico pode ser explicado pelo aumento na
atividade de calpastatina. 10) a reduzida taxa e extensão da proteólise post mortem
em ovinos callipyge2 são atribuídos aos elevados níveis de calpastatina. 11) a
superexpressão de calpastatina em camundongos resulta em uma grande redução
na proteólise muscular post mortem. E por último, o resultado apresentado por
Geesink et al. (2006): 12) camundongos knockout para µ-calpaína apresentam forte
inibição da proteólise post mortem.
O sistema calpaína é composto por várias isoformas tecido-específico
e pelo seu inibidor competitivo específico, calpastatina. As calpaínas são produzidas
pelos músculos como pró-enzimas dependentes de cálcio para sua ativação,
apresentando um resíduo de cisteína no seu sítio ativo (HUFF-LONERGAN, 2014).
Muitas pesquisas têm sido realizadas abordando o sistema calpaína, porem sabe-se
relativamente pouco sobre a sua regulação. Tem sido proposto o possível
envolvimento dos diversos sistemas proteolíticos com a regulação do sistema
calpaína (HUFF-LONERGAN, 2014; KEMP et al., 2012), resultados recentes indicam
uma possível influência das caspases sobre a atividade de calpastatina (HUANG et
al., 2014; KEMP et al., 2009).
As isoformas bem caracterizadas são as µ-calpaína e m-calpaína, que
são referenciadas com os prefixos µ- e m- devido as suas exigências micromolar e
milimolar de Ca2+, 3-50 µM e 400-800 µM para metade da velocidade máxima,
respectivamente (GOLL et al., 1998). As calpaínas ainda apresentam outras
terminologias, calpaína I ou 1 para µ-calpaína, e calpaína II ou 2 para a m-calpaína.
Estas calpaínas I e II são compostas de duas subunidades, uma subunidade
catalítica de 80 kDa e uma subunidade regulatória de 28 kDa. A menor subunidade é
idêntica na µ-calpaína e m-calpaína. A maior subunidade apresenta 55-65% de
homologia entre as isoformas (GOLL et al., 2003; HUFF-LONERGAN, 2014). A
2O

gene Callipyge tem um pronunciado efeito na musculatura, com hipertrofia dos principais músculos
do quarto traseiro e lombo (MONIN; SANTÉ-LHOUTELLIER, 2014).
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subunidade de 80 kDa é composta de cinco domínios: o domínio âncora (domínio I;
N-terminal), o domínio protease (domínios IIA e IIB; sitio ativos), domínio
semelhante-calmodulina (domínio III; liga-se ao cálcio), e o domínio PEF (domínio
IV; C-terminal)
As estruturas do domínio IV tem a função de ligar-se ao cálcio e formar
heterodímeros

com

a

subunidade

28

kDa

das

µ-

e

m-calpaína.

Mais

especificamente, o domínio IV liga-se ao domínio VI da subunidade de 28 kDa
(CAMPBELL; DAVIES, 2012). O domínio I da subunidade maior, e o domínio V (ricoglicina) da subunidade menor da µ-calpaína e m-calpaína sofrem autólises
progressiva quando a exigência de cálcio é atingida, reduzindo a massa da
subunidade maior da µ-calpaína e m-calpaína de 80 kDa para 76 e 78 kDa,
respectivamente. Também há redução para 18 kDa da subunidade 28 kDa na
autólise, em ambas as proteases (HUFF-LONERGAN; ZHANG; LONERGAN, 2010;
HUFF-LONERGAN, 2014).
As calpaínas autolizadas exigem em torno de 80-90% menos cálcio
para serem ativadas, porém a extensão da autólise causa perda da atividade
(EDMUNDS et al., 1991). A presença da µ-calpaína autolizada no tecido tem sido
um indicativo da ativação da enzima (HUFF-LONERGAN; ZHANG; LONERGAN,
2010). Esta isoforma é considerada a principal, ou se não a única, responsável pela
degradação das proteínas miofibrilares post mortem (GEESINK et al., 2006;
KOOHMARAIE et al., 1987; KOOHMARAIE; GEESINK, 2006). Os níveis de cálcio
inicialmente presentes nos músculos parecem não ser suficientes para ativar a mcalpaína (BOEHM et al., 1998), pois dentro das células a concentração varia de 0,20,8 µM de Ca2+ disponível (GOLL et al., 1992). Contudo, a concentração de Ca2+ é
aumentada no post mortem, possivelmente pela incapacidade do retículo
sarcoplasmático e da mitocôndria de reter Ca2+ durante o estabelecimento do rigor
mortis, alcançando níveis entre 100 a 500 µM após a conversão do músculo em
carne (DRANSFIELD, 1993).
A calpastatina é o inibidor natural das calpaínas e tem sido encontrado
em todos os tecidos que contêm calpaínas (HUFF-LONERGAN; ZHANG;
LONERGAN, 2010). A atividade inibitória desta proteína avaliada 24 horas pósabate no músculo foi identificada como o indicador isolado que apresenta a maior
correlação com maciez de carne bovina (HUFF-LONERGAN, 2014; SHACKELFORD
et al., 1994; WHIPPLE et al., 1990). A calpastatina é composta de um polipeptídeo
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com 70 kDa (CAMPBELL; DAVIES, 2012). A calpastatina contem quatro domínios
inibitórios, cada qual pode inibir uma calpaína. Dentro destes domínios há três
regiões A, B e C, que podem interagir com a calpaína após mudanças
conformacionais ao ligar-se ao cálcio. Além destes quatro domínios, foram
observados outros dois domínios (XL e L) em diferentes isoformas (GOLL et al.,
2003). Em todos os casos existem uma isoforma inteira, isto é, traduzida
normalmente e outras com deleções de exons na região denominada XL e do exon
3, que faz parte da ligação entre o domínio XL com outro domínio da proteína
identificado como L (ambos não são domínios de ligação com as calpaínas),
mostrando a existência de “slipicing” alternativo (GOLL et al., 2003). Em bovinos
foram relatadas as quatro isoformas, com I, II e III presentes em todos os tecidos, e
a IV apenas verificado em testículos (RAYNAUD et al., 2005).
A região XL da calpastatina, de acordo com Cong et al. (1998), possui
sítios de fosforilação, e sua fosforilação bem como sua própria expressão são ambas
dependentes de estímulo adrenérgico. Em ratos, a estimulação adrenérgica
provocou redução na proteólise muscular com envolvimento da via do AMPcdependente (NAVEGANTES et al., 2001). Esta via, resulta em fosforilação de
diversas proteínas e pode ser a responsável por alterar afinidade da calpastatina
pela μ-calpaína (PONTREMOLI et al., 1992). Portanto, isoformas com a região XL
deletada talvez indique uma diferença na interação entre a calpastatina e as
calpaínas. Já a região L é responsável pela regulação da ligação da calpaína no sítio
inibitório da calpastatina (LEE et al., 1992), de modo que as moléculas com regiões
desse domínio deletadas poderiam gerar isoformas da calpastatina com atividades
inibitórias diferenciadas. A interação entre a calpaína e calpastatina tanto in vivo
como o post mortem carecem de mais estudos (HUFF-LONERGAN, 2014; KEMP et
al., 2010).
O nível da atividade inibitória da calpastatina decresce com os dias de
maturação, devido a degradação no post mortem pelas calpaínas. O decréscimo na
atividade de calpastatina alcança em torno de 30% nas primeiras 24 horas post
mortem no M. longissimus, alcançando queda de 60% após 7 dias (BOEHM et al.,
1988). A proteólise post mortem é mais intensa quando a atividade de calpastatina é
baixa e a taxa de queda da atividade da calpaína é elevada (HUFF-LONERGAN,
2014). Carnes macias avaliadas entre 10 a 14 dias post mortem podem apresentar
quase o dobro do índice de fragmentação miofibrilar de carnes duras (CULLER et
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al., 1978). A maior taxa fragmentação miofibrilar ocorre nas primeiras 24 horas post
mortem, alcançando cerca de 70% da fragmentação total em 72 horas (assumindo
100% de fragmentação no dia 14) (KOOHMARAIE et al., 1987).
Os diferentes grupos musculares em bovinos apresentam diferenças
principalmente em calpastatina. No pre rigor, não foram observados diferenças entre
os músculos M. longissimus, semimembranosus e triceps brachii de Bos taurus
taurus (Bos taurus) para µ-calpaína, mas foram observadas diferenças para
atividade

de

calpastatina

total,

calpastatina

II

e

para

a

relação

µ-

calpaína:calpastatina (CRUZEN et al., 2014). As atividades dessas proteínas nos
músculos podem ser afetadas por diferentes fatores, mas parecem estar fortemente
relacionados ao desenvolvimento muscular.
No animal em vida, o crescimento resultante do acréscimo proteico que
considera a renovação proteica muscular envolve o sistema calpaína, com a
calpastatina participando ativamente destes processos (GOLL et al., 1992; GOLL et
al., 2003; KOOHMARAIE et al., 2002). Os animais apresentam ondas de
crescimento em diferentes etapas, implicando em diferenças na fisiologia muscular.
Nas diferentes etapas de crescimento do animal, os grupos musculares alternam o
ímpeto de crescimento. Isto pode estar associado a uma relação diferenciada entre
calpaína e calpastatina nos músculos. Os músculos M. triceps brachii e o
longissimus são exemplos de músculos com ímpeto de crescimento distintos quando
avaliados em novilhos na fase de terminação (BERG; BUTTERFIELD, 1976).
Neste sentido, um mesmo músculo pode ter a relação calpaína e
calpastatina alterada em diferentes fases da vida. Animais em crescimento
apresentam maior relação μ-calpaína:calpastatina no M. longissimus do que animais
adultos (CRUZEN et al., 2014). Tal fato, poderia justificar a maior maciez na carne
de animais jovens. A importância da relação entre calpaína e calpastatina para o
crescimento muscular e para maciez é nítido em ovinos callipyge. Estes animais
apresentam maior desenvolvimento muscular e carnes mais duras nos músculos
afetados pelo fenótipo, como o M. biceps femoris e o longissimus, que apresentam
alta atividade de calpastatina. No entanto, não há diferenças para calpaína e
calpastatina no músculo M. infraspinatus de animais callypige e não afetados pelo
fenótipo (DELGADO et al., 2001).
O tecido conjuntivo, comprimento de sarcômero e a proteólise são os
fatores que afetam majoritariamente a maciez. Contudo, a relação de importância
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destes fatores com a maciez é músculo dependente (KOOHMARAIE; GEESINK,
2006). Isto é, enquanto a proteólise é o principal determinante do M. longissimus, o
comprimento de sarcômero é o principal fator para o músculo psoas major. Contudo,
salvo algumas exceções, o sistema calpaína demonstra ser o principal determinante
da maciez dos músculos (STOLOWSKI et al., 2006).
2.2 Temperamento
O

temperamento

animal apresenta

diversas

definições,

sendo

temperamento, personalidade e individualidade normalmente tratados como
sinônimos (RÉALE et al., 2007). Também tem sido utilizado o termo “estilos de
ajustes” (coping styles), mas este é comumente utilizado em estudos que tratam
especificamente de mecanismos neurológicos e hormonais (RÉALE et al., 2007;
KOOLHAAS et al., 1999). Contudo, os quatro termos compartilham da mesma base
conceitual, pois tratam das respostas comportamentais individuais a situações de
desafio, relativamente consistentes ao longo do tempo e/ou situações (RÉALE et al.,
2007). Existe a recomendação para a utilização do termo temperamento, por ser
menos

antropomórfico

(MACKAY;

HASKELL,

2015).

De

modo

geral,

o

temperamento em bovinos tem sido considerado como uma resposta do animal ao
manejo pelos humanos (FORDYCE; GODDARD; SEIFERT, 1982).
De acordo com a resposta ao manejo os bovinos têm sido classificados
em calmo/adequado, intermediário e reativos/excitável/temperamental (BURDICK et
al., 2010; FRANCISCO et al., 2015; KING et al., 2006; SILVEIRA et al., 2012). Os
animais com bom temperamento, ou seja, calmos, têm sido relacionados a melhor
produtividade (CAFE et al., 2011b; TURNER et al., 2011), qualidade de carne e
carcaça (FRANCISCO et al., 2015; KING et al., 2006) e aspectos fisiológicos (CAFE
et al., 2011a; CURLEY et al., 2008; GRUBER et al., 2010) do que animais reativos.
A avaliação do temperamento tem sido realizada por indicadores
comportamentais realizados durante o manejo dos animais. Os diferentes
indicadores medem diferentes facetas do temperamento (PETHERICK et al., 2009).
Os testes mais frequentemente utilizados nos estudos são o escore de tronco,
escore de curral e velocidade de fuga (GRUBER et al., 2010; FRANCISCO et al.,
2015; KING et al., 2006; SANT’ANNA; PARANHOS DA COSTA, 2013). Os dois
primeiros testes são escores visuais de temperamento, e consistem na aplicação de
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escores para um conjunto de reações dos bovinos durante uma determinada
situação de manejo. Deste modo, o escore de tronco consiste na avaliação do grau
de desconforto do animal quando contido no tronco. Neste teste, são considerados a
intensidade e frequência de movimentação, o nível de respiração audível, a
presença de coices e vocalizações durante os primeiros segundos do animal no
tronco ou na balança (FORDYCE; GODDARD; SEIFERT, 1982).
O escore de curral, outro teste visual, consiste da avaliação da reação
do animal (em grupos de 4 a 5 animais) à aproximação do avaliador dentro de um
piquete. Nesta avaliação considera-se a velocidade e a distância de afastamento do
animal, grau de excitação e aversão a humanos (KING et al., 2006).
Diferentemente dos escores visuais, na velocidade de fuga os animais
são expostos a uma condição padronizada. A velocidade de fuga mensura o tempo
dispendido para percorrer os primeiros metros (fixado em 1, 7 a 5 metros) após a
saída do tronco de contenção ou da balança (BURROW; SEIFERT; CORBET, 1988).
O escore de tronco, escore de curral e a velocidade fuga avaliam
alguns aspectos do temperamento do animal, como medo e ansiedade, estados
emocionais indesejáveis pois resultam em estresse (PARANHOS DA COSTA et al.,
2002; PETHERICK et al., 2009; SANT’ANNA; PARANHOS DA COSTA; 2013). Os
animais com maiores valores para os indicadores de temperamento (escore ou
velocidade), chamados reativos, apresentam de forma associada maiores níveis
sanguíneos de cortisol (BURDICK et al., 2010; FRANCISCO et al., 2015; GRUBER
et al., 2010; KING et al., 2006), haptoglobulina (FRANCISCO et al., 2015), lactato
(CAFE et al., 2011a; GRUBER et al., 2010), creatina quinase (GRUBER et al., 2010),
epinefrina (BURDICK et al., 2010; GRUBER et al., 2010), glicose (CAFE et al.,
2011a), ácido graxo não-esterificado (CAFE et al., 2011a), bem como maior
frequência cardíaca (GRUBER et al., 2010) e temperatura retal (BURDICK et al.,
2010; GRUBER et al., 2010). Todas estas variáveis bioquímicas e as medidas
fisiológicas são relacionadas ao estado de estresse.
Esta constatação de resultados confirma o envolvimento dos eixos
simpato-adreno-medular e hipotálamo-pituitária-adrenal, especialmente devido aos
níveis de epinefrina e cortisol, respectivamente (TERLOUW; SHOUTEN; LADEWIG,
1997). Portanto, pode ser afirmado que animais reativos são mais suscetíveis e
apresentam respostas mais exacerbadas ao estresse, como havia sido verificado
previamente em outros estudos (CURLEY et al., 2008; CAFE et al., 2011a).
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2.3 Temperamento e maciez

O estresse pré-abate causa mudanças metabólicas que podem afetar
negativamente a qualidade da carne. O manejo pré-abate é o principal ponto crítico
sobre o rendimento e a qualidade da carne. Neste momento, os animais deparam-se
com uma série de situações que geram medo e ansiedade, consequentemente, altos
níveis de estresse podem estar presentes nestes animais (PARANHOS DA COSTA
et al., 2002). Existe uma variabilidade da resposta dos animais ao ambiente, sendo
alguns animais mais tolerantes e outros mais reativos (BEHRENDS et al., 2009;
KING et al., 2006; FRANCISCO et al., 2015). Estes últimos são mais propensos a
terem maior incidência de contusões devido a sua ansiedade e agressividade, e
também carnes mais duras (BEHRENDS et al., 2009; VOISINET et al., 1997) e
escuras (WULF et al., 1997), em parte, devido ao pH final elevado como resultado
da depleção das reservas de glicogênio muscular. O pH intermediário (5,8 a 6,2)
pode aumentar a atividade protetiva das pequenas proteínas de choque térmico
(HSPs) e reduzir a degradação miofibrilar (BALAN; KIM; BLIJENBURG, 2014;
PULFORD et al., 2008) reduzindo a maciez da carne. Entretanto, alguns trabalhos
têm observado que o estresse antes do abate afeta a maciez mesmo sem alteração
do pH (KING et al., 2006; WARNER et al., 2007). Deste modo, não se pode
desconsiderar o processo proteolítico como importante atuante na determinação da
maciez quando há diferenças no temperamento.
Um dos possíveis mecanismos do comprometimento da maciez em
animais mais reativos é pelo estímulo diferenciado aos receptores agonista βadrenérgicos (CONG et al., 1998; SENSKY et al.,1996). Estes receptores
adrenérgicos são estimulados naturalmente pelas catecolaminas, substâncias
secretadas pela adrenal e reguladas pelo sistema nervoso autônomo simpático
(TERLOUW; SHOUTEN; LADEWIG, 1997). A intensidade de ativação deste
mecanismo, ou seja, o grau de estimulação do tônus simpático, tem potencial de
induzir resposta fisiológica diferenciada do animal a eventos estressantes (CAFE et
al., 2011a; CURLEY et al., 2008), com a possiblidade de afetar a maciez da carne
como resultado da alteração do processo proteolítico post mortem (GRUBER et al.,
2010; KING et al., 2006; SENSKY et al., 1996).
Algumas evidências fortalecem esta hipótese. A simulação do estresse
com administração de epinefrina para suínos antes do abate provocou a estimulação
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agonista β-adrenérgica e aumentou consideravelmente a atividade da calpastatina
(SENSKY et al., 1996). Com este resultado, os autores concluíram que o estresse
pré-abate pode influenciar a maciez similarmente ao uso de agonista β-adrenérgico
sintético utilizados em dietas. Na utilização de β-adrenérgicos, há redução na maciez
da carne como resultado do aumento nos níveis de calpastatina (KOOHMARAIE et
al., 1991; STRYDOM et al., 2009, 2011), e frequentemente sem afetar o pH final da
carne.
Também foi verificado que animais com maiores níveis de lactato
plasmático, portanto mais estressados, apresentaram carnes com atraso no
amaciamento entre 3 e 7 dias, evidenciando o efeito do estresse sobre a proteólise
post mortem (GRUBER et al., 2010). Neste trabalho, os autores enfatizaram a
necessidade de estudos para elucidar o mecanismo de ação nesse processo e
apontaram a menor taxa de amaciamento como parte deste mecanismo. Neste
sentido, o pior temperamento pode criar condições que desfavorecem a proteólise
post mortem (GRUBER et al., 2010; KING et al., 2006). Diferentes abordagens
podem ser utilizadas para identificação dos animais responsivos ao estresse, nos
casos acima, ambos foram eficientes e encontraram relação com a maciez da carne.

2.4 Temperatura corporal e temperamento

2.4.1 Termorregulação e estresse
A manutenção da normotermia nos animais homeotermos, como nos
bovinos, é uma função essencial para evitar alterações metabólicas e enzimáticas
(ROBERTSHAW, 2006). Os animais de produção necessitam que a temperatura
interna fisiológica seja constante para manutenção da homeostase, e especialmente
para produzir com o máximo de eficiência (TAKAHASHI; BILLER; TAKAHASHI,
2009). O sistema termorregulador em bovinos mantém a temperatura central
próxima de 38,3 oC, com variações normais entre 36,7 a 39,1 oC (GREGORY;
GRANDIN, 1998).
A termorregulação é controlada por um sistema de controle fisiológico
que consiste em termorreceptores centrais e periféricos (ROBERTSHAW, 2006). No
hipotálamo situa-se o sistema de controle central que regula a temperatura do corpo
ao integrar os impulsos térmicos de quase todos os tecidos do organismo
(CUNNINGHAM; KLEIN, 2007). Quando o impulso térmico integrado excede ou fica
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abaixo da faixa limiar de temperatura, repostas fisiológicas termorreguladoras
ajustam a temperatura corporal para níveis adequados (ROBERTSHAW, 2006).
Contudo, a temperatura corporal pode ser consideravelmente afetada
por atividade muscular, fatores nervosos, hormonais (e.g., níveis dos hormônios
tireoidianos)

e

pelas

catecolaminas

(CUNNINGHAM;

KLEIN,

2007).

Fisiologicamente, muitos desses fatores estão associados ao nível de estresse dos
animais (MATTERI; CARROLL; DYER, 2000). Deste modo, importantes relações
entre temperatura corporal e estresse animal podem ser mensuradas.
No estresse agudo, tanto o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal como o
simpato-adreno-medular são ativados. Estas respostas liberam na corrente
sanguínea epinefrina e norepinefrina, bem como glicocorticoides (MATTERI;
CARROLL;

DYER,

2000;

TERLOUW;

SHOUTEN;

LADEWIG,

1997).

As

catecolaminas (epinefrina e norepinefrina) estimulam a produção de calor pelo
aumento do metabolismo de carboidratos e gorduras (TORTORA; DERRICKSON,
2011). Além disso, há aumento do fluxo sanguíneo muscular, aumento da força de
contração e da frequência cardíaca que contribuem para a produção de calor
(EILER, 2006). Catecolaminas também aumentam o metabolismo em todas as
gorduras, mas particularmente na gordura marrom, ocorrendo distribuição de calor
pela corrente sanguínea para todo o corpo (CUNNINGHAM; KLEIN, 2007).
O cortisol também contribui para elevação da temperatura corporal com
estimulação da taxa metabólica, que ocorre pela redistribuição dos metabólitos
energéticos e aumento da disponibilidade destes para o coração e para os músculos
esqueléticos (EILER, 2006). Todos estes fatores contribuem para aumento da
temperatura central. Contudo, as catecolaminas atuam sobre receptores α1 e α2
adrenérgicos, presentes nas arteríolas e veias de todos os órgãos, causando
vasoconstrição com a função de aumentar a resistência periférica total e redirecionar
o sangue para o coração e para os músculos (CUNNINGHAM; KLEIN, 2007;
ERICKSON; DETWEILER, 2006). Portanto, pode haver vasoconstrição dos vasos
sanguíneos cutâneos e periféricos. Isto pode gerar queda da temperatura nas
extremidades corporais (e.g., membros, orelhas e barbela) dependendo da
temperatura ambiental (CUNNINGHAM; KLEIN, 2007; TERLOUW; SHOUTEN;
LADEWIG, 1997; TAKAHASHI; BILLER; TAKAHASHI, 2009). A inervação simpática
involuntária da circulação cutânea tem dois ramos: um simpático sistema
noradrenérgico vasoconstritor, e um sistema ativo não-adrenérgico vasodilatador. Os
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nervos noradrenérgicos vasoconstritor são tonicamente ativos em ambientes
normotérmicos e aumentam sua atividade durantes a exposição ao frio, liberando
norepinefrina e cotransmissores para diminuir a fluxo sanguíneo na pele. O sistema
vasodilatador apenas é ativado durante aumentos na temperatura corporal
(CHARKOUDIAN, 2010).
Vacas expostas a choque elétrico, sustos e a gritarias apresentaram
imediatamente após estes eventos queda na temperatura no olho medida por
termografia infravermelho (TIV). A possibilidade do envolvimento do sistema
simpático vasoconstritor foi confirmada com a observação do aumento da frequência
cardíaca e das catecolaminas plasmáticas (STEWART et al., 2007). Estes resultados
foram revistos após touros jovens sofrerem castração cirúrgica sem anestésico. Em
contraste, nos animais recém castrados com dor visceral profunda (castração com
anestésico local) apresentaram aumento da temperatura no olho, a qual foi
associada a vasodilatação devido aos indicativos de aumento do tônus
parassimpático, a dor visceral e pela redução na frequência cardíaca (STEWART et
al., 2010).
A resposta de “lutar ou fugir” mediada pelo sistema nervoso simpático
permite uma rápida resposta ao estressor e inclui elevação da frequência cardíaca e
da pressão sanguínea, ao mesmo tempo mobiliza energia para produção de calor
(DICKENS; DELEHANTY; ROMERO, 2010). O calor gerado é distribuído para o
corpo pelos tecidos e pelo sangue, mas ao mesmo tempo a troca de calor com o
ambiente pode ser reduzida pela possível vasoconstrição periférica. Com o tempo há
elevação da temperatura corporal central e os mecanismos de perda de calor
convergem para gerar vasodilatação periférica (CHARKOUDIAN, 2010). Portanto, os
eventos podem se contrapor ou agir sinergicamente na alteração da temperatura
corporal. As avaliações de temperatura de diferentes regiões corporais podem
auxiliar no entendimento da termorregulação no estresse e podem ser potenciais
marcadores para temperamento.
2.4.2 Termografia infravermelho
As relações fisiológicas existentes entre temperamento e a produção
de calor, fundamentam o monitoramento da temperatura corporal para a
identificação de fatores estressantes, bem como de animais responsivos ao
estresse. A temperatura central do animal é normalmente estimada pela temperatura
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retal. Esta temperatura é um pouco mais baixa que a temperatura central, mas
fornece uma boa indicação da temperatura central (CUNNINGHAM; KLEIN, 2007).
Esta medida nos animais domésticos é usualmente desempenhada por um
termômetro comum. Para avaliação da temperatura superficial, em diferentes
regiões corporais, faz-se necessária a utilização de uma câmera infravermelho.
A termografia infravermelho é um método de detecção de calor nãoinvasivo e sem-contato. A câmera da termografia infravermelho mede a radiação
eletromagnética da parte infravermelho do espectro emitida por objetos (KUNC et al.,
2007). Objetos mais quentes emitem comprimento de onda menor e frequência de
onda maior que objetos frios (CUNNINGHAM; KLEIN, 2007). As informações obtidas
pela câmera geram imagens (termogramas). Os termogramas são avaliados por um
programa computacional específico que fornece os resultados em mapas de
temperatura com análises detalhadas (KNÍZKOVÁ et al., 2007). A radiação emitida é
uma função da temperatura de superfície do objeto e da emissividade. A radiação do
objeto também sofre efeito da radiação do ambiente e da absorção pela atmosfera.
Para medir com maior acurácia, a câmera automaticamente compensa os efeitos
das diversas fontes de radiação. No entanto, alguns parâmetros devem ser
fornecidos, como a emissividade do objeto, a temperatura refletida, a distância entre
o objeto e a câmera, e a umidade relativa (KUNC et al., 2007).
A termografia infravermelho apresenta extensa aplicação, e são
relatados usos em diversos ramos da indústria, mas também em humanos, na
medicina veterinária e em pesquisas (CORTIZO; BARBOSA; SOUZA, 2008;
VINKERS et al., 2013). Na produção animal, a TIV tem sido pouco empregada em
estudos com organismos vivos (KNÍZKOVÁ et al., 2007). Contudo, a termografia
infravermelho apresenta potencial de aplicação para monitoramento de aspectos
fisiológicos que são relacionados com a temperatura corporal, como eficiência
alimentar (MONTANHOLI et al., 2008; MARTELLO et al., 2015). Estudos explorando
a relação da temperatura corporal, temperamento e aspectos produtivos não foram
encontrados na literatura.
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3 MATERIAL E MÉTODOS
Os procedimentos experimentais foram revisados e aprovados pelo
Comissão de Ética no Uso de Animais (número de protocolo: 2014-35) e pela
Comissão de Ética Ambiental na Pesquisa (número de protocolo: 2014.5.2097.11.0)
da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo
(ESALQ/USP), Piracicaba, SP, Brasil.
3.1 Instalações, Animais e Período Experimental
O estudo foi conduzido nas instalações da Faculdade de Zootecnia e
Engenharia de Alimentos (FZEA) da Universidade de São Paulo (USP) em
Pirassununga, SP, Brasil. Foram utilizados 96 bovinos Nelore castrados, com peso
médio inicial de 352 ± 37,2 kg e idade média de 20 meses. Os animais foram
alojados em dois confinamentos experimentais, sendo que um grupo de 48 animais
foi distribuído em quatro baias (10 x 23 m) equipadas com Calan Broadbent feeding
gates (American Calan, Inc., Northwood, NH, USA). Os 48 animais restantes foram
alojados em baias individuais (5 x 8 m). As baias individuais e coletivas continham
bebedouros automáticos e cochos cobertos. Os animais foram submetidos a um
período de adaptação às dietas por 28 dias. O período experimental no
confinamento foi de 70 dias.
Os animais foram distribuídos aleatoriamente a quatro tratamentos
(controle e dietas contendo diferentes fontes de óleo vegetal: girassol, soja e
linhaça). A dieta controle apresentava maior nível de milho moído em substituição à
energia proveniente do óleo. Os animais foram alimentados com dietas contendo
82% de concentrado e 18% de volumoso. A dieta controle apresentou 73% de NDT
e 14% de PB, enquanto que os tratamentos apresentaram a mesma concentração
energética (77% de NDT) e proteica (14% de PB), todas as dietas fornecidas ad
libitum. Os animais foram abatidos com 23 meses e peso médio de 507 ± 46,0 kg de
peso corporal.

3.2 Manejo, Termografia e Temperatura Retal
Durante o confinamento os animais foram conduzidos ao tronco de
contenção para avaliações por ultrassom das características de carcaça e
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monitoramento da espessura de gordura para definição do ponto de abate. Naquelas
oportunidades também foram realizadas coletas de sangue e testes de
temperamento em dois manejos, que ocorreram entre 3 a 4 semanas antes do abate
(manejo 1) e dois dias pré-abate (manejo 2). Os confinamentos (baia individual e
coletiva) foram avaliados em dias diferentes com uma semana de intervalo. Os
manejos iniciaram as 7:30 e seguiram até 12:00 horas. A temperatura e a umidade
relativa dos manejos foram registradas (Tabela 1).
Tabela 1 – Temperatura e umidade relativa no momento inicial e final do manejo, e
temperatura mínima e máxima do dia anterior ao manejo
Manejo 1
Manejo 2
BI
BC
BI
BC
o
Temp. mín. dia anterior, C
10,2
11,9
17,4
16,1
Temp. máx. dia anterior, oC
26,3
27,8
23,1
23,9
o
Temp. início manejo, C
15,7
13,4
11,9
13,0
Temp. final manejo, oC
24,2
25,8
18,4
21,3
UR início manejo, %
77
90
92
91
UR final manejo, %
52
46
70
61
BI: baia individual; BC: baia coletiva; UR: umidade relativa

A termografia infravermelho foi realizada utilizando uma câmera de
infravermelho (TI 20-9 Hz, Fluke; Fluke Corporation, Everett, WA, EUA). O valor de
emissividade utilizado foi de 0,98, recomendado pelo fabricante da câmera para
tecidos biológicos. Os animais foram trazidos de suas baias e foram alojados na
sombra imediatamente antes da TIV, a avaliação ocorreu no tronco de contenção.
As imagens da TIV foram tomadas nas seguintes localizações corporais: testa, face,
flanco, costelas e olho. A distância da câmera para obtenção das imagens foi de
aproximadamente 1 m de cada localização corporal. As imagens foram interpretadas
utilizando o software Fluke InsideIR™ 4.0 (Fluke Corporation, EUA). A análise foi
realizada com uma seleção específica (forma geométrica) para definir a sub-área de
cada imagem, procedimento executado conforme especificado por Martello et al.
(2015). A temperatura retal foi obtida manualmente com termômetro digital
(VMDT01; Viomed®) simultaneamente com a TIV.
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3.3 Avaliações do Temperamento Animal
As avaliações do temperamento ocorreram em dois momentos distintos
(manejo 1 e 2) descritos acima. Foram utilizados dois métodos para avaliar o
temperamento: escore de tronco e velocidade de fuga.
Escore de tronco (ET). Determinado logo na entrada do animal no
tronco de contenção sem fazer a restrição física na cabeça e utilizando uma escala
de quatro pontos, no qual: 1 = sem movimento, permanência com a cabeça, orelhas
e rabo relaxados; 2 = algum movimento, com cabeça erguida e orelhas eretas; 3 =
movimentos frequentes, mas não vigorosos, pode haver vocalização; 4 =
movimentação constante, vocalização, oferece grande resistência com contínuos
golpes (adaptado de Hearnshaw e Morris, 1984)
Velocidade de fuga (VF). Pares de células fotoelétricas foram
instaladas a 5,5 m de distância e foram instaladas estrategicamente na saída do
tronco de contenção para medir a velocidade com que o animal deixa o tronco de
contenção, denominada velocidade de fuga e analisada em metros por segundo
(m/s), adaptado de Burrow, Seifert e Corbet (1988).
3.4 Abate
Os abates dos animais da baia individual e coletiva ocorreram com
intervalo de uma semana. Os animais foram transportados para abatedouro
comercial a 190 km de distância do confinamento. O transporte ocorreu no dia
anterior ao abate. No embarque e desembarque, cuidados foram tomados para
minimizar o estresse dos animais como ausência de uso de choque e ao evitar
mistura de animais de lotes diferentes e excesso de barulhos. O jejum alimentar para
o abate foi aproximadamente 16 horas. A ordem de entrada para o abate foi
aleatória, sendo os animais insensibilizados por concussão cerebral pelo uso de
dardo cativo. A exsanguinação foi realizada por secção da artéria carótida e da veia
jugular.

3.5 Coleta de amostras
Dentro dos primeiros 15 minutos após insensibilização e abate dos
animais, amostras do M. longissimus lumborum (LL) foram coletadas, e
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imediatamente congelas em nitrogênio líquido para posterior análise de expressão
gênica. Após 48 horas do abate foram obtidas amostras dos músculos LL e M.
triceps brachii (TB), as quais foram congeladas em nitrogênio líquido e armazenadas
em temperaturas inferiores a -80 oC para análises de atividade total de calpastatina e
comprimento de sarcômero (este apenas no LL). Neste momento, também foram
coletadas três amostras de 2,5 cm de espessura do LL, embaladas à vácuo e
estocadas em condição refrigerada (4 oC) para posterior determinação da FC, nos
seguintes períodos de maturação: 2, 16 e 30 dias post mortem.
3.6 Análises da Carne
pH. O pH final foi medido nas amostras de LL as 48-h post mortem por
meio de potenciômetro portátil HI99163 (Hanna instruments brasil Inc, São Paulo,
Brazil).
Força de cisalhamento (FC). O procedimento foi executado de acordo
com as recomendações da American Meat Science Association - AMSA (1995). As
amostras com 2,5 cm de espessura foram cozidas em forno elétrico até atingir a
temperatura interna de 40 °C, quando foram virados no forno e cozidas até alcançar
a temperatura interna de 71 °C (monitoradas por termômetro). As amostras foram
resfriadas em temperatura ambiente, e então armazenadas a ± 2 °C. Seis a oito
cilindros com 1,25 cm de diâmetro (sub-amostras) foram removidas de cada amostra
no sentido das fibras musculares. Então, as sub-amostras foram cisalhadas
utilizando o equipamento Warner-Bratzler (G-R Manufacturing Co., Manhattan, KS,
USA) para medir a força necessária para cortar as sub-amostras. Os resultados
foram expressos em kg.
Comprimento de sarcômero. O comprimento de sarcômero foi
determinado a partir de 5 sub-amostras do LL (armazenados em -80

oC)

representando as porções lateral, medial, central, ventral e dorsal do LL. Cinco
miofibrilas (com 10 a 20 sarcômeros) de cada sub-amostras tiveram o comprimento
de sarcômero analisado, e então o valor médio das cinco sub-amostras foram
reportadas como comprimento de sarcômero para o LL.
Aproximadamente 0,5 g de tecido muscular foram removidas de cada
sub-amostra designada para determinação do comprimento de sarcômero. As
amostras foram homogeneizadas a 5% glutaraldeído em tampão 0,1 M NaHPO4 a
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pH 7,2. Após quatro horas de incubação, o tampão foi substituído por solução de
fixação (0,2 M sucrose em tampão 0,1 M NaHPO4 a pH 7,2), seguindo método
descrito por Cross, West e Dutson (1981). Gotas do homogenato foram depositados
sobre lâminas de vidro e coberta com uma lamínula. As determinações foram
realizadas com auxílio de microscópio de luz Nikon Eclipse 80i (Nikon, Tóquio,
Japão), em ampliação de 100x. Os comprimentos foram medidos com o programa
de computador Nikon Elements F.
Calpastatina Total. Calpastatina foi extraída de 25 g de amostra de dois
diferentes músculos (LL e TB) que foram obtidos as 48 horas post mortem e
armazenados em -80 oC. A extração e atividade da calpastatina foram determinadas
conforme a metodologia descrita por Delgado et al. (2001), com adaptações. Os
músculos foram homogeneizados a 4°C em 6 volumes (volume/peso) de 100 mM
Tris-HCl, pH 8,3; 10 mM EDTA; 10 mM 2-mercaptoetanol (MCE) e um coquetel de
inibidores de proteases (6 mg leupeptina/L, 100 mg inibidor de tripsina/L, e 2 mM de
PMSF). O homogenato foi centrifugado a 30.100 x g por 140 min a 4 °C.
O sobrenadante foi filtrado através de quatro camadas de Miracloth
(Calbiochem) e carregadas sobre uma coluna 1,6 x 20 cm de DEAE-Sephacel (Bio
Rad). Depois de carregadas, a coluna foi lavada (250 ml) com tampão de equilíbrio
(50 mM Tris-HCl, pH 7,5 a 4oC; 0,5 mM EDTA e 10 mM MCE) para remover
proteínas não adsorvidas. As proteínas ligadas foram eluídas com um formador de
gradiente de 0 a 400 mM KCl. As atividades inibitórias foram determinadas utilizando
caseína como substrato para calpaína. Uma unidade de atividade de calpastatina foi
definida como a quantidade necessária para inibir uma unidade de m-calpaína de
pulmão bovino.

3.7 Análise de Expressão Gênica
RNA total foram extraídas de amostras colhidas imediatamente após o
abate do LL utilizando-se o reagente Trizol (Invitrogen, Califórnia, EUA) conforme o
protocolo do fabricante, uma adaptação da metodologia de Chomczynski e Sacchi
(1987). Os tecidos foram homogeneizados em 1 mL de trizol utilizando Ultra Turrax
T10 (IKA, Staufen, Alemanha). Após cinco minutos em temperatura ambiente,
adicionou-se 200 µL de clorofórmio. Novamente fez-se a incubação por cinco
minutos em temperatura ambiente. Em seguida, o material foi centrifugado a 12.000
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x g por 15 minutos a 4ºC. A fase aquosa superior foi transferida para um novo tubo.
Neste, foram adicionados 500 µL de isopropanol, permanecendo em temperatura
ambiente por dez minutos. Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 10.000 x
g por dez minutos a 4ºC e o pellet lavado com 1 mL de etanol 75%, sendo procedida
nova centrifugação a 10.000 x g por 15 minutos a 4 ºC. O pellet foi desidratado a
temperatura ambiente e ressuspendido em 20 µL de água-DEPC (0,01%).
Posteriormente, este material teve a concentração e qualidade do RNA total
determinado em NanoDrop 2000 (Thermo Fisher Scientific Inc., Wilmington, EUA).
A quantificação das amostras foi realizada utilizando comprimento de
onda de 260 nm e sua qualidade estimada na razão 260/280 nm, sendo
considerados adequados valores entre 1,8 a 2,0. Após a quantificação no NanoDrop
2000, as amostras foram diluídas para a concentração de 0,25 µg/µL e submetidas à
eletroforese em gel de agarose 1% para a verificação da integridade do RNA total e
confirmação da concentração.
A síntese de cDNA foi realizada seguindo o protocolo do Kit ImProm-II
Reverse Transcription System (Promega). Os cDNAs foram sintetizados a partir de 1
µg de RNA total das amostras de tecido. Foram utilizados 1 µL de primer oligo dT
(0,5 g/µL); 3,5 µL de água livre de RNAse/DNAse. Posteriormente foram incubadas à
70 ºC por 5 minutos, resfriando-a em gelo por 5 minutos. Depois de retiradas do gelo
as amostras receberam 4 µL de ImProm-II 5X reaction buffer, 1,2 µL de MgCl2
(25mM), 1,0 µL de dNTP mix (10 mM cada dNTP), 0,5 µL de RNasin, 1,0 µL da
enzima RT, completando o volume com água livre de RNAse/DNAse (volume final
de 20 µL). A transcrição reversa foi realizada a 25 ºC por 5 minutos, 42 ºC durante 1
hora, e à inativação da enzima deu-se a 70 ºC durante 15 minutos.
Para as reações de RT-PCR quantitativo foram utilizados: 2,6 µL de
água, 0,7 µL de primer direto e reverso (concentração inicial de 5 µM e concentração
final de 0,4 µM) referentes aos genes alvos e referências (Tabela 2) e 5 µL do Kit
Syber Green. As reações foram preparadas adicionando-se 9 µL do mix em cada
poço da placa, seguidos de 1 µL de cDNA em cada reação. A placas foram
centrifugadas à 800 x g por 30 segundos, e imediatamente conduzida ao
LightCycler® 480 II (Roche). As condições de amplificação foram: 95 ºC por 5
minutos para desnaturação do DNA no primeiro ciclo da PCR. Para os demais ciclos
95 ºC por 10 segundos, 60 ºC por 10 segundos para anelamento e 72 ºC por 20
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segundos para extensão. Os resultados da expressão gênica foram gerados e
registrados como valores de Ct (Cycle Threshold).
A eficiência individual de cada amostra foi determinada utilizando-se o
programa LinRegPCR. As curvas de regressão foram ajustadas individualmente para
cada amostra, obtendo-se assim coeficiente de determinação e eficiência máxima
para cada amostra. A eficiência individual foi ajustada para 2.0 utilizando (equação
1)
Ctij = log2 (E_geneij/ct/-gene(ij))

(1)

Em que:
Ctij é Ct da amostra ij corrigido para eficiência 2.0
E_geneijCt_gene(ij) é a eficiência real calculada pelo LinRegPCR elevado o Ct da amostra para
o gene ij.

Tabela 2 - Primers utilizados para quantificação das expressões gênicas
Gene (GenBank ID)
Sequências (5'-3')
F: CGCCTCCCTTACCCTCAA
CAPN1 (281661)
R: CATCCACCCACTCACCAAAC
F: ATGAGGAAACAGTCCCATCG
CAST (281039)
R: GGGCTTGGGTTTTTCTTCAG
F: CACCCAGGAGCATGTCAGTA
CAST1 (001030318.2)
R: ACTGCTCCCAAGGCTTGTT
F: TGCAAGCTGGTGGTACAAGA
CAST2 (174003.2)
R: GAGAGCTGACTGCTCCCAAG
F: GCAGCCATTGTGGAGATG
EEF1A2 (515233)
R: ACTTGCCCGCCTTCTGTG
F: GCGTGAACCACGAGAAGTATAA
GAPDH (281181)
R: CCCTCCACGATGCCAAAGT
F: GAAATCGCCAATGCCAAC
RPL-19 (510615)
R: GAGCCTTGTCTGCCTTCA
CAPN1: Calpaína isoforma 1; CAST: calpastatina; CAST1: calpastatina isoforma 1; CAST2:
calpastatina isoforma 2; EEF1A2: Eukaryotic translation elongation factor-1-alpha-2; GAPDH:
Gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase; RPL-19: Proteína ribossomal L-19

A normalização dos dados foi realizada com o procedimento
NormFinder com auxílio do software Genex (BioMMC, Freising, Alemanha).
Seguindo a indicação do procedimento, utilizou-se exclusivamente o RPL19 em
detrimento do GAPDH e EEF1A2 para normalização dos dados. Os resultados foram
apresentados como alterações relativas em número de vezes em relação ao grupo
baixa FC, e na outra abordagem em relação ao grupo baixa FC associada ao grupo
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baixo índice de temperamento, utilizando o método descrito por Livak e Schmittgen
(2001).

3.8 Análise estatística

Todos os dados foram analisados usando o pacote estatístico SAS
(SAS Institute Inc., Cary, NC, USA). Análises preliminares dos dados não
demonstraram efeitos das fontes de óleos sobre as variáveis alvos no estudo.
Portanto, este fator não foi considerado na análise estatística.
As estatísticas descritivas de todas variáveis foram analisadas com o
procedimento PROC MEANS. Os dados foram testados para normalidade dos
resíduos utilizando o procedimento PROC UNIVARIATE com a normalidade da
distribuição determinada por Shapiro-Wilk. A homogeneidade de variância foi
avaliada pelo teste de Levene (PROC GLM).
Os dados de FC aos 16 dias post mortem (FC16) foi utilizada para
segregar os animais em grupos. Os menores e maiores valores de FC obtidos deram
origem aos grupos de baixa (BFC) e alta força de cisalhamento (AFC),
respectivamente. Foram selecionados 12 animais igualmente divididos entre BFC e
AFC, e tipo de confinamento (individual ou coletivo).
Os dados de qualidade de carne, temperamento e temperatura foram
comparados entre os grupos de força de cisalhamento com o delineamento
inteiramente casualizado utilizando o procedimento PROC MIXED. O modelo
utilizado foi: Yi = μ + αi + e onde, Yi representa a observação realizada no n-ésimo
animal, pertencente a i-ésima grupo de força de cisalhamento; μ é a média geral da
característica; αi é o efeito fixo do grupo de força de cisalhamento; e é o efeito
residual, associado à observação realizada no n-ésimo animal. Quando pertinente
foi utilizado o teste Tukey na comparação de médias (LSMEANS). O escore de
tronco (variável categórica) foi comparado entre os grupos com estatística nãoparamétrica utilizando-se o teste de Wilcoxon-Mann-Whitney (PROC NPAR1WAY).
Para análise da expressão gênica de calpaína e calpastatina foram
formados os grupos AFC (n = 6) e BFC (n = 6), seguindo os mesmos procedimentos
da abordagem anterior, porém algumas amostras foram substituídas. Também foi
explorada a relação entre a categoria de FC e de temperamento (com base no índice
de temperamento-IT, mais detalhes a diante) para expressão gênica de calpaína e
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calpastatina. Nesta abordagem, os grupos foram formados com base nas médias e
no valor de um desvio padrão populacional das variáveis. Deste modo formou-se os
seguintes grupos: BIT-BFC (n = 4), BIT-AFC (n = 4), AIT-BFC (n = 4) e AIT-AFC (n =
4), onde BIT é baixo índice de temperamento (< -1,4); AIT é alto índice de
temperamento (> 1,5); BFC é baixa força de cisalhamento (< 4,4 kg); AFC é alta
força de cisalhamento (> 7,6 kg). A análise estatística foi igual a previamente
comentada, mas não foi considerado o tipo de confinamento.
A análise de componentes principais foi realizada utilizando dados dos
96 animais de velocidade de fuga e escore de troco dos manejos 1 e 2. O principal
componente representou a maior proporção de variação dos dados, e com base nos
resultados, foi definido como índice de temperamento (IT). O terceiro componente
principal foi definido como índice de habituação (IH). Para análises de componentes
principais foi utilizado PROC PRINCOMP. Também foi calculado o índice de
temperamento médio (ITM) para cada manejo. Este foi determinado pela média dos
resultados de velocidade de fuga e escore de tronco (média aritmética) semelhante a
abordagem dada por King et al. (2006).
Correlação de Pearson (PROC CORR) foi estimada com os dados dos
96 animais para avaliar a correlação dos resíduos entre variáveis de temperamento
com atributos da carne, e para analisar a correlação entre índice de temperamentohabituação ou força de cisalhamento com os dados de termografia por
infravermelho. Os efeitos fornecidos no modelo foram dieta e ordem de avaliação
(co-variável).

56

57

4 RESULTADOS

4.1 Estatística descritiva dos grupos de força de cisalhamento
A força de cisalhamento (FC) aos 16 dias post mortem entre os grupos
de FC apresentaram valores bem distintos para a média (Tabela 3). O valor máximo
do grupo de baixa força de cisalhamento (BFC) foi bem abaixo do valor mínimo do
grupo de alta força de cisalhamento (AFC). O comprimento de sarcômero e pH
tiveram médias e variações semelhantes entre os grupos de FC. A calpastatina total
medida no LL e TB apresentam variações consideráveis em ambos os grupos de
FC. A variação da calpastatina no LL foi relativamente maior que no TB. O
temperamento medido pelo IT também apresentou variação expressiva nos grupos
de FC.

Tabela 3 – Estatística descritiva dos grupos de baixa (B) e alta (A) força de
cisalhamento do M. longissimus lumborum (LL) aos 16 dias post
mortem
n
Variável
Grupo FC
Média
Mínimo
Máximo
DP
B
6
4,02
3,50
4,80
0,51
FCa, kg
A
6
9,57
8,50
11,80
1,17
B
6
1,82
1,65
1,91
0,09
Sarcômero, µm
A
6
1,77
1,66
1,95
0,09
B
6
5,48
5,43
5,55
0,04
pH finalb
A
6
5,53
5,43
5,59
0,05
B
6
3,80
2,53
4,57
0,84
Calpastatina LLc
A
6
4,65
3,65
6,80
1,07
B
6
4,63
4,05
5,14
0,43
Calpastatina TBc
A
6
6,08
4,53
7,07
0,92
B
6
-0,43
-1,77
1,96
1,20
ITd
A
6
1,10
0,15
2,55
0,87
aForça

de cisalhamento do LL aos 16 dias post mortem
avaliado 48 horas post mortem no LL
cCalpastatina total como unidade de atividade inibitória de m-calpaína por grama de tecido, avaliados
no LL e M. triceps brachii (TB) 48 horas post mortem
dÍndice de temperamento, IT = (VF1 x 0,59) + (VF2 x 0,56) + (ET1 x 0,39) + (ET2 x 0,43), onde VF e
ET correspondem a velocidade de fuga e escore de tronco, e 1 e 2 correspondem aos manejos 3-4
semanas antes do abate e pré-abate, respectivamente
bpH
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4.2 Força de Cisalhamento e Amaciamento

Os grupos segregados aos 16 dias post mortem em baixa e alta força
de cisalhamento no LL preservaram as diferenças em FC nos demais tempos de
maturação analisados (Figura 1). A maior diferença de FC entre os grupos foi
observada no dia 16 (diferença de 5,55 kg, P < 0,01), no dia 2 e 30 de maturação a
diferença foi de 4,85 (P < 0,01) e 1,9 kg (P = 0,03), respectivamente.

Figura 1 – Médias e desvio padrão para força de cisalhamento em diferentes tempos
de maturação para os grupos de baixa e alta força de cisalhamento no
músculo M. longissimus lumborum. Letras diferentes para cada tempo
post mortem entre grupos de baixa e alta FC diferem estatisticamente (P
< 0,05)

No grupo AFC, houve redução similar da FC durante toda a maturação
analisada. A redução na primeira (diferença do dia 2 e 16 post mortem) e na
segunda quinzena (diferenças entre o dia 16 e 30 post mortem) de maturação foi
semelhante para este grupo, 4,05±1,11 e 3,05±1,11 kg (P > 0,05), respectivamente.
Por outro lado, no grupo BFC houve redução do FC até 16 dias de maturação. Esta
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queda foi da ordem de 4,70 kg. Este valor foi semelhante à redução do grupo AFC
no mesmo período (P > 0,05). A redução na FC considerando todo o período
analisado foi diferente 4,13 e 7,08 kg (P = 0,05) para os grupos BFC e AFC,
respectivamente. Os grupos de BFC e AFC apresentaram médias próximas dos
observados no quartil inferior (n = 24) e superior (n = 24) da população estudada (n
= 96), respectivamente.

4.3 Comprimento de Sarcômero, pH e Calpastatina

Variáveis consideradas importantes para definição da FC como o
comprimento de sarcômero, pH e calpastatina total não apresentaram diferenças (P
> 0,05) entre os grupos no LL às 48 horas post mortem (Tabela 4). Por outro lado, o
grupo AFC apresentou maior (P < 0,01) atividade de calpastatina total medida no
TB.
Tabela 4 – Médias para comprimento de sarcômero, pH final e calpastatina total
avaliados nos músculos M. longissimus lumborum (LL) e triceps brachii
(TB) dos grupos de baixa e alta força de cisalhamento do M.
longissimus lumborum aos 16 dias post mortem
Grupo de força de cisalhamento
Variáveis
Erro padrão
Valor P
Baixa (n = 6)
Alta (n = 6)
Sarcômero, µm
1,82
1,77
0,04
0,35
pH finala
5,48
5,53
0,02
0,11
b
Calpastatina LL
3,80
4,65
0,43
0,20
Calpastatinab TB
4,63
6,08
0,32
<0,01
apH

avaliado 48 horas post mortem
total como unidade de atividade por grama de tecido

bCalpastatina

4.4 Expressão gênica de calpaína e calpastatina

Os grupos de FC formados para expressão gênica (com substituição
de algumas amostras das análises anteriores, desconsiderando o tipo de baia)
apresentaram FC 16 dias post mortem (FC16) de 3,68 e 9,65 (P < 0,01) para os
grupos BFC (n = 6) e AFC (n = 6), respectivamente. Não houve diferenças
significativa (P > 0,05) para CAPN1 entre os grupos de FC (Figura 2), bem como
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para CAST1 e CAST2. O grupo AFC teve maior expressão (P = 0,05) de CAST que
o grupo de BFC.

5,5
5,0

Expressão gênica
relativa

4,5
4,0
3,5

*

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

CAPN1

CAST1

FC Baixa

CAST2

FC Alta

CAST
*P = 0,05

Figura 2 – Expressão gênica relativa em qPCR do M. longissimus lumborum para os
grupos de baixa (n = 6) e alta força (n = 6) de cisalhamento (FC)

Os grupos formados com base no valor de FC16 e no IT não
apresentaram diferenças (P > 0,05) na expressão gênica para CAPN1 e para as
isoformas de calpastatinas (Figura 3). A média dos grupos para IT e FC16 foram: 1,60 e 3,98 kg (BIT-BFC); -1,15 e 8,03 kg (BIT-AFC); 2,04 e 4,28 kg (AIT-BFC); 2,31
e 9,08 kg (AIT-AFC), respectivamente. Apenas o grupo BIT-AFC não atingiu uma
condição pretendida no estudo, o valor de IT não foi inferior a -1,4 como
determinado no desenho experimental. Isto ocorreu pela dificuldade em associar
amostras com baixo índice de temperamento e alta FC. As amostras que interferiram
na média deste grupo apresentaram valores de -0,75 e -0,66 para IT.
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7,0

CAPN1

CAST1

CAST2

CAST

6,5
6,0

Expressão gênica
relativa

5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Baixa FC (n = 4)

Alta FC (n = 4)

Baixo IT

Baixa FC (n = 4)

Alta FC (n = 4)

Alto IT

Figura 3 – Expressão gênica relativa em qPCR do M. longissimus lumborum para os
grupos de baixo e alto índice de temperamento (IT) com baixa ou alta
força de cisalhamento (FC)

4.5 Velocidade de Fuga, Escore de Tronco, ITM e Temperatura Retal
Os grupos de FC foram comparados para variáveis do temperamento
animal em dois manejos distintos (Tabela 5). Na primeira avaliação de
temperamento (Manejo 1), os animais do grupo AFC apresentaram maior VF (P =
0,07), embora diferenças para escore de tronco (ET) e para o índice de
temperamento médio (ITM) não tenham ocorrido (P > 0,05). Todavia, no momento
da segunda avaliação de temperamento (Manejo 2), os animais do grupo AFC
apresentaram maior VF, ET e ITM (P < 0,06). Em nenhum dos manejos foi
observado diferenças entre os grupos de BFC e AFC para temperatura retal.

62

Tabela 5 – Médias para velocidade de fuga (VF) e índice de temperamento médio
(ITM), mediana do escore de tronco (ET) e temperatura retal (TR)
avaliados em dois manejos diferentes para os grupos de baixa e alta
força de cisalhamento (FC)
Manejo 1a
Manejo 2b
Grupo de
Grupo de
Variáveis
Erro
Valor
Erro
Valor
FC
FC
padrão
P
padrão
P
Baixa Alta
Baixa Alta
VF, m/s
1,61
2,51
0,31
0,07
1,70
2,60
0,25
0,03
ETc
2,00
2,00
0,29
1,00
3,50
0,06
ITM
1,88
2,31
0,33
0,38
1,66
2,71
0,25
0,01
TR, oC
39,1
38,5
0,36
0,27
39,1
38,9
0,19
0,55
a3-4

semanas antes do abate

bPré-abate
cVariável

não-paramétrica com análise estatística pelo teste Wilcoxon-Mann-Whitney.

4.6 Análise de Componentes Principais
Índice

de

Temperamento

(PC1).

A

análise

multivariada

de

componentes principais foi realizada neste estudo utilizando VF e ET dos dois
manejos e com dados de todos os animais da população estudada (n = 96). A
análise originou quatro componentes principais (Tabela 6). O primeiro componente
principal (PC1) explicou 52% da variação dos dados. Neste componente principal, os
coeficientes foram 0,59, 0,56, 0,43 e 0,39 para VF do manejo 1 (VF1), VF do manejo
2 (VF2), ET do manejo 2 (ET2) e ET do manejo 1 (ET1), respectivamente. Pela
associação positiva dos componentes, o PC1 foi nomeado de índice de
temperamento (IT). Esta nova variável variou de -2,93 (melhor temperamento) a 3,14
(pior temperamento), a média foi 0,05 ± 1,48 (n = 80).
Tabela 6 – Autovalores, porcentagem acumulada da variação explicada por cada
componente principal e autovetores
Autovetores
Autovalores
Componentes
Autovalores
% acumulada
VF1
VF2
ET1
ET2
CP1
2,09
52
0,59
0,56
0,39
0,43
CP2
0,90
75
-0,32
-0,48
0,68
0,46
CP3
0,70
93
0,06
0,10
0,62
-0,77
CP4
0,30
100
-0,73
0,67
0,07
0,08
VF1 = velocidade de fuga realizada 3-4 semanas antes do abate
VF2 = velocidade de fuga realizada pré-abate
ET1 = escore de temperamento realizada 3-4 semanas antes do abate
ET2 = escore de temperamento realizada pré-abate

PC2. O segundo componente principal (PC2) explicou 22% da variação
dos dados, e retratou a diferença entre ET e VF (considerando o manejo 1 e 2).
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Houve distribuição dos indivíduos nos quatro quadrantes do gráfico com o PC1 e
PC2 (Figura 4). Os indivíduos do grupo AFC se concentraram mais nos quadrantes I
e II, e do grupo BFC nos quadrantes III e IV.

Figura 4 – Representação da população estudada e dos grupos de força de
cisalhamento para os dois primeiros componentes principais, CP1 e
CP2 (baixa força de cisalhamento = •; não-categorizados = •; alta força
de cisalhamento = •)

Índice de Habituação (PC3). O terceiro componente principal (PC3)
explicou 18% da variação dos dados. Os coeficientes com valores importantes no
PC3 foram referentes ao ET1 e ET2, os quais foram 0,62 e -0,77, respectivamente.
Os coeficientes para VF apresentaram valores desprezíveis (0,06 e 0,10), portanto,
não foram consideradas no cálculo do índice. Por esta associação de diferença entre
os manejos para ET, este componente foi definido como índice de habituação (IH).
Esta variável variou de -2,17 (pior habituação) a 1,99 (melhor habituação), a média
foi 0,05 ± 0,85 (n = 96).
Gráficos dos Índices. A associação do índice de temperamento (PC1) e
o índice de habituação (PC3) foram analisados graficamente quanto a distribuição
dos indivíduos (Figura 5). Nesta distribuição houve maior separação dos indivíduos
no eixo vertical em comparação com a PC2 da Figura 4. Observa-se que dois
animais do grupo AFC estão entre os indivíduos com menores valores para o PC3,
no entanto, aparecem também indivíduos deste grupo com altos valores para este
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índice, todos nos quadrantes com maior índice de temperamento. A soma das
variâncias do índice de habituação com a do índice de temperamento correspondeu
a 70% da variação dos dados.

Figure 5 – Representação da população estudada e dos grupos de força de
cisalhamento para o primeiro e terceiro componentes principais, CP1 e
CP3 (baixa força de cisalhamento = •; não-categorizados = •; alta força
de cisalhamento = •)

IT, PC2, IH e PC4. Os grupos de FC apresentaram diferença (P < 0,05)
para IT (Tabela 7). Em contraste, o IH não diferiu entre os grupos de FC (P > 0,05).
Os principais componentes não definidos como índices, PC2 e PC4, não
apresentaram diferenças significativas (P > 0,05) entre os grupos.
Tabela 7 – Médias do índice de temperamento (IT), componentes principais 2 (PC2)
e 4 (PC4), índice de habituação (IH) para os grupos de baixa e alta força
de cisalhamento (FC)
Grupo de FC
Variáveis
Erro padrão
Valor P
Baixo (n = 6)
Alto (n = 6)
IT
-0,43
1,10
0,47
0,04
PC2
0,37
0,12
0,47
0,72
IH
0,28
-0,55
0,45
0,22
PC4
0,04
0,14
0,24
0,76
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4.7 Correlações entre Variáveis de Temperamento e da Carne

As variáveis de temperamento obtidas durante o experimento e as
desenvolvidas por meio da análise multivariada dos componentes principais tiveram
correlações baixas com as variáveis das características da carne (Tabela 8).
Contudo, as variáveis desenvolvidas neste trabalho (IT e IH) apresentaram
correlações mais elevadas que a VF e o ITM1. A VF1 e VF2 apresentaram
comportamento semelhante nas correlações com as variáveis da carne. A única
correlação significativa foi da VF1 com a FC de 2 dias post mortem (FC2), onde
maiores VF foram relacionadas com maiores FC.
O ITM calculado com os dados do segundo manejo (ITM2) apresentou
correlação significativa com cinco das oito variáveis analisadas na carne, enquanto
que o ITM do manejo 1 (ITM1) não apresentou correlação com estas variáveis. A
maior correlação da ITM2 foi verificada com a variável que representa a extensão do
amaciamento em todo o período analisado (EA 2-30d, diferença de FC entre os dias 2
e 30 post mortem). Foi observada correlação positiva e significativa do ITM2 com a
FC2 e FC16, e com a extensão de amaciamento na segunda quinzena analisada
(EA16-30d, diferença de FC entre os dias 16 e 30 post mortem). Este índice foi o único
a apresentar correlação significativa com o comprimento de sarcômero, onde
maiores ITM2 foram correlacionadas a menores sarcômeros.
O IT apresentou menor número de correlações significativas que o IH.
As correlações do IT foram observadas para FC2 e para EA2-30d. O IH apresentou
correlação negativa significativa para FC2, FC16, EA16-30d e EA2-30d, e positiva
significativa para pH.
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Tabela 8 – Correlação residual de Pearson para variáveis de força de cisalhamento,
pH e comprimento de sarcômero do músculo M. longissimus lumborum
com variáveis de temperamento de toda a população (n = 96)
Variáveis de temperamento
Variáveis
VF 1
VF 2
ITM 1
ITM 2
IT
IH
FC, 2 d
0,20*
0,09
0,18
0,27**
0,24**
-0,25**
FC, 16 d
0,14
0,02
0,08
0,17*
0,13
-0,21**
FC, 30 d
0,06
-0,08
0,06
-0,05
-0,02
0,02
EA, 2-16 d
0,08
0,08
0,11
0,13
0,13
-0,07
EA, 16-30 d
0,10
0,10
0,04
0,24**
0,17
-0,24**
EA, 2-30 d
0,14
0,14
0,12
0,29***
0,23**
-0,23**
pH
-0,13
-0,12
0,03
-0,16
-0,12
0,28**
Sarcômero
0,05
-0,16
-0,10
-0,20*
-0,13
0,07
EA: Extensão de amaciamento, diferenças de FC entre os dias indicados; FC: Força de cisalhamento;
VF: velocidade de fuga; ITM: índice de temperamento médio; IT: índice de temperamento; CP3:
componente principal 3; 1: manejo 1; 2: manejo 2. *P < 0,10; ∗∗P < 0,05; ∗∗∗P < 0,01

4.8 Correlações entre temperamento ou FC com Temperatura animal
O IT apresentou correlação significativa com a TIV na testa (negativa),
no olho (positiva), na face (positiva) e no flanco (negativa), contudo, apenas a TIV na
no olho apresentou correlação significativa nos dois manejos (Tabela 9). A maior
correlação verificada entre IT e TIV foi na região da testa realizada no manejo 3-4
semanas antes do abate. A temperatura retal apresentou correlações positivas
significativas com o IT em ambos os manejos.
Tabela 9 – Correlação residual de Pearson para variáveis de força de cisalhamento
aos 16 dias post mortem (FC) do músculo M. longissimus lumborum e
índice de temperamento (IT) com termografia infravermelho de diferentes
regiões corporais e com temperatura retal de toda a população (n = 96)
Termografia Infravermelhoa
Temp.
Retalb
Testa
Olho
Face
Costela
Flanco
Manejoc
-0,29***
0,20*
0,01
-0,16
-0,24**
0,39***
1
IT
-0,16
0,20*
0,19*
0,05
-0,15
0,33***
2
1
2
aAvaliação

FC

-0,05
-0,29***

0,15
0,01

0,13
-0,19*

0,02
-0,28***

da temperatura superficial com auxílio de câmera infravermelho
da temperatura retal com auxílio de termômetro comum
cManejo: 1 = 3-4 semanas antes do abate; 2: pré-abate
∗P < 0,10; ∗∗P < 0,05; ∗∗∗P < 0,01
bAvaliação

-0,07
-0,40***

-0,29***
-0,32***
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Todas as correlações entre TIV e FC foram negativas. As correlações
significativas foram observadas apenas nas medições pré-abate. A TIV no olho foi a
única dentre a regiões corporais estudadas que não apresentou correlação
significativa com FC. No flanco foi observada a maior correlação significativa entre
TIV e FC. Esta correlação foi maior que a observada entre a temperatura retal e a
FC, também negativas, contudo, significativas nos dois manejos.
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5 DISCUSSÃO

Embora comparações com valores absolutos de FC obtidos por outros
pesquisadores seja questionável, as diferenças dos grupos de FC permitem uma
categorização das amostras AFC em patamar de FC condizente com carne dura
(i.e., superior a 5,9 kg), e das amostras BFC no limiar de força que a carne pode ser
considerada por consumidores como ligeiramente macia ou percebida como
diferenciada quanto à maciez, em patamar próximo de 4 kg (BOLEMAN et al., 1997;
DELGADO et al., 2006; MILLER et al., 2001;). A menor maciez na carne de Bos
taurus indicus (Bos indicus) é um importante desafio comercial deste tipo biológico,
constantemente apresentam carnes mais duras que Bos taurus (WHIPPLE et al.,
1990; SHACKELFORD et al., 1994).
As diferenças de FC nos intervalos durante o período de amaciamento
entre os grupos de maciez não foram constantes (Figura 1). Depois de 16 de
maturação, o grupo AFC continuou o amaciamento, e a diferença de FC entre os
grupos foi reduzida. Desta forma, a taxa de decréscimo de FC durante a maturação
para o grupo AFC foi inicialmente inferior com compensação tardia. Este
comportamento é típico de sistemas de produção que apresentam alguma
deficiência proteolítica post mortem, normalmente associados a níveis de
calpastatina, como verificado em estudos com utilização de agonistas βadrenérgicos (KOOHMARAIE et al., 1991; STRYDOM et al., 2009) e implantes
anabólicos (SCHNEIDER et al., 2007), bem como em animais reativos (GRUBER et
al., 2010; PEÑA et al., 2014). Nestas situações, podem ser verificados atrasos na
resposta do amaciamento que alcançam até uma semana. No presente estudo, duas
semanas a mais não foram suficientes (P < 0,05) para o grupo AFC alcançar o valor
obtido pelo grupo BFC aos 16 dias post mortem. A comparação dos extremos da
população experimental pode justificar a maior persistência da diferença.
Não houve diferença para comprimento de sarcômero e pH final para
os grupos de FC (Tabela 4). A minimização do estresse pré-abate como transporte
curto e em períodos fresco do dia, embarque e desembarque sem utilização de
choques, e descanso dos animais em ambiente adequado reduzem a variação no
pH. Cobertura de gordura subcutânea homogênea entre os animais e a resfriamento
uniforme das carcaças na câmara fria são fatores que reduzem a variação no
comprimento de sarcômero, impossibilitando o efeito deste sobre a FC.
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Estes resultados (ausência de diferença para pH e comprimento de
sarcômro) também são esperados principalmente em situações cujas diferenças de
FC são atribuídas às alterações na taxa e extensão de amaciamento. Nestas
condições, a contribuição do sistema proteolítico, em especial a atividade de
calpastatina, aparece como principal fator sobre as diferenças de maciez
(KOOHMARAIE, 1995; WHIPPLE et al., 1990).
Atividade inibitória de calpastatina foi superior no músculo TB para o
grupo AFC, porém no LL não houve diferença significativa. No TB, a diferença entre
as médias foi de 1,45 U/g, enquanto que no LL foi de 0,85 U/g. A obtenção das
amostras 48-h post mortem pode justificar a falta de diferença no LL. Este músculo
tem maior decréscimo na atividade de calpastatina post mortem que o TB, resultado
que pode ser associado à maior relação μ-calpain:calpastatina no LL (CRUZEN et
al., 2014). Embora a atividade inibitória de calpastatina 24-h post mortem seja o
marcador bioquímico de maior relação com FC de carne maturada (WHIPPLE et al.,
1990), apresentando uma correlação positiva com FC no músculo LL (O’CONNOR et
al., 1997; WULF et al., 1997), às 72-h post mortem esta mesma relação não foi
verificada (KING et al., 2006). Estes resultados sinalizam que avaliações após 24-h
post mortem podem reduzir as perspectivas de detectar alterações na atividade de
calpastatina no LL.
Os resultados obtidos na expressão gênica reforçam a existência de
diferença entre os grupos de FC para atividade de calpastatina no LL, pois o grupo
AFC apresentou maior expressão para CAST (Figura 2). Maior frequência gênica de
CAST são associadas com maior atividade de calpastatina e com carnes maturadas
com maior FC em Bos indicus (SMITH et al., 2009). Em conformidade com estes
resultados, maior expressão relativa de CAST foi associada a animais Nelore com
maior força de cisalhamento que Canchim (GIUSTI et al., 2013).
A CAST 1 não apresentou diferenças significativas entre os grupos de
BFC e AFC. Em estudos anteriores, este gene não apresentou efeito sobre FC em
três diferentes raças europeias (ALLAIS et al., 2011), e também não foi verificado
efeito deste gene sobre a FC em carnes maturadas de animais Nelore (CARVALHO,
2012).
A CAST2 não diferiu entre os grupos de FC no presente estudo. Em
contraste, em Bos taurus maior expressão deste gene foi associada a carnes mais
duras. Este resultado também foi verificado em Charolês e Blonde d’Aquitaine,
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porém não foi verificado efeito em Limousin (ALLAIS et al., 2011). Em Nelore, este
gene não afetou a FC de carnes maturadas (CARVALHO, 2012), enquanto que
novilhos da mesma raça demonstraram maior expressão do CAST2 em carnes mais
macias nos dias 1, 7 e 21 post mortem (REZENDE, 2011). Portanto, existem
resultados divergentes para este gene em relação seu efeito na maciez.
O CAPN1 não diferiu entre os grupos de FC. Embora este gene
codifique a principal enzima da degradação muscular post mortem (µ-calpaína),
diferenças na maciez da carne não estão condicionadas a diferenças na expressão
deste gene ou na concentração da enzima traduzida no tecido, especialmente, se há
diferenças na atividade de calpastatina. Na literatura, a maior expressão de CAPN1
em animais da raça Brahma foi associada a carnes mais macias 7 e 14 dias de
maturação (SMITH et al., 2009). Nesta mesma raça, o maior número de alelos para
CAPN1 também foi associado a carnes mais macias (CAFE et al., 2010b;
ROBINSON et al., 2012). Em animais Bos taurus também foi observado efeito
positivo do CAPN1 na maciez, porém neste mesmo estudo, não foi observado efeito
deste gene na maciez da carne de Bos indicus (CASAS et al., 2006).
Os grupos com associação de FC e temperamento não diferiram para
nenhum dos genes estudados. Era esperado pelo menos diferenças entre os grupos
que contavam com FC divergentes, como entre BIT-BFC e AIT-AFC. As diferenças
entre os grupos para expressão gênica talvez possam existir, mas não são
suficientemente grandes para serem detectadas com o número amostral utilizado. É
possível também que a regulação da atividade da calpastatina seja principalmente
regulada por eventos pós-traducionais como fosforilação (CONG et al., 1998;
PONTREMOLI et al., 1992; SALAMINO et al., 1994). Anteriormente, foi relatado
ausência de relação entre número de alelos de CAST e CAPN1 com temperamento
(CAFE et al., 2010a).
O grupo AFC apresentou pior temperamento de acordo com os dados
de VF, ET e ITM (Tabelas 5), e com o IT (Tabelas 7). Este achado corrobora com a
hipótese que animais reativos são propensos a apresentar maior atividade de
calpastatina com impacto na maciez da carne. As diferenças para maciez entre
novilhos e novilhas parece seguir o mesmo processo, visto que, novilhas são mais
reativas, apresentam maior atividade de calpastatina e carne mais duras (GRUBER
et al., 2010; O’CONNOR et al., 1997). Esta sequência de fatores também ocorre
entre Bos indicius e Bos taurus (WULF et al., 1997). Estas evidências reforçam a
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teoria que a estimulação do eixo simpato-adreno-medular provoca liberação de
catecolaminas que agem sobre receptores adrenérgicos, implicando em alteração da
atividade

de

calpastatina,

provavelmente,

por

fosforilação

desta

molécula

(PONTREMOLI et al., 1992; CONG et al., 1998). Além das evidências previamente
mencionadas, serve de sustentação para esta hipótese os resultados que
demonstram menor atividade proteolítica e maciez quando ocorre estimulação da via
adrenérgica agonista (infusão de epinefrina em suínos, Sensky et al. (1996);
administração de β-adrenérgico na dieta, Koohmaraie et al. (1991), Strydom et al.
(2009); associação com estresse, King et al. (2006), Gruber et al. (2010). Este
mecanismo seria a base para diferenças na maciez em população homogênea,
como a do presente estudo.
O

manejo

pré-abate

(manejo

2)

apresentou

resultados

mais

consistentes para diferenciação dos grupos de FC para questões de temperamento
(Tabela 5). Estes resultados contrariam as suposições que os testes mais tardios
são menos preditivos em razão da habituação ao confinamento (BEHRENDS et al.,
2009; KING et al., 2006). É comum a diminuição da reatividade em nível de média
populacional com o tempo de confinamento (CAFE et al., 2011b; HALL et al., 2011;
KING et al., 2006), contudo existem indivíduos que ficam mais reativos e outros mais
calmos (BEHRENDS et al., 2009).
No presente estudo, as variáveis VF e ET (oriundos do manejo 1 e 2)
geraram quatro componentes principais. Dois deles interpretados como índices de
interesse de estudo (PC1 = IT; PC3 = IH). No primeiro, maiores valores são
associados com animais com pior temperamento, e no segundo, com maior
habituação ao manejo medido pelo ET. Animais com AFC apresentaram maiores
valores de IT (P < 0,05), mas não para IH. A utilização de índices tem como objetivo
associar informações de diferentes características comportamentais em uma variável
visando melhor capacidade preditiva. Índices de temperamento obtidos pela média
aritmética da VF e escore de curral (KING et al., 2006), e da VF e ET (FRANCISCO
et al., 2015) foram capazes de formar grupos de temperamento que distinguiam para
padrões bioquímicos, desempenho animal e atributos de carne. Índice de
temperamento

mais

elaborado

pode

ser

desenvolvido

utilizando

análises

multivariadas. Nesta abordagem, métodos estatísticos geram diversos componentes
principais (índices), onde os coeficientes são definidos de acordo com a variabilidade
da variável. Sant’Anna e Paranhos da Costa (2013) desenvolveram um índice de
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temperamento (PC1) com base em medidas qualitativas do comportamento (12
variáveis) e observaram relações do índice desenvolvido com VF, ET, escore de
curral, escore de movimento e ganho médio diário.
A utilização de variáveis colhidas em momentos distintos possibilitou a
obtenção do IH entre os componentes principais. Este índice apresentou a terceira
maior variância, e foi definido pela diferença entre os ET dos dois manejos. A
ausência da VF no modelo pode ser devido a característica de maior repetibilidade
desta variável (CURLEY et al., 2006; PETHERICK et al., 2009), restringindo a
variação entre as medidas. A possibilidade de a habituação afetar características
produtivas não tem sido muito estudada. Uma única abordagem demonstrou relação
da habituação principalmente com peso corporal em diferentes fases de produção, e
também com área de olho de lombo, USDA yield grade e FC (BEHRENDS et al.,
2009). Neste estudo foram utilizadas a variação da VF entre a fase de desmame e o
confinamento.
A distribuição dos animais AFC e BFC nos quadrantes que
representam animais com diferentes temperamentos e habituação foi razoavelmente
uniforme (Figura 5). Pois observa-se indivíduos dos grupos de FC próximo do centro
do gráfico e indivíduos não categorizados nos extremos dos índices. Contudo, a
representação no gráfico confirma o potencial uso do temperamento como
instrumento para obtenção de carnes de melhor maciez, e da habituação como
informação auxiliar, a qual necessita de mais estudos.
O IH não apresentou diferença entre os grupos de FC, mas o estudo de
correlação com toda a população estudada demonstrou correlação com a FC2 e
FC16 (Tabela 8), onde maior habituação foi associado a menor FC. O IH apresentou
correlações importantes também para as variáveis que mediram extensão do
amaciamento (EA16-30d e EA2-30d), que são associadas a atividade proteolítica. A
correlação significativa entre uma medida de habituação e FC foi relatada uma única
outra vez, embora tenham observado maior FC em animais com maior habituação
(BEHRENDS et al., 2009).
O IH apresentou o maior número de correlações, bem como os maiores
valores de correlação dentre as variáveis que avaliaram o temperamento. As
maiores correlações dos índices desenvolvidos (IT e IH) foram com a FC2 seguido
pela EA2-30d. Importantes correlações também foram apresentadas pelo ITM2 (préabate), enquanto o ITM1 e as VF1 e VF2 não apresentaram correlações
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significativas, exceto o VF1 com a FC2. Portanto, no presente estudo os índices
desenvolvidos foram mais correlacionados com maciez que a VF. Em estudo com
Bos taurus, foi demonstrado correlações entre FC21 e VF de três diferentes
momentos. O ITM (pré-embarque) apresentou correlação menor que a VF, e o
escore de curral e ET não apresentaram correlações com a FC (KING et al, 2006).
Por outro lado, o uso somente da VF para estratificar em grupos de temperamento
(calmo, intermediário e reativo), não obteve êxito em distinguir as categorias em FC
para zebuínos e taurinos em outro estudo (SILVEIRA et al., 2012).
As correlações significativas entre as variáveis de temperamento e a
EA, reforçam a hipótese que as diferenças na maciez entre animais calmos e
reativos se deve ao sistema proteolítico. Contudo, a EA 2-30d pode causar uma falsa
interpretação quando se observa que animais mais reativos apresentaram maior
amaciamento post mortem. Porém, os resultados sugerem que atividade proteolítica
nos animais com melhor temperamento foram intensas nos primeiros dois dias. Esta
interpretação é sustentada pela diferença na FC presente aos 2 dias post mortem
(Figura 1) entre os grupos de FC, que diferiram em temperamento (Tabelas 5 e 7).
Além disso, há correlação positiva entre os índices de temperamento e a FC2
(Tabela 8). Os dados sugerem que as proteólises nos primeiros dois dias foram
suficientes para determinar as diferenças nos demais tempos de maturação. Quase
60% da degradação da miofibrilas podem ocorrer nos primeiros dois dias de
maturação (KOOHMARAIE et al., 1987).
Outros estudos também reportaram evidências que o sistema
proteolítico é afetado pelo temperamento (GRUBER et al., 2010; KING et al., 2006).
Em contraste, Magolski et al. (2013) não encontraram correlação entre medidas de
temperamento e degradação proteica post mortem, e sugeriram que mecanismos
alternativos ao sistema das calpaínas estariam atuando na maciez. Contudo, este
estudo não reportou se os testes de temperamento foram eficazes em predizer a
maciez ou a FC como realizado por outros estudos que apontaram atuação do
sistema proteolítico (GRUBER et al., 2010; HALL et al., 2011; KING et al., 2006;
VOISINET et al., 1997). Além disso, os efeitos negativos do temperamento (ou
efetividade na predição) sobre características produtivas muitas vezes não estão
presentes para maciez (FRANCISCO et al., 2015; SILVEIRA et al., 2012), tornando
muitas vezes estudos de correlação inapropriados.
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Foi observada correlação baixa-moderada entre IT e temperatura retal
(Tabela 9), este resultado era esperado, pois o aumento da temperatura retal é
associado ao maior estresse (BURDICK et al., 2010; GRUBER et al., 2010). Porém,
obteve-se de forma inesperada correlação negativa entre FC e a temperatura retal
verificada nos dois manejos realizados. Este resultado contrasta com resultados de
Gruber et al. (2010) em Bos taurus, que observaram correlação positiva.
As maiores correlações entre TIV e IT foram observados no manejo 3-4
semanas antes do abate nas regiões da testa e flanco, onde menores temperaturas
nestas regiões foram relacionadas com animais com maior IT. Também foram
observadas correlações significativas (P < 0,10) entre IT e ITV no olho e na face,
ambas correlações positivas. Embora as correlações tenham apresentado valores
baixos, fornecem evidências que existe relação entre TIV de algumas regiões
corporais e temperamento. A falta de repetibilidade dos resultados de correlação
entre os manejos pode indicar interação da temperatura corporal superficial com a
temperatura ambiental, visto que os manejos apresentaram temperaturas diferentes
(Tabela 1). A troca de calor das diversas regiões corporais pode ser afetada pela
temperatura ambiental em diferentes intensidades (CUNNINGHAM; KLEIN, 2007).
Correlação positiva significativa entre a TIV do olho e o IT foi
observado nos dois manejos, apesar da baixa correlação, foi consistente pela
repetição da observação. Provavelmente, a temperatura do olho sofre menor
influência da temperatura ambiental por não ter a função de trocar calor com o
ambiente como as demais regiões corporais estudadas. A maior temperatura do olho
em animais com maior estresse contraria outros achados que observaram menor
temperatura do olho com TIV em animais submetidos a eventos estressantes, este
resultado foi justificado pelo possível envolvimento do sistema simpático
vasoconstritor no olho (STEWART et al., 1997; STEWART et al., 2010).
A correlação entre TIV e FC apresentou a mesma direção das
correlações entre TIV e IT na testa e no flanco (correlações negativas), ou seja, os
animais que apresentaram menor temperatura nestas regiões tiveram maior IT e
maior FC. Entretanto, diferentemente do observado para TIV e IT em que as
correlações significativas foram observadas principalmente no manejo 3-4 semanas
antes do abate, entre TIV e FC as correlações significativas foram observadas
somente no manejo pré-abate. É conhecido que os manejos pré-abates são mais
influenciáveis na qualidade da carne, principalmente sobre maciez. A avaliação da
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temperatura do flanco pré-abate demonstrou-se como o principal indicador para a
FC. Maiores temperaturas nestas regiões indicaram menores força de cisalhamento
aos 16 dias post mortem. Considerando o mecanismo do estresse, é possível que
estes animais tiveram menor liberação de adrenalina imediatamente a contenção no
tronco para a TIV, e consequentemente, menor vasoconstrição periférica dos vasos
do flanco ocorreu. Nas regiões que foi verificado maior FC com maior temperatura,
provavelmente foram favorecidos com redirecionamento do aporte sanguíneo na
condição de estresse.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atuação do sistema proteolítico post mortem é o principal
determinante intrínseco que afeta a maciez, quase todo desempenhado pelo sistema
calpaína. Este sistema é suscetível a diversos fatores. Os resultados indicam que o
impacto do temperamento na maciez se deve pela alteração do sistema calpaína,
especialmente sobre a calpastatina. As evidências indicam que o impacto do
temperamento sobre atividade de calpastatina ocorre pela estimulação dos
receptores β-adrenérgicos, no entanto, não é conclusivo se o efeito é direto sobre as
proteínas (e.g., fosforilação) ou se há alteração da expressão das calpastatinas, ou
se ambos os eventos ocorrem simultaneamente. Este mecanismo também pode
estar contribuindo, ou ser o responsável pelas diferenças de maciez entre Bos taurus
e Bos indicus, novilhos e novilhas, e entre animais suplementados com e sem βadrenérgicos na dieta, ou seja, pode estar atuando nas diversas condições que
exista estimulação diferenciada dos receptores β-adrenérgicos. Esta constatação
pode fortalecer a importância da promoção do bem-estar animal, da seleção de
animais com base na reatividade, e da consideração desta característica nos
sistemas de classificação da qualidade da carne (e.g., USDA Quality Grade e Meat
Standards Australia).
A análise multivariada utilizando componentes principais demonstrouse uma ferramenta promissora para obtenção de indicadores com maior capacidade
preditiva que as convencionais baseadas em apenas um indicador (e.g., VF e ET).
Como os resultados são promissores, novos estudos considerando outros
indicadores associadamente, como distância de fuga e escore de tronco, bem como
medidas bioquímicas em diferentes fases do sistema de produção podem contribuir
para melhor entendimento do temperamento. Além disso, pode-se gerar um índice
simples viável para condições comerciais e um complexo com maior capacidade
preditiva para utilização como referência para os indicadores existentes e outros que
possam surgir. Novos estudos são necessários para compreender o mecanismo e o
efeito da habituação sobre variáveis produtivas.
A termografia infravermelho apresenta correlação baixa com o IT e com
a FC. Neste estudo, a TIV da testa e do franco apresentaram-se como melhores
indicadores para IT e FC. No entanto, recomenda-se novos estudos considerando
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outras regiões corporais e o impacto da temperatura ambiental sobre a TIV das
diversas regiões corporais.
Em suma, as carnes com baixa e alta FC são oriundas de animais com
temperamentos divergentes. Animais com pior temperamento alteram a atividade de
calpastatina muscular. Análise de componentes principais mostrou-se uma
importante ferramenta para análise de indicadores de temperamento, gerando
índices com maior capacidade preditiva para maciez. A habituação no período final
de confinamento mensurada pelo IH apresentou importantes correlações com a FC.
A temperatura retal confirmou a efetividade do IT em identificar diferenças no
temperamento. A termografia infravermelho demonstrou-se como uma técnica
auxiliar para predição da FC e do temperamento.
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Anexo A – Parecer da “Comissão de Ética no Uso de Animais”
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Anexo B – Parecer da “Comissão de Ética Ambiental na Pesquisa”

