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RESUMO 

 

SILVA, A.A. Efeito de condição sexual, tempo de confinamento, atmosfera modificada, 

metabolismo celulares e regiões anatômicas do músculo sobre a oxidação e outras 

características de qualidade da carne bovina maturada. 2014. 72 f. Tese (Doutorado) – 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 

2014. 

 

O objetivo deste trabalho foi investigar o efeito da castração, tempo de confinamento, 

metabolismo celular e regiões do musculo sobre a oxidação proteica e lipídica e outras 

características de qualidade da carne bovina. Oitenta e quatro bovinos (castrados e inteiros) Nelore, 

confinados por diferentes períodos, foram usados para conduzir estudos em músculos Longissimus 

dorsi e Biceps femoris. O segundo musculo foi dividido em duas porções: origem (PO) e inserção 

(PI). No estudo com L. dorsi, bifes foram embalados sob condições de aerobiose (PVC) e 

anaerobiose (vácuo) e maturados por 1, 3, 5, 7 e 9, e 1, 7, 14 e 21 dias, respectivamente. Para este 

músculo, nenhuma diferença na estabilidade oxidativa [tióis, carbonilas e Substancias Reativas ao 

Ácido Tiobarbiturico (TBARS)] e cor entre as carnes dos animais inteiros e castrados foram 

encontradas. Isto poderia ser explicado pela falta de diferença no status oxidativo inicial, 

mensurados através da atividade de enzimas antioxidantes, conteúdo de glutationa total e 

composição de ácidos graxos, entre as condições sexuais. Os resultados também indicaram que a 

oxidação dos bifes embalados a vácuo leva o dobro de dias para iniciar, em comparação aos bifes 

em aerobiose. No estudo com o Bíceps femoris, os animais foram abatidos com 59 e 129 dias de 

confinamento e os bifes da PO e PI foram maturados por 1, 30, 60 e 100 dias. Os resultados da 

atividade das enzimas lactato desidrogenase e citrato sintase mostraram que a PO tem metabolismo 

mais oxidativo (aeróbio) e a PI glicolítico (anaeróbio). A carne dos animais inteiros tiveram menor 



 

 

TBARS e maior luminosidade (L*), perda de peso por cocção (PPC) e força de cisalhamento (FC) 

em comparação aos animais castrados. A PO foi mais susceptível a oxidação proteica (menor tióis) 

em comparação a PI. A carne dos animais confinados por 129 dias tiveram maiores PPC e oxidação 

proteica (menores tióis) em comparação a carne dos animais confinados por 59 dias. Diferenças de 

estabilidade oxidativa entre a carne de animais castrados e inteiros confinados por menor período 

desapareceram quando os animais foram confinados por maior período. Valores de pH e tióis na 

carne dos animais castrados e inteiros foram afetados pelo tempo de maturação. Ambas as 

condições sexuais tiveram carne com maior valores de pH no dia 30 de maturação e este, se 

manteve ao longo do tempo. A PO teve maiores valores de TBARS no dia 60, PPC no dia 100 e FC 

nos dias 30 e 60 de maturação em comparação a PI. Foi observada uma interação entre tempo de 

confinamento e tempo de maturação para tióis, TBARS, metamioglobina, pH, L* e FC. Quando 

comparado aos animais confinados por 59 dias, os animais confinados por 129 dias tiveram: maior 

oxidação (maior TBARS e menor tióis) nos dias 60 e 100 de maturação; oxidação da mioglobina 

(metamioglobina) mais tardia, sendo o maior valor obtido no dia 100; menor luminosidade (L*) em 

todos os tempos de maturação; maior maciez (menor FC) aos 100 dias de maturação. Os animais 

confinados por 59 dias tiveram: maior oxidação proteica (menor tióis) e maciez (menor FC) aos 30 

dias de maturação. De forma geral, todos os efeitos testados tais como castração, tempo de 

confinamento, metabolismo celular e regiões do musculo pareceram influenciar sobre a oxidação 

proteica e lipídica e outras características de qualidade da carne bovina.  

 

Palavras-chave: aerobiose, anaerobiose, castração, embalagem, fibra muscular, peroxidação 

lipídica, proteólise miofibrilar. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

SILVA, A.A. Effect of sexual condition, time on confinement, modified atmosphere, cellular 

metabolisms and anatomic regions of muscle on the oxidation and other traits of aged beef 

quality. 2014. 72 f. Ph.D. Thesis – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, 

Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2014. 

 

The objective of this work was to investigate the effect of the castration, time on 

confinement, cellular metabolism and muscle region on the protein and lipid oxidation, and other 

traits of beef quality. Eight-four Nellore cattle (steers and bulls), confined for different periods, 

were used to conduct studies in Longissimus dorsi and Biceps femoris muscles. The latter muscle 

was divided in two portions: origin (OP) and insertion (IP). In the study of L. dorsi muscle, steaks 

were packaged under aerobiosis (PVC) and anaerobiosis (vacuum) conditions and aged for 1, 3, 5, 7 

and 9, and 1, 7, 14 and 21 days, respectively. For this muscle, no differences in oxidative stability 

[thiols, carbonyls and Thiobarbituric Acid Reactive Substances (TBARS)] and color between the 

meat from bulls and steers were found. This could be explained by the lack of differences in initial 

oxidative status, measured through the activity of the antioxidants enzymes, content of total 

glutathione and composition of fatty acids, between the sexual conditions. The results also indicated 

that the oxidation of the steaks vacuum-packaged took about twice more days to start than the 

steaks under aerobiosis. In the study of Biceps femoris muscle, the animals were slaughtered after 

59 and 129 days on confinement and the steaks from OP and IP were aged for 1, 30, 60 and 100 

days. The results of the lactate dehydrogenase and citrate synthase enzymes activity showed that the 

OP has a more oxidative metabolism and the IP has a more glycolytic metabolism. The meat from 

bulls had lower TBARS and higher lightness (L*), cooking loss (CL) and shear force (SF) in 

comparison with steers. The OP was more susceptible to protein oxidation (lower thiols) than the 



 

 

IP. Animals confined for 129 days had meat with higher CL when compared to those ones confined 

for 59 days. The meat from animals confined for 129 days had higher CL and protein oxidation 

(lower thiols) in regard to the meat from animals confined for 59 days. Differences in oxidative 

stability between the meat from steers and bulls confined for shorter period disappeared when the 

animals were confined for larger period. Values of pH and thiols in meat from steers and bulls were 

affected by the time of aging. Both the sexual conditions had meat with higher pH values at the day 

30 of aging and this was kept across the time. The OP had higher values of TBARS at the day 60, 

CL at the day 100 and SF at the days 30 and 60 of aging when compared to the IP. It was observed 

an interaction between confinement time and aging time for thiols, TBARS, metmyoglobin, pH, L*  

and SF. When compared to the animals confined for 59 days, the animals confined for 129 days 

had: higher oxidation (higher TBARS and lower thiols) at the days 60 and 100 of aging; oxidation 

of myoglobin (metmyoglobin) slower, since the higher value was obtained at the day 100; lower 

lightness (L*) in all the times of aging; tender meat (lower SF) at 100 days of aging. The animals 

confined for 59 days had: higher protein oxidation (lower thiols) and tender meat (lower SF) at 30 

days of aging. Overall, all the effects tested such as castration, time on confinement, cellular 

metabolism and muscle region seemed to influence on the protein and lipid oxidation and other 

traits of beef quality.  

 

Keywords: aerobiosis, anaerobiosis, castration, lipid peroxidation, muscular fiber, myofibrillar 

proteolysis, package. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Mudanças nas condições do músculo postmortem como queda de pH e elevação na força 

iônica fragilizam o sistema de defesa antioxidante, disparando as reações de oxidação da carne 

(HARRIS et al., 2001); e o que define a estabilidade oxidativa da carne é o balanço entre anti e 

prooxidantes que inclui concentração de ácidos graxos poliinsaturados, pigmentos heme e íons 

metálicos catalisadores (MERCIER et al., 2004; JOHNS et al., 1989). 

Proteínas de carnes vermelhas e brancas são susceptíveis aos danos causados por oxidação 

durante processamento e armazenamento (XIONG, 2000; XIONG; DECKER, 1995). Problemas 

como, sabores indesejáveis, perda de coloração, destruição de nutrientes e formação de compostos 

tóxicos, são alguns dos aspectos de qualidade de carne afetados, que reduzem sua aceitabilidade 

pelo consumidor (KANNER, 1994). 

Os músculos esqueléticos são compostos basicamente por três tipos de fibras, Vermelha - 

Tipo I (Contração lenta, metabolismo glicolitico aeróbio), Intermediaria - Tipo IIA (Contração 

rápida, metabolismo glicolítico aeróbio e anaeróbio) e Branco - Tipo IIB (Contração rápida, 

metabolismo glicolítico anaeróbio) (XIONG, 1994). Sabe-se que aproximadamente 3% do oxigênio 

consumido pelas células durante o metabolismo aeróbio é convertido em espécies reativas de 

oxigênio (ERO) (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2007), fator relevante em estudos de metabolismo 

oxidativo.  

Os prooxidantes, de modo geral, contribuem para a geração de espécies altamente oxidantes 

como o radical hidroxil, radical peroxil, ânion superóxido, peróxido de hidrogênio e óxido nítrico 

que, dentre outros, induzem a oxidação de moléculas como proteínas e lipídios (BUTTERFIELD et 

al., 1998; BURTON; TRABER, 1990). Normalmente, o grau de oxidação de carne é mensurado por 

determinação de grupos carbonilas e grupos tiois (oxidação protéica) e peróxidos de lipídio e 
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produtos reativos ao ácido tiobarbitúrico - TBARS - (oxidação lipídica) (SANTÉ-LHOUTELLIER 

et al., 2008; RAMÍREZ; CAVA, 2007; VENTANAS et al., 2006).  

Ambos os processos oxidativos, protéico e lipídico estão relacionados principalmente com 

descoloração e diminuição na maciez da carne. Em se tratando de cor da carne, a oxidação parece 

afetar a quantidade de ferro livre e ligado ao pigmento heme (ESTÉVEZ et al., 2006). Enquanto 

que, em maciez, a oxidação tem afetado proteólise miofibrilar, diminuindo a atividade da protease 

calpaína em carnes maturadas (MADDOCK CARLIN et al., 2006; ROWE et al., 2004ab) e 

aumentando as ligações resistentes entre proteínas miofibrilares (LUND et al., 2007; ROWE et al., 

2004a); sendo que a proteólise miofibrilar é o processo que mais contribui para amaciamento 

natural da carne (KOOHMARAIE, 1994). 

 A castração de bovinos pode elevar o teor de gordura na carcaça (DEL CAMPO et al., 

2008; JIAO et al., 2009), entretanto, resulta em alterações positivas de comportamento e 

temperamentos que podem resultar na diminuição da suscetibilidade destes ao estresse oxidativo. 

Barp et al. (2002) observaram uma diminuição da atividade de enzimas antioxidantes e da 

peroxidação lipídica em ratos castrados. Por outro lado, pouco é relatado sobre o efeito de períodos 

prolongados de confinamento dos animais e sua interação com a castração, tipo de fibra muscular e 

qualidade de carne bovina. Neste sentido estudar o impacto da oxidação protéica e lipídica sobre 

características de qualidade da carne bovina maturada neste processo é justificável.   

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Susceptibilidade oxidativa da carne de bovinos confinados 

O sistema de criação em confinamento, associada à castração, de bovinos é uma técnica 

bastante conhecidas e aplicadas na pecuária de corte, e tem como finalidade elevar a qualidade da 

carne e aumentar o peso dos animais em curto período de tempo através da incorporação de gordura 



13 

 

na carcaça. Suplementação dos animais com uma dieta de alta energia e, associada, a maiores 

tempos de confinamento dos animais no período de acabamento têm elevado o peso médio diário e 

também o teor de gordura intramuscular em bovinos (JIAO et al, 2009).  

Uma considerável quantidade dos lipídios presentes no músculo bovino apresenta-se na 

forma de ácidos graxos insaturados (OKEUDO; MOSS, 2007), podendo aumentar de acordo com a 

alimentação (DEL CAMPO et al., 2008), idade (WARREN et al., 2008), confinamento (FRANCO 

et al., 2009), genética (WEEB; O´NEIL, 2008) e pela castração dos animais (WARRISS, 2000). A 

presença de ácidos graxos insaturados e poliinsaturados na carne tem sido essencial para 

desencadear o processo de oxidação lipídica e protéica (HOGBERG et al., 2002).  

Okeudo e Moss (2007) estudando o perfil de ácidos graxos e gordura intramuscular, em 

carne de ovinos de diferentes pesos ao abate, observaram que os machos castrados elevaram a 

porcentagem do ácido graxo saturado 16:0 e do teor de lipídio intramuscular em comparação aos 

não castrados. Tal alteração no perfil de ácidos graxos pode minimizar a susceptibilidade dos 

produtos cárneos destes animais a oxidação, uma vez que a oxidação lipídica ocorre a partir de 

ácidos graxos insaturados (HOGBERG et al., 2002). Touros castrados tiveram menor razão de 

Omega 6/Omega 3, o que é bastante favorável a prevenção de doenças cardíacas em humanos 

(MONTEIRO et al., 2006).  

Por outro lado, o efeito da castração e confinamento dos animais sobre a oxidação protéica é 

pouco conhecido. De acordo com alguns pesquisadores existe uma alta correlação positiva entre a 

oxidação das proteínas e a dos lipídios (VENTANAS et al., 2006; ARMENTEROS et al., 2009), 

mostrando que possivelmente ambas ocorram simultaneamente.  

Para evitar os danos celulares pela oxidação a maioria dos sistemas biológicos usam de 

sistemas antioxidantes que poderiam converter os produtos gerados pela oxidação em derivados de 

espécies reativas ao oxigênio não reativos, dentre eles estariam as enzimas antioxidantes 

(STADTMA; LEVINE, 2000). Esta defesa ainda parece diminuir com a estocagem da carne e de 
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acordo com o perfil de ácidos graxos (RENERRE et al., 1996). Alguns trabalhos têm explorado a 

atividade de algumas enzimas antioxidantes afim de melhor entender a susceptibilidade oxidativa de 

carnes frescas e produtos cárneos (MERCIER et al., 2004; DESCALZO; SANCHO, 2008; 

MIELNIK et al., 2011; PASTSART et al., 2013).  

Considerando ainda isoladamente a castração, bovinos machos e castrados depositam maior 

quantidade de gordura intramuscular em comparação aos machos inteiros (RODRIGUES; 

ANDRADE, 2004). Por outro lado, ratos castrados têm apresentado um menor potencial oxidativo 

observado através da diminuição da atividade da enzima antioxidante superóxido dismutase (SOD) 

(BARP et al, 2002) e do conteúdo de TBARS (BARP et al, 2002; JIAO et al, 2009). Muito possível 

que tal efeito ocorra em razão da falta do hormônio sexual testosterona nos castrados, a qual 

provocaria alterações no temperamento do animal, podendo resultar em uma menor susceptibilidade 

ao estresse oxidativo.  

 

2.2. Tipos de fibras musculares 

Os bovinos, assim como todos os mamíferos, possuem três tipos de musculatura (músculo 

liso, músculo estriado cardíaco e estriado esquelético) sendo os estriados, os mais abundantes 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004). O músculo esquelético é composto por diferentes tipos de 

fibras musculares, as quais se diferenciam basicamente pelo metabolismo, presenças de 

determinadas enzimas e suas atividades, tipo de contração e quantidade de mioglobina (WARRISS, 

2000). Todas as características citadas anteriormente permitem a classificação do tipo de fibra e os 

principais tipos são apresentados na Figura 1. 

Ainda, os músculos são formados por agrupamento de fibras homogêneas e a classificação 

destes é dada pelo tipo de fibra predominante. Estas possuem diferenças de metabolismo e variam 

dentro de diferentes regiões de um mesmo músculo, oque pode ser mais bem observado em 
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músculos grandes como os de bovinos. Diferenças de tipo de fibras e metabolismo das mesmas têm 

sido observadas nas regiões origem e inserção do musculo Biceps femoris bovino (GOTOH, 2003).   

Relações entre tipo de fibras e potencial para a maciez do músculo têm sido relatadas. 

Dentro deste contexto, a taxa de proteólise em músculos de predominância branco de bovinos tem 

sido mais rápida quando comparada a músculos predominantemente vermelhos, e estes ainda 

demonstraram uma maior atividade das enzimas calpastatinas (principais inibidores das calpaínas, 

as quais são responsáveis pelo processo de amaciamento natural da carne) (KOOHMARAIE et al., 

1988). Por outro lado, outros autores trabalhando com carne suína afirmam que a taxa de proteólise 

postmortem provavelmente depende mais de uma variedade de características específicas do 

músculo, tais como potencial proteolítico (proporção m ou µ-calpaína:calpastatina) e taxa de 

declínio de pH do que simplesmente de variações entre tipo de fibras dentro do músculo 

(CHRISTENSEN et al., 2004).  

Diferenças funcionais tais como solubilidade em solução salina e em diferentes pH, 

viscosidade, elasticidade de gel, entre outras também são relatadas entre músculos brancos 

(Pectoralis superficialis) e vermelhos (Anterior latissimus dorsi) de frangos (XIONG, 2000). 

Sugere-se que diferenças entre estes músculos devem-se a presença de diferentes isoformas e 

poliformismo da miosina e de outras proteínas miofibrilares nos dois modelos (MORITA et al., 

1987; ABERLE et al., 2001; OKUMURA et al., 2005). Maior potencial a oxidação lipídica e 

protéica também foram observadas para a carne da coxa (músculo vermelho) em comparação a 

carne do peito (musculo branco) de frangos (SOYER et al., 2010). Os autores justificam tais 

diferenças pela quantidade de lipídios da coxa (~ 5%) em comparação ao peito (~ 2%) e que 

substâncias prooxidantes presentes na carne da coxa promoveriam a oxidação lipídica. 
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Figura 1. Principais características bioquímicas que diferenciam os tipos de fibras musculares. 

Fonte: Warriss (2000)  
 

Técnicas como a mensuração da atividade das enzimas lactato desidrogenase (LDH) e a 

citrato sintase (CS) são comumente empregadas na avaliação de metabolismo celular, auxiliando na 

caracterização de fibras musculares. A LDH é uma enzima de metabolismo anaeróbio, já a CS de 

metabolismo oxidativo.  

 

2.3. Oxidação protéica em carnes 

A partir do abate do animal e conversão do músculo em carne ocorrem várias alterações 

bioquímicas como a queda de pH e aumento da força iônica no meio celular. Consequentemente 

dar-se a o enfraquecimento dos sistemas antioxidantes de defesa e a oxidação é potencializada 

(HARRIS et al., 2001). A partir de então, na presença de compostos reativos ou de metais 

catalisadores pode-se ocorrer o processo de oxidação protéica (WOLF et al., 1986). Maiores 
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concentrações de lipídios insaturados, pigmentos heme e metais de transição servem como 

precursores ou catalisadores para a produção de espécies reativas de oxigênio (XIONG, 2000). 

Estes compostos e ou outros agentes oxidantes como a metamioglobina quando reagem com 

proteínas levam à formação de carbonilas (FEENEY et al., 1975) e diminuição de grupos 

sulfidrilas, também conhecidos como tióis (XIONG, 2000).  

A oxidação protéica é um dos maiores indicadores de deterioração da carne (PARK et al., 

2006) sendo responsável por várias modificações biológicas como a fragmentação, agregação e 

diminuição da solubilidade de proteínas através de modificações dos aminoácidos (TEREVINTO et 

al., 2010).  Os efeitos negativos da oxidação protéica da carne como a diminuição e/ou alteração da 

maciez e da cor dependem da natureza do aminoácido oxidado (LUND et al., 2007; ROWE et al., 

2004ab), capacidade de retenção de água (BERTRAM et al., 2007), estrutura da miosina (XIONG 

et al., 2009; OOIZUMI; XIONG, 2008) e atividade enzimática (ROWE et al., 2004b).  

Na tentativa de minimizar os efeitos negativos á qualidade da carne fresca provocados pela 

oxidação, pesquisadores tem incorporado agentes antioxidantes na dieta dos animais (SANTÉ-

LHOUTELLIER et al., 2008; ESTÉVEZ et al., 2006; ROWE et al., 2004ab) e feito uso de 

embalagem a vácuo (LUND et al., 2007; DELLES et al., 2011). Medidas como a estabilidade da 

temperatura na conservação da carne sob refrigeração e diminuição do tempo de congelamento ou 

refrigeração também tem demonstrado diminuir a oxidação (XIA et al., 2009; SOYER et al., 2010). 

O processamento e tempo de maturação da carne também têm influenciado a oxidação 

protéica (SANTÉ-LHOUTELLIER et al, 2008), no entanto esta é uma prática largamente utilizada 

no processamento de carnes por resultar de forma natural no amaciamento da mesma. A 

susceptibilidade de enzimas à oxidação protéica, especificamente da calpaína, importante enzima 

durante a proteólise de carnes maturadas, tem sido alvo de estudos (GUTTMANN et al., 1997). 

Neste foco, a inativação da enzima µ ou m-calpaína, que requer condições redundantes para ser 

ativada e/ou a formação de agregados protéicos insolúveis, têm causado uma carne de menor 
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maciez (ROWE et al., 2004b). Outros autores indicam que proteínas oxidadas têm uma alta 

susceptibilidade à proteólise muscular (STADTMAN, 1990).  

Diminuição da qualidade da cor da carne, fator este decisivo na compra deste produto, pode 

ocorrer a partir da oxidação do ferro presente no grupo heme da proteína mioglobina, conduzindo a 

formação de metamioglobina em que o ferro está no estado férrico. O desenvolvimento da 

metamioglobina, que resulta na coloração amarronzada da carne, depende essencialmente da taxa de 

oxidação da mioglobina e consumo de oxigênio (MARTINAUD et al., 1997). Deterioração da cor 

da carne por processos oxidativos é relatada, também, por Insani et al ( 2008).   

A oxidação protéica em carnes pode ser avaliada por meio de técnica espectrofotométrica de 

quantificação dos grupos carbonilas (aldeídos e cetonas), pela quantificação do produto gerado da 

reação entre 2,4-dinitrofenilidrazina (DNPH) e os grupos carbonilas de proteínas (OLIVER et al., 

1987; LEVINE et al., 1990). Outro método comumente utilizado é a quantificação também 

espectrofotométrica de grupos tióis, denominados de sulfidrilas (ELLMAN, 1959). Métodos de 

fluorimetria são bastante empregados para avaliar grupos tióis (VILJANEN et al., 2004; ESTÉVEZ 

et al., 2008); e outros baseados em análises cromatográficas a partir da quantificação da ditirosina 

(LEVINE et al., 1994; BERTRAM et al., 2007), destruição do triptofano (BATIFOULIER et al., 

2002) e referentes aos produtos da oxidação de lisina, arginina e prolina (ARMENTEROS et al., 

2009). 

 

2.4. Oxidação lipídica em carnes 

Oxidação lipídica, quando em pequenas proporções, pode contribuir positivamente para 

qualidade da carne por desenvolver sabor desejável em carne cozida (FARMER, 1992). Entretanto, 

valores elevados de oxidação lipídica conferem efeitos negativos à qualidade da carne, causando ao 

decorrer do tempo de armazenamento em detrimento da perda da cor, odor e sabor de carne e 
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produtos cárneos (GRAY; PEARSON, 1987). Um nível máximo de 1,0 mg de MDA/kg de carne 

foi definido para uma boa aceitação do consumidor (RIPPOLL et al., 2011). 

Carnes contem lipídios insaturados e componentes prooxidantes em suas composições e isso 

aumenta sua susceptibilidade para desencadear o processo de oxidação lipídica. Das frações 

lipídicas no músculo, os fosfolipídios componentes da membrana celular contêm a mais alta 

proporção de ácidos graxos insaturados e tem sido estabelecido que esta fração seja primariamente 

responsável por oxidação lipídica em músculos (IGENE et al., 1980). Assim, até mesmo músculos 

com baixo teor de gordura são susceptíveis à oxidação lipídica, porque a redução no teor de gordura 

reflete principalmente uma redução de triglicerídeos, enquanto a fração fosfolipídica é menos 

afetada. 

No armazenamento postmortem, a interação de espécies reativas de oxigênio, 

principalmente o radical hidroxil, com lipídios insaturados desencadeia um processo de peroxidação 

lipídica que leva à formação de peróxidos de lipídios e outros produtos (MONAHAN, 2000). Tal 

reação pode ser influenciada por fatores extrínsecos como temperatura, tipo de embalagem, tempo 

de armazenamento e irradiação ionizante (SANTÉ-LHOUTELLIER et al., 2008; OOIZUMI;  

XIONG, 2008; LUND et al., 2007). 

Tecido muscular tem mecanismos antioxidantes endógenos, classificados como 

antioxidantes preventivos, para controlar oxidação lipídica in vivo (SIES, 1986), reduzindo a 

propagação da reação em cadeia (WAYNER et al., 1987). Estes antioxidantes endógenos reduzem 

postmortem, permitindo que radicais livres como o ânion superóxido elevem a oxidação de 

oximioglobina a metamioglobina, ativação de leucócitos presentes nos vasos do tecido muscular e 

oxidação de ácido ascórbico e outros componentes redutores do ferro na carne (KANNER et al., 

1987).  

Metodologias espectrofotométricas que visam mensurar a oxidação lipídica em carnes e 

produtos cárneos têm sido utilizadas (OSAWA et al., 2005). Dentre elas estão o teste das 
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substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), o qual quantifica um produto da oxidação 

lipídica (malondialdeído ou malonaldeído), e o teste que determina o índice de peróxidos lipídicos 

(AGUIRREZÁBAL et al., 2000; RHEE; MYERS, 2003; BOSELLI et al., 2009). 

 

3. HIPÓTESE 

 

Características fisiológicas do animal (castrado e inteiro), tempo de confinamento e 

características metabólicas (aeróbia e anaeróbia) do tecido muscular influenciam na oxidação 

protéica e lipídica e qualidade de carne bovina maturada. 

 

4. OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho é investigar o efeito da castração, tempo de confinamento, 

metabolismo celular e regiões do musculo sobre a oxidação proteica e lipídica e outras 

características de qualidade da carne bovina. 
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5. DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL 

 

5.1. Fluxograma do desenvolvimento 

 

 

 

 

n= Número de animais (bovinos) 
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5.2. Delineamento experimental referente aos estudos com Longissimus dorsi 

 

 

 

 

n= Número de animais (bovinos) 
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5.3. Delineamento experimental referente aos estudos Biceps femoris 

 

 

 

 

n= Número de animais (bovinos) 
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

6.1. Animais 

Ao todo foram utilizadas amostras de 84 bovinos machos da raça Nelore (Bos indicus) com 

23-29 meses de idade. Para os estudos com o Longissimus. dorsi maturados à vácuo foram 20 

animais (10 castrados e 10 inteiros) confinados por 137 dias com 23 meses de idade. Para o L. dorsi 

maturados em aerobiose foram utilizados 12 animais (6 castrados e 6 inteiros) confinados por 115 

dias com 25 meses de idade. Nos estudos com Bíceps femoris foram utilizados 52 animais que 

compuseram 2 divisões de grupos por objetivos: 1) 12 animais (6 castrados e 6 inteiros) confinados 

por 115 dias e com 25 meses destinados para estudo do metabolismo celular de diferentes porções 

do musculo; 2) 40 animais (18 castrados e 22 inteiros) sendo a metade deles abatidos aos 59 dias de 

confinamento e com 25 meses e a outra metade abatidos aos 129 dias de confinamento e com 29 

meses. Todos os animais receberam uma dieta padrão formulada com uso do programa ‘National 

Research Council’ (NRC) e comum para todos os animais composta de bagaço de cana, grão de 

milho, farelo de soja, casca de soja, uréia e núcleo mineral balanceada e formulada com uso do 

programa NRC. A castração cirúrgica dos animais foi realizada em média doze meses antes ao 

abate destes. 

 

6.2. Amostragem dos músculos Longissimus dorsi e Biceps femoris 

A amostragem dos músculos foi realizada sempre do lado direito das carcaças dos bovinos e 

sob condições apropriadas e ocorreu no abatedouro escola da Faculdade de Zootecnia e Engenharia 

de Alimentos (FZEA-USP), situada na cidade de Pirassununga - SP.  

Para os estudos com L. dorsi, as amostras foram colhidas entre a 10o e 12o costela dos 

bovinos, às 48h post-mortem e em dois períodos diferentes de confinamento dos animais (137 e 115 

dias) e diferentes data de abate para os respectivos estudos em anaerobiose e aerobiose. Os 
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músculos foram fatiados em bifes de aproximadamente 2,0 cm de espessura e embalados 

individualmente compondo 2 grupos: os embalados a vácuo (Cryovac, BB-2800) que foram 

maturados por 1,7, 14 e 21 dias a 2+2 oC e os embalados em bandejas de poliestireno e cobertos por 

filme plástico de policloreto de vinila (PVC) que foram maturados por 1, 3, 5, 7 e 9 dias a 4±2°C. 

Os bifes embalados nas diferentes atmosferas, anaerobiose e aerobiose foram estocados sem a 

presença de luz em câmera fria com temperaturas controladas como especificado acima. Em cada 

um dos tempos de maturação os bifes foram retirados das embalagens e submetidos às análises de 

pH e cor instrumental, seguido de sua subdivisão em pequenas porções para realização das outras 

análises, sendo que a analise espectrofotométrica de metamioglobina realizada sempre no mesmo 

dia. As outras partes do bife foram embaladas em papel alumínio e acondicionadas em nitrogênio 

líquido até o momento dos ensaios. Para as analises de perfil de ácidos graxos, atividade de enzimas 

antioxidantes e conteúdo do peptídeo glutationa foram utilizados amostras somente do dia 1 de 

maturação.  

No estudo com o musculo Biceps femoris, as coletas ocorreram a partir de três abates dos 

animais e em mesmo local e condições das coletas para o L. dorsi. Como um dos objetivos foi 

avaliar as diferenças metabólicas das porções do B. femoris, primeiramente foram feito coletas, no 

momento no abate, das porções alvo de nosso estudo: PO (porção origem do músculo) e PI (porção 

inserção do músculo) como apresentado na Figura 2.  As amostras de aproximadamente 8 cm de 

comprimento, 6 cm de espessura e 6 cm de profundidade após serem coletadas foram envoltas em 

talco e acondicionadas em nitrogênio liquido até a realização das análises das enzimas relacionadas 

ao metabolismo celular (lactato desidrogenase, citrato sintase e Nicotinamida Adenina 

Dinucleotídeo - Tetrazólio Redutase). Com o objetivo de avaliar a influência do metabolismo do 

músculo e tempo de confinamento dos bovinos sob características de qualidade da carne maturada 

foram utilizados músculos B. femoris coletados ás 24h post-mortem, a partir de animais confinados 

por 59 e 129 dias. Estes músculos foram divididos em duas porções (PO e PI), das quais foram 
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individualmente fatiadas em bifes de 2,5cm de espessura e de 1,5cm de espessura, embalados a 

vácuo (Cryovac, BB-2800) e maturados na ausência de luz durante 1,30, 60 e 100 dias a 2±2ºC em 

uma estufa climatizada (marca TECNAL, modelo TE-391). Bifes aleatórios de cada tratamento 

(porção do musculo) e em cada tempo de maturação foi destinado às analises de perda de peso por 

cocção (PPC) e força de cisalhamento (FC).  Outros bifes de 1,5 cm de espessura, também de cada 

tratamento e diferentes tempos de maturação foram utilizados para análises de pH, cor instrumental 

e metamioglobina, seguido da subdivisão em pequenas partes as quais foram embaladas em papel 

alumínio e acondicionadas em nitrogênio liquido até o momento dos ensaios. 

  

 
Figura 2. Plano de amostragem do Biceps femoris PO = Porção Origem do músculo; PI = Porção 

Inserção do músculo. As regiões de coloração cinza da figura foram desprezadas e os 
retângulos coloridos foram os locais onde as amostras foram coletadas.  

 

6.3. Valor de  pH 

As leituras de pH foram realizadas em três pontos dos bifes. Para isso, foi utilizado um 

medidor de pH portátil para carnes (marca Hanna Instruments, modelo HI99163), com eletrodo de 

penetração à prova de água com calibração de 4 pontos, compensação automática de temperatura e 

sensor de temperatura.  
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6.4. Cor instrumental 

Para determinar a coloração dos bifes foi utilizado um colorímetro (Hunter Lab, Modelo 

Mini Scan XE Plus), previamente calibrado, que possui fonte de luz D65, ângulo de observação de 

10o e abertura da célula de medida de 6 mm de diâmetro. Os valores foram expressos na escala 

CIELAB, na qual o parâmetro L* corresponde à luminosidade, a* corresponde à variação de cor de 

verde (-60) a vermelho (+60) e b* corresponde à variação de cor de azul (-60) a amarelo (+60). 

Especificamente em carnes, o valor de a* corresponde ao teor de vermelho e o valor de b* ao teor 

de amarelo. 

 

6.5. Metamioglobina 

A concentração da metamioglobina foi determinada de acordo com Krzywicki (1982) e 

posteriores alterações de Tang, Faustman e Hoagland (2004). Assim, 2 gramas de amostra dos bifes 

foram homogeneizados com 20 mL de tampão fosfato Na+/K+ 0,04 mol/L, pH 6,8, de acordo com 

Warriss (1979), por 20 segundos em homogeneizador (Marca IKA, modelo T18) a 28.000 rpm. 

Após deixar esta solução em repouso por 1 hora em gelo, centrifugou-se a 10.000 g, entre 10 e 15 

°C, por 30 minutos em centrífuga refrigerada (marca Eppendorf, modelo 5810R). Filtrou-se o 

sobrenadante em papel filtro Whatman n.1 e o volume da solução foi completado para 25 mL com o 

tampão fosfato Na+/K+ 0,04 mol/L, pH 6,8. Após homogeneizar, filtrou-se em membrana de 0,25 

μm (marca Millipore) para evitar turbidez. As absorbâncias do filtrado foram verificadas nos 

comprimentos de onda de 525, 503, 557 e 582 nm em espectrofotômetro (marca Beckman Coulter, 

modelo DU800). Durante as análises as amostras foram mantidas em gelo e evitou-se a exposição à 

luz a fim de evitar alterações no decorrer do procedimento. As análises foram realizadas em 

duplicata, obtendo-se a média dos valores.  

Os conteúdos relativos de desoximioglobina, oximioglobina e metamioglobina foram 

calculados conforme proposto por Tang, Faustman e Hoagland (2004), de acordo com as equações 
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(1), (2) e (3), respectivamente. Os resultados foram expressos em porcentagem de metamioglobina 

sobre o conteúdo total de mioglobina.  

 

Desoximioglobina (% DeMb) = -0,543R1+1,594R2+0,552R3-1,329  (1) 

Oximioglobina (% MbO2) = 0,722R1-1,432R2-1,659R3+2,599   (2) 

Metamioglobina (% MetMb) = -0,159R1-0,085R2+1,262R3-0,520  (3)  

 

Onde: R1, R2 e R3 são razões entre as absorbâncias A582/A525, A557/A525 e A503/A525, 

respectivamente. 

 

6.6. Atividade das enzimas antioxidantes catalase (CAT), superóxido dismutase (SOD) e 

glutationa peroxidase (GPx) e o peptídeo antioxidante glutationa total (GSH) 

Amostras de carne foram homogeneizadas (marca Ika, modelo T18) em tampão fosfato de 

sódio 10 mM, pH 7,5, por 60 segundos a uma velocidade de 28.000 rpm. Foi usado a razão 2:10 

(p/v) entre o tecido e o tampão na extração de CAT e GPx e a razão 0,5:10 (w/v) na extração da 

enzima SOD. O homogenato foi centrifugado a 10.000 rpm por 10 minutos e o sobrenadante foi 

usado para determinar a atividade das enzimas.  

O sobrenadante foi incubado em ensaio contendo tampão fosfato de potássio 50 mM, pH 

7,0, e peróxido de hidrogênio 10 mM por 3 minutos  (Beers & Sizer, 1952). A atividade de CAT foi 

então determinada pela absorbância em 240 nm (25°C) usando um espectrofotômetro (marca 

Beckman, Fullerton, modelo DU-800). Os resultados foram expressos como U/g de carne. 

Para os ensaios de atividade da SOD, os sobrenadantes foram incubados em tampão fosfato 

de sódio 50 mM, pH 7,4 contendo EDTA 0,1 mM, NBT 50 mM, NADH 78 mM e  PMS 3,3 mM 

por 5 minutos (Ewing; Janero, 1995). A atividade da SOD foi então determinada pela absorbância a 
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540 nm usando um fotômetro de microplaca (marca Multiskan FC, modelo Thermo Scientific). Os 

resultados foram expressos em U/g de carne.  

A atividade da GPx foi determinada espectrofotometricamente (DU-800, Beckman) com 

base no decréscimo da concentração de NADPH a 340nm  e 37o C, acompanhada por 3 minutos 

(Paglia; Valentine, 1967). Foi utilizado meio de ensaio contendo tampão fosfato potássio 100 mM, 

pH 7,0 contendo EDTA 3 mM, NADPH 0,1 mM, GSH 2 mM, GR 2,6 U/mL  e cumeno 

hidroperóxido 1,3 mM. A reação foi iniciada pela adição de cumeno hidroperóxido. A atividade de 

GPx foi expressada em U/g de carne.  

A quantificação do peptídeo GSH nos bifes maturados de acordo com Tietze (1969). Para 

isso foram homogeneizados 2 gramas de amostra em 10 mL de ácido sulfossalicilico (SSA) 5% 

contendo EDTA 5 mM, em homogeneizador (marca: IKA, modelo: Turrax  T18) em alta velocidade 

por 60 segundos. O homogenato foi centrifugado por 5 minutos em centrifuga refrigerada (marca 

Eppendorf, modelo 5810R) a velocidade de 10.000 rpm. O sobrenadante foi retirado e empregado 

no ensaio, em tampão fosfato de sódio 100 mM, pH 7.5, contendo EDTA 5Mm, de DTNB 60mM, 

Glutationa Redutase. E, por ultimo adiçionou a amostra (homogenato). Paralelamente preparou-se 

um branco onde a amostra foi substituída por tampão. Após 2 minutos, adicionou-se NADPH 20 

mM para iniciar a reação. Os resultados foram expressos em µmol de GSH/g de amostra calculados 

com base na curva de calibração preparada com GSH (5 a 200 µmol/L) 

 

6.7. Atividade das enzimas relacionadas ao metabolismo celular lactato desidrogenase, citrato 

sintase e NADH-TR  

A extração da LDH ocorreu em tampão fosfato sódio 10 mM, pH 7,5, na proporção de 2:10 

(p/v) entre tecido e tampão, sob homogeneização em ultra turrax (marca Ika, modelo T18) por 60 

segundos a uma velocidade de 28.000 rpm. Já, a extração CS, ocorreu em tampão Tris 50 mM, pH 

7,4 contendo EDTA nas mesmas condições empregadas para LDH. 
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A atividade da LDH foi avaliada em espectrofotômetro (DU-800, Beckman) a 340 nm e 

25ºC, pela oxidação do NADH em NAD e acompanhada por 3 minutos (BERGMEYER; BERNT, 

1974).  Utilizou-se uma mistura de ensaio contendo tampão fosfato de sódio 20 mM, pH 7,4, ácido 

pirúvico 1 mM e NADH 0,1 mM. A atividade específica foi expressa em µmol de NADH 

consumido por minuto por mg de proteína, sendo que o conteúdo de proteína foi calculado com 

base na curva de calibração de albumina (0,002 a 0,02 mg/mL) (BRADFORD, 1976).  

A atividade da CS foi avaliada espectrofototicamente (DU – 800 Beckman) a 412 nm e 

25ºC, pelo consumo de DTNB acompanhado por 3 minutos de acordo com Alp et al. (1976). Foi 

utilizado meio de ensaio contendo tampão Tris HCl 50 mM, pH 8,1, acetil-CoA 0,1mM e Triton X-

100 0,05%. A reação foi iniciada pela adição ácido oxálico 0,5 mM. A atividade específica foi 

expressa em nmol de citrato sintase consumido por minuto por mg de proteína, sendo conteúdo de 

proteínas determinado com base na curva de calibração de albumina (0,002 a 0,02 mg/mL) 

(BRADFORD, 1976).  

A atividade da Nicotinamida Adenina Dinucleotídeo - Tetrazólio Redutase (NADH-TR) foi 

realizada no Laboratório de Morfologia do Instituto de Biociências da UNESP – Botucatu em que o 

preparo das amostras e ensaio foram realizados de acordo com Ryan et al. (1992). A técnica 

consiste em incubar a amostra muscular em solução que contem a enzima NADH e NBT (Nitro 

blue tetrazolium) para formar o complexo NADH-TR. Para isso, as amostras da Porção Origem e 

Porção Inserção do músculo Biceps femoris previamente envoltos com talco foram cortados em 

criostato (marca Leica, modelo CM1850) em espessura aproximada de 10µc. Os cortes obtidos 

foram colocados em laminas histológicas e submetidos ao teste de hematoxilina e eosina (HE), em 

que mediante o corante eosina verifica a qualidade do corte e integridade das estruturas em 

microscópio óptico. A seguir, os cortes foram encubados no meio Tampão Tris HCl 0,2 M, pH 7,4 

contendo NADH 2 mg/mL, NBT 2,5 mg/mL durante 40 minutos a 37°C. As laminas foram lavadas 

com água destilada, desidratadas por 3 vezes com álcool a 70, 80, 95 e 100% por intervalos de 30 
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segundos. Após desidratação, lavou-se por três vezes as laminas com Xilol 100% e fez-se a fixação 

com uso de “Permount”, As imagens foram captadas em microscópio (marca Leica, modelo 

DM750) e analisadas com auxílio do programa Image J.  

 

6.8. Perfil de ácidos graxos 

Os ácidos graxos presentes nas amostras foram quantificados no Instituto de Tecnologia de 

Alimentos (ITAL/CTC) de acordo com Hartman e Lago (1973) e AOCS (1998). Resumidamente, 

efetuou-se a extração dos ácidos graxos com hexano na proproçao 2:9 (p/v) sob homogeneização 

por 1 minuto, adicionou-se solução de KCl 0,72%,  centrifugou  por 5 min. a 4000 rpm e removeu a 

fase hexânica contendo os lipídios.  Para efetuar a análise no cromatógrafo é necessário a 

esterificação dos ácidos graxos, assim, primeiro, efetuou a completa evaporação do hexano por 

meio de nitrogênio gasoso e submeteu o resíduo lipídico à soponificaçao (esterificaçao) com NaOH 

20%.  Por fim, removeu os lipídios não esterificados e 1µL da amostra contendo lipídios 

esterificados foi injeto no cromatógrafo gasoso (HP modelo GC 6890) com detector de FID e 

coluna capilar BPX-70 (70% cyanopropryl polysilphenylene-siloxane) com dimensões 60m x 

0,32mm x 0,25µm. O tempo de corrida foi de 40 min. Os cálculos foram realizados com base no 

conteúdo total de lipídios da amostra (fase hexânica). Para determinar a concentração de cada ácido 

graxo foi utilizada a seguinte equação:  

 

Cag = %Aag x L x FC 
        100 

 

Em que, 

 

Cag = Concentração em g/100 do ácido graxo na amostra 

%Aag = % de área do pico do ácido graxo  
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L = Teor de lipídios da amostra em g/100g 

FC = Fator de conversão de gordura para ácidos graxos 

Gorduras saturadas = å Cag saturados 

Gorduras monoinsaturadas = å Cag monoinsaturados 

Gorduras poliinsaturadas = å Cag poliinsaturados 

Gorduras insaturadas = å Cag mono + poliinsaturados  

Gorduras trans = å Cag trans 

 

6.9. Espécies Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS)  

A oxidação lipídica dos bifes foi mensurada através da metodologia proposta por Vyncke 

(1970, 1975) com algumas modificações. Desta forma, homogeneizou-se 5 gramas da amostra em 

15 mL de solução de ácido tricloroacético (TCA) 7,5% contendo EDTA 0,1% e propilgalato 0,1%, 

por 30 segundos a 28.000 rpm em homogeneizador (marca IKA, modelo Turrax T18). O 

homogenato foi filtrado com papel filtro Whatman n.1. Em 3 mL do filtrado, adicionou-se 3 mL de 

solução de ácido tiobarbitúrico (TBA) 0,02 mol/L em tubo de ensaio de vidro com rosca. Após 

banho-maria (100oC e 40 minutos) os tubos foram colocados em gelo por 2 minutos a fim de cessar 

a reação. As absorbâncias foram medidas em 532nm e 600 nm em espectrofotômetro (marca 

Beckman Coulter, modelo DU800). A absorbância da amostra foi considerada como a diferença 

entre a absorbância a 532 nm e a absorbância a 600 nm, que corrige possível turbidez da amostra. 

Foram obtidas as médias das duplicatas. Os valores de TBARS foram calculados a partir de curva 

calibração de TEP, 1,1,3,3-tetraetoxipropano, 0,022 a 1,12 µg/mL, e expressos como mg de 

malondialdeído por kg de carne. 

 

 

 



33 

 

6.10. Determinação de carbonilas e grupos tióis  

O conteúdo de carbonilas foi determinado segundo Mercier et al. (2004), com ligeiras 

modificações. Desta forma, 1 grama de amostra de músculo obtidos em cada tempo de maturação 

foi homogeneizado com 20 mL de tampão fosfato de sódio 100 mM, pH 7,0, por 60 segundos em 

homogeneizador (marca IKA, modelo Turrax T18) e posteriormente filtrado. Nesta etapa foram 

quantificadas as proteínas totais a 280 nm segundo Bradford (1976) com base na curva de 

calibração de albumina, antes de prosseguir o ensaio. O conteúdo de carbonilas foi avaliado com 

base na absorbância de 2,4-dinitrofenilidrazina (DNPH) a 370 nm, usando o coeficiente de 

absortividade molar DNPH (22.000 M-1 cm-1). Os resultados foram expressos em nmol de DNPH 

por mg de proteína.  

Para a determinação de tióis livres em proteínas dos músculos foi utilizado 5,5-Ditiobis (2-

ácido nitrobenzóico) (DTNB) de acordo com Ellman (1959). O método consiste em duas etapas: 1) 

Extração das proteínas sarcoplasmáticas e miofibrilares em SDS 5% em Tris 0,1M e pH 8,0; 2) 

Determinação de tióis das amostras pela derivação com DTNB. Desta forma, 1 g de amostra da 

carne de cada tempo de maturação foi homogeneizada em tampão de extração (descrito acima) e 

analisados de acordo com Liu e Xiong (2000) com base na absorbância do DTNB a 412 nm. O 

conteúdo de tióis foi expresso como nmol de tiol por mg de proteína, tendo como base uma curva 

de calibração de albumina (BRADFORD, 1976). 

 

6.11. Perdas de peso por cocção (PPC) 

A determinação das perdas de peso por cocção dos bifes maturados foi obtida a partir do 

peso do bife antes (PI) e após (PF) a cocção de acordo com AMSA (1995). Os resultados foram 

expressos em porcentagem e a fórmula utilizada para obtenção dos resultados foi: porcentagem de 

PPC = ((PI - PF) ÷ PI) x 100. 
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6.12. Força de cisalhamento (FC) 

A análise de força de cisalhamento, mensuração da maciez, foi realizada em amostras de 

bifes maturados ao longo dos 100 dias em tempos definidos. Foram retirados de cada bife cozido 

entre 6 e 8 cilindros com diâmetros de 1,25 cm no sentido paralelo às fibras. Por fim, os cilindros 

foram submetidos ao aparelho Warner Bratzler, que mediu a força (kgf) necessária para rasgar o 

cilindro. Os procedimentos para esta análise estão de acordo com as recomendações do AMSA 

(1995).  

 

6.13. Análise estatística 

Nos animais que foram coletados os músculos Longissimus dorsi, o desempenho animal, as 

características de carcaça, a composição de ácidos graxos, a atividade das enzimas antioxidantes e a 

concentração do peptídeo glutationa foram analisados incluindo somente o efeito fixo de condição 

sexual no modelo, usando um delineamento inteiramente casualizado. Enquanto que, as 

características de oxidação e qualidade da carne na condição de vácuo ou aerobiose foram 

analisadas incluindo os efeitos fixos de condição sexual, tempo de maturação e suas interações no 

modelo, usando um delineamento inteiramente casualizado com um arranjo fatorial 2 (condição 

sexual) × 4-5 (tempo de maturação). 

Nos animais que foram coletados os músculos Biceps femoris, a atividade das enzimas 

relacionadas ao metabolismo celular e a porcentagem de fibras oxidativas foram analisadas 

incluindo os efeitos fixos de condição sexual, porção do músculo e suas interações no modelo, 

usando um delineamento inteiramente casualizado com um arranjo fatorial 2 (condição sexual) × 2 

(porção do músculo). Enquanto que, as características de oxidação e qualidade da carne foram 

analisadas incluindo condição sexual, tempo de confinamento, porção do músculo, tempo de 

maturação e suas interações no modelo, usando um delineamento inteiramente casualizado com um 
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arranjo fatorial 2 (condição sexual) × 2 (tempo de confinamento) × 2 (porção do músculo) × 4 

(tempo de maturação).  

Os dados foram analisados usando o procedimento MIXED do Statistical Analysis System 

(SAS, 2000; versão 9.2). Quando o efeito de tempo de maturação foi incluido no modelo, os dados 

foram analisados como medidas repetidas no tempo, onde diferentes estruturas de covariância 

foram testadas para cada variável e selecionadas com base no menor valor do Bayesian Information 

Criteria (BIC). Interações significativas foram desdobradas para analisar diferenças dentro de cada 

fator. Quando efeitos significantes foram detectados para fatores com mais de 2 níveis, o teste de 

Tukey-Kramer foi aplicado para discriminar as médias. Efeitos foram considerados significativos 

quando a probabilidade do teste aplicado era menor ou igual à 5%. Todos os resultados foram 

apresentados como médias de quadrados mínimos acompanhados de seus respectivos erros padrões. 

 

7. RESULTADOS E DISCUSÃO  

 

7.1. Estudos da oxidação proteica e lipídica em músculo Longissimus dorsi, obtidos de bovinos 

Bos indicus inteiros e castrados, sob duas condições de maturação: vácuo e aerobiose 

 

7.1.1. Desempenho animal e características de carcaça 

Dados relacionados às variáveis de desempenho animal e características de carcaça dos 

animais utilizados no experimento de carne em anaerobiose (vácuo) estão apresentados na Tabela 1. 

Para peso vivo final e peso de carcaça quente, um efeito para castração foi encontrado (P < 0,05), 

onde maiores (P < 0,05) valores foram observados para bovinos inteiros do que para bovinos 

castrados. Maiores pesos vivos e de carcaça para bovinos inteiros podem ter sido importantes para 

que nenhuma diferença de espessura de gordura fosse encontrada entre os animas castrados e 

inteiros. Um acabamento mais precoce para os animais castrados seria esperado já que a ausência 
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do hormônio testosterona antecipa o fim de depósito de músculo na carcaça, como também, 

antecipa o início da deposição de gordura. 

 

Tabela 1. Desempenho animal e características de carcaça entre bovinos inteiros e castrados (n=12) 

Variável 
Condição sexual 

P 
Inteiro Castrado 

Peso vivo final (kg) 549,2 (7,14)a 492,6 (6,03)b <0,01 

Peso de carcaça quente (kg) 340,5 (5,58)a 300,4 (4,71)b <0,01 

Rendimento de carcaça quente (%) 62,0 (0,51) 61,0 (0,43)   0,16 

Área de olho de lombo (cm2) 83,6 (3,18) 80,6 (2,69)   0,48 

Espessura de gordura (mm) 7,2 (1,08) 6,4 (0,91)   0,60 
Médias de quadrados mínimos (erro padrão); a,bMédias seguidas por uma mesma letra entre as condições sexuais não 
diferem estatisticamente ao nível de significância de 5% pelo teste de F. 
 

7.1.2. Efeito da castração sobre a qualidade e oxidação de carne 

Entre as variáveis de qualidade de carne analisadas (Tabela 2), houve efeito de castração (P 

<  0,05) apenas sobre os valores de pH para os bifes tanto embalados a vácuo quanto envolvidos por 

filme plástico de policloreto de vinila (PVC), permeável ao oxigênio. Em ambas as condições de 

embalagem, os valores de pH nos bifes de bovinos inteiros foram maiores (P < 0,05) do que 

aqueles nos bifes de bovinos castrados. Bovinos inteiros seriam mais susceptíveis ao estresse pré-

abate, o que pode resultar em maior taxa de glicólise e maior mobilização das reservas de 

glicogênio no tecido muscular. Desta forma, o teor de glicogênio diminuiria e a acidificação 

ocorreria mais lentamente nos músculos de bovinos inteiros após o abate, resultando em maiores 

valores de pH (BELTRÁN et al., 1997; MONIN, 1990).  

Outras variáveis de qualidade de carne (L*, a*, b* e metamioglobina), mensuradas nos bifes 

tanto embalados a vácuo quanto nos envolvidos por PVC, não foram significantemente afetadas (P 

> 0,05) pela castração (Tabela 2). Também, nenhuma diferença para o teor de mioglobina 

(BOCCARD et al., 1979; FIELD, 1970) e cor (PEINADO et al., 2012) em amostras de carne bovina  

foi anteriormente observada entre diferentes condições sexuais, castrados e inteiros. Todavia, existe 
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um trabalho relatando que os resultados de estudos de qualidade de carne entre bovinos inteiros e 

castrados são inconsistentes, por serem discrepantes na literatura (DESTEFANIS et al., 2003). 

 

Tabela 2. Qualidade de carne e oxidação proteica e lipídica em bifes Longissimus dorsi, de bovinos 
inteiros e castrados, embalados a vácuo (n=20) ou em filme plástico de policloreto de 
vinila (PVC) permeável ao oxigênio (n=12) 

Variável 
Vácuo 

P 
PVC 

P 
Inteiro Castrado Inteiro Castrado  

Valor de pH 5,6 (0,04)a 5,5 (0,03)b 0,03 5,4 (0,03)a 5,3 (0,03)b 0,04 

Valor de L* 36,5 (1,31) 36,8 (1,11) 0,83 32,8 (0,62) 33,6 (0,62) 0,42 

Valor de a* 18,4 (0,62) 17,8 (0,52) 0,50 18,2 (0,57) 18,8 (0,57) 0,47 

Valor de b* 20,2 (0,19) 20,2 (0,16) 1,00 13,0 (0,37) 13,5 (0,37) 0,30 

Metamioglobina€ 4,9 (0,69) 4,9 (0,65) 0,95 20,2 (0,56) 20,5 (0,58) 0,77 

TBARS£ 0,28 (0,037) 0,29 (0,032) 0,84 0,29 (0,040) 0,31 (0,040) 0,70 

Grupos tióis¥ 71,5 (2,05) 75,4 (1,87) 0,19 85,2 (3,27) 78,8 (3,27) 0,20 

Grupos carbonilasφ 1,86 (0,083) 1,81 (0,068) 0,61 1,86 (0,105) 1,70 (0,105) 0,30 
Médias de quadrados mínimos (erro padrão); € = porcentagem em relação ao conteúdo total de mioglobina; £ = mg de 
MDA/kg de músculo; ¥ = nmol de cisteína/mg de proteína; φ = nmol de DNPH/mg de proteína. a,bMédias seguidas por 
uma mesma letra entre as condições sexuais dentro de uma mesma variável e condição de embalagem não diferem 
estatisticamente ao nível de significância de 5% pelo teste de F. 
 

As variáveis de oxidação protéica e lipídica (grupos tióis, grupos carbonilas e TBARS), sob 

condições de vácuo e aerobiose, também não foram influenciadas (P > 0,05) pela castração dos 

animais (Tabela 2). Neste caso, um conjunto de fatores poderia ter colaborado para a falta de um 

estresse oxidativo que levaria a oxidação de carne. Além de nenhuma diferença (P > 0,05) em 

rendimento de carcaça quente, área de olho de lombo, espessura de gordura (Tabela 1) e 

composição de ácidos graxos (Tabela 3) entre bovinos castrados e inteiros, as boas condições de 

armazenamento durante a maturação e a raça usada neste trabalho, a qual deposita pouca gordura na 

carcaça, podem ajudar a explicar a ausência de diferenças em oxidação proteica e lipídica nas 

condições do estudo. Especificamente, os valores médios de TBARS, um importante indicador de 

oxidação lipídica, em carne maturada sob condições de vácuo ou aerobiose foi de 0,29 mg de 
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MDA/kg de carne, o que é considerado baixo. Um nível máximo de 1,0 mg de MDA/kg de carne 

foi definido para uma boa aceitação do consumidor (RIPPOLL et al., 2011). 

 

Tabela 3. Composição de ácidos graxos (g/100 g de carne) em amostras de carne coletadas do 
músculo Longissimus dorsi a 48 horas postmortem em bovinos inteiros e castrados 
(n=6) 

Ácido graxo 
(átomos de carbono:ligações duplas) 

Condição sexual 
P 

Inteiro Castrado 

Mirístico, C14:0 0,11 (0,038) 0,13 (0,038) 0,68 

Pentadecanóido, C15:0 0,01 (0,002) 0,01 (0,002) 0,38 

Palmítico, C16:0 0,78 (0,236) 0,89 (0,236) 0,77 

Esteárico, C18:0  0,38 (0,182) 0,46 (0,182) 0,77 

Saturados 1,29 (0,453) 1,49 (0,453) 0,76 

Miristoléico, C14:1 0,03 (0,006) 0,03 (0,006) 0,72 

Palmitoléico, C16:1 0,11 (0,020) 0,12 (0,020) 0,74 

Elaídico, C18:1 0,02 (0,017) 0,04 (0,017) 0,53 

Trans-Vacênico, C18:1 t11 0,03 (0,011) 0,01 (0,011) 0,25 

Oléico, C18:1 1,06 (0,294) 1,18 (0,294) 0,79 

Vacênico, C18:1 n7 0,04 (0,006) 0,04 (0,006) 0,72 

Eicosanóico, C20:0 0,003 (0,0033) 0,003 (0,0033) 1,00 

Monoinsaturado 1,29 (0,333) 1,42 (0,333) 0,80 

Linoelaídico, C18:2 0,000 (0,0024) 0,003 (0,0024) 0,37 

Linoléico, C18:2 0,07 (0,016) 0,05 (0,016) 0,36 

α-Linolênico, C18:3 0,003 (0,0033) 0,003 (0,0033) 1,00 

Poliinsaturado 0,07 (0,017) 0,05 (0,017) 0,44 

Ômega-3  0,003 (0,0033) 0,003 (0,0033) 1,00 

Ômega-6 0,07 (0,017) 0,05 (0,017) 0,40 

Trans 0,05 (0,016) 0,05 (0,016) 0,78 

Não identificados 0,10 (0,0270) 0,10 (0,0270) 0,94 
Médias de quadrados mínimos (erro padrão). 
 

Além disso, nenhuma oxidação de carne pode ser também suportada pelos resultados das 

atividades de enzimas antioxidantes e teor de glutationa (Tabela 4). Nenhuma diferença (P > 0,05) 

foi observada para as atividades de enzimas antioxidantes e teor de glutationa entre bovinos inteiros 

e castrados. Tais resultados sugerem que a castração teve pouca influência sobre as atividades 
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daquelas enzimas. Não existem trabalhos comparando as atividades de enzimas antioxidantes em 

músculo de bovinos inteiros e castrados. Entretanto, existe um trabalho mostrando que a atividade 

de SOD em ratos castrados é menor do que em ratos inteiros (BARP et al., 2002). A falta de 

diferenças na atividade de enzimas antioxidantes entre as duas condições sexuais dos bovinos, deste 

trabalho, poderia ser explicada pelas diferenças em expressão gênica daquelas enzimas 

antioxidantes, que existem entre as espécies (MA, 2010). Neste trabalho, os valores para as 

atividades das enzimas CAT, SOD e GPx foram menores do que aqueles encontrados em outros 

trabalhos, que estudaram carne bovina (GHEISARI; MOTAMEDI, 2010; LARRAÍN et al., 2008; 

MAHECHA et al., 2011). Isto pode ter ocorrido devido às diferenças entre as raças, sistemas de 

criação, alimentações e idades dos animais usados nos trabalhos. 

 

Tabela 4. Atividades de enzimas antioxidantes (U/g de carne) e teor de glutationa (µmol/g de 
carne) em amostras de carne coletadas de músculo Longissimus dorsi a 48 horas 
postmortem em bovinos inteiros e castrados (n=12) 

Variável 
Condição sexual 

P 
Inteiro Castrado 

Catalase 66,1 (5,19) 60,5 (4,39) 0,43 

Superoxido dismutase 685,3 (93,37) 800,8 (78,91) 0,37 

Glutationa peroxidase 2,7 (0,18) 2,6 (0,15) 0,68 

Glutationa Total 120,1 (12,92) 144,1 (10,92) 0,19 
Médias de quadrados mínimos (erro padrão). 
 

7.1.3. Efeito do tempo de maturação sobre a qualidade de carne 

Um efeito do tempo de maturação foi observado (P < 0,05) sobre todas as variáveis de 

qualidade de carne maturada quando os bifes foram embalados sob condições de vácuo, enquanto 

que para os bifes embalados em aerobiose observou-se efeitos somente (P < 0,05) sobre os valores 

de L* e b* (Tabela 5). 

Os mais altos valores de pH foram detectados a 7 e 14 dias de maturação e os valores mais 

baixos foram observados a 1 e 21 dias de maturação em bifes embalados a vácuo para nível de 
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significância 5%. Uma queda de pH a 21 dias de maturação poderia ser justificada pelo crescimento 

de bactérias anaeróbias lácticas, que muitas vezes ocorre nestas condições. Provavelmente, os 

valores de pH em bifes maturados sob condições de aerobiose não foram alterados (P > 0,05) ao 

longo dos nove dias de maturação devido à estabilidade de pH na presença constante de oxigênio.  

 

Tabela 5. Qualidade de carne avaliada ao longo do tempo de maturação em bifes Longissimus 
dorsi, embalados a vácuo (n=20) ou por filme plástico de policloreto de vinila (PVC) 
permeável ao oxigênio (n=12) 

Tempo de maturação 
(dia) 

Variável 

Valor de pH Valor de L* Valor de a* Valor de b* 

Vácuo 

1 5,4 (0,05)B 34,6 (1,00)B 16,9 (0,65)B 18,8 (0,40)B 

7 5,7 (0,03)A 38,3 (1,00)A 21,0 (0,65)A  23,1 (0,40)A 

14 5,6 (0,04)A 37,0 (1,00)A 17,0 (0,65)B 19,1 (0,40)B 

21 5,4 (0,03)B   36,6 (1,00)AB 17,4 (0,65)B 19,6 (0,40)B 

P <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

PVC 

1 5,3 (0,06) 30,9 (0,62)B 18,7 (0,60)  14,2 (0,45)AB 

3 5,2 (0,06)   32,9 (0,62)AB 19,0 (0,60)  12,7 (0,45)BC 

5 5,4 (0,06) 34,1 (0,62)A 18,0 (0,60)  12,7 (0,45)BC 

7 5,4 (0,06) 34,0 (0,62)A 18,3 (0,60)     11,9 (0,45)C 

9 5,5 (0,06) 34,1 (0,62)A 18,4 (0,60)     14,7 (0,45)A 

P 0,06 <0,01 0,65 <0,01 
Médias de quadrados mínimos (erro padrão). A,B,CMédias seguidas por uma mesma letra entre os tempos de maturação 
dentro de uma mesma variável não diferem estatisticamente ao nível de significância de 5% pelo teste de Tukey-
Kramer. 
 

A luminosidade (L*) de carne bovina foi alterada (P < 0,05) ao longo do tempo de 

maturação seja nos bifes embalados a vácuo ou em PVC. Uma carne mais clara (maiores valores de 

L*) foi verificada (P < 0,05) a partir do dia 7 de maturação em bifes sob condições de vácuo e a 

partir do dia 5 de maturação em bifes sob condições de aerobiose. Os maiores valores de L* foram 

então mantidos (P > 0,05) até o final da maturação em ambas as condições de embalagem. A 

migração da água do interior para a superfície do bife, provavelmente, elevou os valores de L* sob 
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as condições de estudo. Mais ainda, o aumento dos valores de L* pode ser um resultado das 

mudanças nas estruturas proteicas, o que levaria a uma maior refletância da luz (MAC DOUGALL, 

1982). Bifes embalados a vácuo também tiveram os valores de L* aumentados ao longo do tempo 

de maturação no trabalho de Franco et al. (2012). Resultado similar para valores de L* foi 

observado por Lagerstedt et al. (2011), em que foram analisadas amostras de carne armazenadas por 

5 dias sob refrigeração e condições de aerobiose. Diferentemente, King et al. (2011) observaram 

uma diminuição em valores de L* de músculo Longissimus thoracis quando exposto ao oxigênio 

por 6 dias. 

Os valores de a* (vermelho) dos bifes embalados a vácuo foram mantidos estáveis (P > 

0,05) ao longo dos 21 dias de maturação com uma exceção para o dia 7, o qual teve o valor mais 

alto (P < 0,05) em relação aos outros dias. No dia 7 de maturação, os valores de b* (amarelo) 

daqueles bifes sob vácuo foram também maiores (P < 0,05) do que aqueles encontrados em outros 

dias. Concordando com estes resultados, Beriain et al. (2009) e Franco et al. (2012) também 

observaram um aumento em valores de b* para bifes sob condições de vácuo no dia 7 de maturação. 

Quanto aos valores de a*, os primeiros autores encontraram resultado similar ao apresentado no 

presente trabalho e os últimos autores encontraram valores constantes ao longo dos 21 dias de 

maturação. De forma geral, embalagem a vácuo tem mostrado ser eficiente para manter a coloração 

de carne bovina (FILGUEIRAS et al., 2010).  

Em aerobiose, os bifes tiveram valores similares de a* (P > 0,05) ao longo do tempo de 

maturação. Isto pode ser uma consequência da presença de oxigênio, o qual oxigenaria o pigmento 

mioglobina, conservando-o no estado reduzido do ferro e tornando a coloração da carne vermelho 

brilhante. Por outro lado, os valores de b* no dia 9 de maturação foram maiores (P < 0,05) do que 

aqueles valores nos dias 3, 5 e 7 de maturação e foram semelhantes (P > 0,05) àqueles valores no 

dia 1 de maturação. Uma carne mais amarela no maior tempo de maturação poderia apontar para 

uma descoloração de carne. Tanto um menor tempo de vida de prateleira quanto uma menor 
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estabilidade de cor já foram observados em carne envolvida por PVC em relação a carne sob 

atmosfera modificada (LAGERSTEDT et al., 2011).   

7.1.4. Efeito do tempo de maturação sobre a estabilidade oxidativa 

 

7.1.4.1. Condição de vácuo 

Os padrões de resposta das variáveis relacionadas à oxidação proteica e lipídica, as quais 

foram mensuradas em bifes tanto embalados a vácuo quanto nos envolvidos por PVC permeável ao 

oxigênio, estão ilustrados na Figura 3 (A e B). Embora nenhum efeito do tempo de maturação foi 

detectado (P > 0,05) para TBARS e grupos tióis, diferenças (P < 0,05) em grupos carbonilas e 

metamioglobina foram verificadas para bifes sob condições de vácuo (Fig. 3A). 

O aumento do tempo de maturação não afetou (P > 0,05) os valores de TBARS, porque a 

falta de oxigênio nas embalagens a vácuo pode ter inibido a oxidação lipídica (HANSEN et al., 

2012; STIKA et al., 2008).  Outros trabalhos, também, não encontraram mudanças nos valores de 

TBARS em carne maturada por 21 dias em músculos Longissimus dorsi (FRANCO et al., 2012), 

como também, nos estudos realizados em músculos Longissimus dorsi, Semimembranosus e 

Gluteus medius maturados por 47 dias (YANG et al., 2002), sendo todos os músculos embalados a 

vácuo. Já, a falta de diferenças em grupos tióis para bifes embalados a vácuo ao longo do tempo de 

maturação sugere que os aminoácidos contendo grupos sulfídricos tal como cisteína podem não ter 

sido atacados por espécies oxidantes neste período (ELLMAN, 1959). Lund et al. (2007) também 

não observaram aumento de grupos tióis em músculo suíno Longissimus dorsi que foram embalados 

sem oxigênio (skin packaging) e maturados por 14 dias.   
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Figura 3. Oxidação de proteica e lipídica avaliada ao longo do tempo de maturação em bifes 

Longissimus dorsi, embalados a vácuo (A, n=20) e por filme plástico de policloreto de 
vinila (PVC) permeável ao oxigênio (B, n=12). a,b,c,dMédias seguidas por uma mesma 
letra entre os tempos de maturação dentro de uma variável não diferem estatisticamente 
ao nível de significância de 5% pelo teste de Tukey-Kramer. Os dados apresentados são 
médias de quadrados mínimos e erro padrão. 

 

Neste trabalho, os valores de TBARS ao longo do tempo de maturação também foram 

baixos, variando de 0,23 a 0,33 mg de MDA/kg de carne.  Uma carne magra de bovinos Nelore 

usados neste estudo pode ter colaborado para os baixos valores de TBARS. Menor quantidade de 

gordura na carne poderia resultar em menor disponibilidade de ácidos graxos poliinsaturados, os 

quais são substratos para oxidação lipídica (FAUSTMAN et al., 2010; XIONG, 2000).   

Os grupos carbonilas e metamioglobina (forma oxidada de mioglobina) são também 

frequentemente usados para mensurar a oxidação de proteínas. Os valores de grupos carbonilas 
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aumentaram (P < 0,05) no dia 7 de maturação e permaneceram constantes (P > 0,05) do dia 7 ao 

dia 21. Os grupos carbonílicos (aldeídos e cetonas) são formados nas cadeias laterais dos 

aminoácidos das proteínas, mais especificamente quando prolina, arginina, lisina e treonina são 

oxidados. Entretanto, outras reações bioquímicas podem também formar os grupos carbonilas 

(DALLE-DONNE et al., 2003). Lindahl et al. (2010) observaram um aumento de grupos carbonilas 

ao longo dos 15 dias de maturação em músculo Longissimus dorsi sob condições de vácuo. Outro 

trabalho recente mostrou que carne maturada sem oxigênio teve grupos carbonilas aumentados a 

partir do 8° dia de maturação (ZAKRYS-WALIWANDER et al., 2012). Por outro lado, a 

maturação do mesmo músculo (L. dorsi) por 15 dias (LAGERSTEDT et al., 2011a) ou por 28 dias 

(FILGUEIRAS et al., 2010) não resultou em mudanças de grupos carbonilas. 

Outra informação relevante deste trabalho é que a oxidação proteica em carne embalada a 

vácuo pode ocorrer sem uma prévia oxidação lipídica. Ao longo do tempo de maturação, a oxidação 

protéica foi observada por meio do aumento do conteúdo de grupos carbonilas, mas nenhuma 

diferença em TBARS foi detectada (Fig. 3A). Existe um trabalho sugerindo que produtos 

secundários de oxidação lipídica poderiam ser usados como substratos para oxidação proteica, uma 

vez que uma correlação positiva foi encontrada entre oxidação lipídica e proteica (SOYER et al., 

2010). Entretanto, isto não foi observado sob as condições estudadas neste trabalho. 

A porcentagem de metamioglobina nos bifes embalados a vácuo foi também influenciada (P 

<  0,05) pelo tempo de maturação (Fig. 3A). Os valores de metamioglobina no dia 7 de maturação 

foram 7% maiores (P < 0,05) do que aqueles no dia 14 de maturação, mas não foram diferentes (P 

>  0,05) daqueles nos dias 1 e 21 de maturação. Um aumento nos valores de metamioglobina no dia 

7 de maturação foi também acompanhado por um aumento nos valores de pH e L* (Tabela 5) e 

grupos carbonilas (Fig. 3A). A explicação para estes resultados poderia estar relacionada ao 

aumento de grupos carbonilas no dia 7 de maturação (Fig. 3A). De acordo com Lagerstedt et al. 

(2011 a,b), a oxidação proteica pode causar um aumento nos valores de metamioglobina. Um 
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aumento nos valores de metamioglobina em músculo bovino Longissimus dorsi a partir do dia 5 de 

maturação também foi encontrado sob condição de vácuo (LAGERSTEDT et al., 2011 a,b). 

A porcentagem de metamioglobina foi baixa ao longo dos 21 dias de maturação, variando de 

2 a 7% (Fig. 3A). Uma porcentagem de metamioglobina maior do que 20% tem sido relacionada à 

uma menor aceitação de carne bovina pelos consumindores (HOOD; RIORDAN, 1973). É provável 

que a embalagem a vácuo tenha contribuído para que a carne tenha baixa porcentagem de 

metamioglobina (FILGUEIRAS et al., 2010), porque ela é uma grande barreira contra a entrada de 

oxigênio. 

 

7.1.4.2. Condição de aerobiose 

A Figura 3B mostra os resultados obtidos para a oxidação lipídica (TBARS) e proteica 

(grupos carbonilas, grupos tióis e metamioglobina) em bifes do músculo Longissimus dorsi sob 

condições de aerobiose ao longo do tempo de maturação. Os valores de TBARS foram semelhantes 

(P > 0,05) até o 5° dia de maturação, mas atingiram os valores máximos (P < 0,05) nos dias 7 e 9 

de maturação.  Presença de ácidos graxos insaturados na carne e oxigênio são os principais 

substratos para desencadear a oxidação lipídica ao longo do tempo de maturação (KRANNER et al., 

1994). Além disso, o aparecimento de radicais livres oxigenados durante a maturação da carne pode 

resultar em uma diminuição do sistema de defesa antioxidante (RENERRE et al., 1996).  

Nenhuma alteração (P > 0,05) de grupos tióis nos bifes envolvidos por PVC foi observada 

até o dia 5. Entretanto, houve um aumento (P < 0,05) de grupos tióis no dia 7 e uma diminuição (P 

<  0,05) no dia 9. Estes resultados sugerem que existe uma estabilidade oxidativa até o 5° dia, 

seguido pela exposição de grupos sulfidrílicos devido à proteólise no dia 7 e consequente oxidação 

destas sulfidrilas expostas sob condições de aerobiose no dia 9. O aumento destes grupos 

sulfidrílicos no dia 7 poderia ser um resultado da degradação de proteínas, o qual pode ter tornado 

disponível uma quantidade substancial de peptídeos com baixo peso molecular que contém grupos 
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tióis (EGELANDSDAL et al., 2010). Em condições de aerobiose, os grupos tióis livres são 

facilmente oxidados pelas espécies reativas ao oxigênio e suas reduções estão diretamente 

relacionadas com o aumento da oxidação protéica (XIONG, 2000).  

Grupos carbonílicos aumentaram (P < 0,05) nos primeiros três dias de maturação quando os 

bifes estavam em aerobiose. Os valores foram constantes (P > 0,05) do dia 3 ao 7, mas eles 

reduziram (P < 0,05) no dia 9 em comparação com os dias 3, 5 e 7 (Fig. 3B).  O aumento de grupos 

carbonilas no 3° dia aponta para o início da oxidação proteica, a qual foi estável até o 7° dia, 

quando os valores diminuíram (P < 0,05) novamente. Um aumento de grupos carbonilas com o 

tempo de maturação já foi observado em outros trabalhos (MARTINAUD et al., 1997; MERCIER 

et al., 2004). No dia 9 de maturação, verificou-se a diminuição de ambos os grupos carbonilas e 

tióis. Liu e Xiong (1996) relataram uma diminuição de grupos tióis em carne de frango, sem a 

formação de grupos carbonilas.  

Por fim, a porcentagem de metamioglobina não foi alterada (P > 0,05) até o dia 3, mas 

diminuiu (P < 0,05) no dia 5 e aumentou (P < 0,05) aproximadamente 16 vezes até o dia 9 (Fig. 

3B). Possivelmente, a formação de metamioglobina com tempo de maturação ocorreu por causa da 

maior disponibilidade de oxigênio (O’KEEFFE; HOOD, 1982). Alguns autores tem observado um 

aumento de metamioglobina em carne maturada por 5 dias sob condições de aerobiose 

(LAGERSTEDT et al., 2011a,b; SEYFERT et al., 2007). O mesmo padrão de resposta encontrado 

para metamioglobina foi também verificado para TBARS, em que os valores foram maiores nos 

dias 7 e 9 comparados aos valores encontrados nos dias 1, 3 e 5.  As espécies reativas de oxigênio e 

os radicais livres gerados pela oxidação lipídica podem promover a oxidação de mioglobina 

(GREENE et al., 1971; RENERRE; LABADIE, 1993). Isso pode ser a explicação para a correlação 

positiva entre oxidação lipídica e conteúdo de metamiogobina, que foi anteriormente encontrada 

(HUTCHINS et al., 1967).    
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7.2. Estudos da oxidação lipídica e proteica e de qualidade de carne no músculo B. femoris 

maturado obtidos de bovinos Bos Indicus castrados e inteiros confinados  

 

7.2.1 Atividade de enzimas do metabolismo celular nas diferentes porções do músculo Biceps 

femoris  

Os valores obtidos para a atividade da enzima lactato desidrogenase (LDH) nas diferentes 

porções do músculo Biceps femoris bovino são apresentados na Figura 4A. A porção Inserção (PI) 

do músculo apresentou maior (P < 0,05) atividade de LDH [16,6 (0,50) μmol/min/mg de proteína] 

em comparação a porção Origem (PO) [6,7 (0,50) μmol/min/mg de proteína]. Os valores estão 

expressos como media e desvio padrão.  Maior atividade de LDH é característica em metabolismo 

glicolítico anaeróbio (fibras musculares brancas) e menor atividade é encontrada em metabolismo 

glicolítico aeróbio (fibras musculares vermelhas). Gotoh (2003) relata semelhantes resultados para o 

tipo de fibra muscular nas mesmas porções do músculo Biceps femoris (PO e PI). Estes autores 

relatam que as fibras musculares tipo I (vermelhas) são predominantes na porção origem (52,4 %) e 

fibras tipo IIB (brancas) são predominantes na porção inserção (41,8 %) do músculo de bovinos 

castrados da raça Japanese Black.  
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Figura 4. Atividade específica da enzima metabólica lactato desidrogenase (A) e citrato sintase (B) 

nas diferentes porções do músculo bovino Biceps femoris (n=12). a,bMédias seguidas por 
letras minúsculas diferentes entre porções do músculo diferem estatisticamente ao nível 
de significância de 5% pelo teste F. Os dados apresentados são médias de quadrados 
mínimos e erro padrão. 

 

Os resultados para atividade da citrato sintase (CS) são apresentados na Figura 4B. A porção 

do músculo PO [173,8 (7,24); n=12] apresentou maior (P < 0,05) atividade desta enzima em 

comparação a PI [149,8 (7,24); n=12]. Estes resultados corroboram com os encontrados para a 

atividade da LDH (Figura 4A) e demonstram que as técnicas utilizadas para investigação do 

metabolismo de fibras musculares foram promissoras. Músculos vermelhos, de metabolismo 

aeróbio apresentam maior atividade de CS e menor atividade de LDH. Desta forma, infere-se que a 

porção PO empregada neste trabalho é predominantemente vermelha e a PI, branca. Ainda, a 

castração dos animais pareceu não influenciar sobre a atividade da LDH e nem tão pouco da CS, de 
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forma que, castrados e inteiros tiveram resultados semelhantes (P > 0,05) para estas variáveis 

(dados não apresentados).  

Nenhuma diferença (P > 0,05) para a porcentagem de fibras oxidativas nas diferentes 

porções do Biceps femoris foi observada, quando utilizado o método histoquímico NADH-TR para 

quantificá-las (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Porcentagem de fibra oxidativa nas diferentes porções do músculo bovino Biceps femoris 
de animais castrados e inteiros (n=12) 

Porção do músculo 
Condição Sexual 

Média 
Inteiro Castrado 

Origem 55,6 (3,74) 61,7 (3,24) 58,6 (2,47) 
Inserção 56,4 (3,24) 59,1 (2,90) 57,8 (2,17) 
Média 56,0 (2,47) 60,4 (2,17) - 

Médias de quadrados mínimos (erro padrão). 
 

Embora diferenças tenham sido observadas para LDH e CS entre as porções do músculo 

(Figura 4), nenhuma diferença na porcentagem de fibras oxidativas foi detectada. Isto poderia ser 

atribuído à pouca sensibilidade da análise NADH-TR. Nesta técnica, células são coradas em azul 

escuro (metabolismo oxidativo) e registradas em fotos (Figura 5 A/B). Posteriormente, detecta-se e 

quantifica-se visualmente estas células, podendo nesta etapa ocorrer confusão pela dificuldade de 

diferenciá-las das células intermediarias (pouco escuras ou claras). 
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Figura 5. Cortes transversais das porções: inserção (A) e origem (B) do músculo Biceps femoris 

bovino submetidos à reação Nicotinamida Adenina Dinucleotídeo Tetrazólio Redutase 
(NADH-TR).  a = metabolismo aeróbio e b = metabolismo anaeróbio . 

 

7.2.2. Estudo de parâmetros relacionados à oxidação e qualidade de carne  

 

7.2.2.1 Efeito de condição sexual 

A condição sexual dos bovinos (castrado e inteiro) afetou (P < 0,05) as variáveis TBARS 

(substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico), L* (luminosidade), PCC (perda de peso por cocção) e 

FC (força de cisalhamento) (Tabela 7). Músculos Biceps femoris de animais inteiros tiveram menor 

oxidação lipídica e maciez acompanhados de maior luminosidade e PPC em comparação aos 

castrados, com mais de 95% de confiabilidade. Estes dados sugerem que a castração dos animais 

pode ter levado a um aumento no conteúdo da gordura e dos ácidos graxos insaturados e 

consequentemente a carne destes foram mais susceptíveis a oxidação, reteve maior quantidade de 

água e por isso tiveram maior luminosidade, menor PCC e FC “mais macio” (FIELD , 1970). Maior 

conteúdo de água foi encontrado em músculos de suínos inteiros e magros (257 mg/g) em 
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comparação aos castrados e gordos (151 mg/g) (WOOD et al, 2003) . Por outro lado, Destefanis et 

al. (2003) avaliando o efeito da castração sobre a qualidade da carne de bovinos da raça Piemontese 

concluem que a castração afeta a composição química da carne, mas não melhora 

significativamente as outras características.  

 

Tabela 7. Parâmetros de qualidade do músculo Biceps femoris de bovinos inteiros e castrados 
(n=40) avaliados pelas substancias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), 
luminosidade (L*), perda de peso por cocção (PPC) e força de cisalhamento (FC) 

Variável 
Condição sexual 

P 
Inteiro Castrado 

TBARS£ 0,32 (0,009)b 0,35 (0,009)a   0,02 
Valor de L* 35,9 (0,28)a 34,8 (0,28)b <0,01 

PPC€ 30,3 (0,41)a 28,5 (0,41)b <0,01 
FC¥ 6,5 (0,11)a 6,1 (0,11)b   0,04 

Médias de quadrados mínimos (erro padrão); £ = mg de malondialdeído por kg de carne;  € = porcentagem; ¥ = kg. 
a,bMédias seguidas por letras minúsculas diferentes entre condições sexuais na mesma variável diferem estatisticamente 
ao nível de significância de 5% pelo teste F. 
 

7.2.2.2 Efeito de porção do músculo  

As características metabólicas das porções PO e PI do Biceps femoris afetaram (P = 0,03) a 

oxidação proteica dos bifes deste músculo (Figura 6). A porção PO (vermelho, aeróbio) foi mais 

susceptível a oxidação proteica em comparação a PI (branco, anaeróbio). Maior oxidação protéica 

foi observada, após 6 meses de congelamento, em cochas de frango (metabolismo oxidativo) em 

comparação ao peito que é predominantemente anaeróbio (SOYER et al., 2010). Wood e seus 

colaboradores (2003) relatam que músculos com alta proporção de fibras vermelhas são mais 

susceptíveis a oxidação, por conterem maior conteúdo de ferro e fosfolipídios em comparação á 

aqueles que contem predominantemente fibras brancas em sua estrutura.  
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Figura 6. Oxidação protéica avaliada pelo grupos de tióis das diferentes porções (origem e 

inserção) do músculo bovino Biceps femoris (n=40). a,bMédias seguidas por letras 
minúsculas diferentes entre porções do músculo diferem estatisticamente ao nível de 
significância de 5% pelo teste F. Os dados apresentados são médias de quadrados 
mínimos e erro padrão. 

 

7.2.2.3. Efeito de tempo de confinamento  

Os resultados obtidos para a porcentagem de perda de peso por cocção (PPC) de bifes do 

Biceps femoris são apresentadas na Figura 7.  Maior (P < 0,05) PPC foram observadas para os bifes 

dos animais confinados por período mais extensos (129 dias) em comparação àqueles confinados 

por menor período (59 dias). Estes resultados sugerem que os animais confinados por maior tempo 

depositaram maior quantidade de gordura na carcaça e por isso perderam menos água no período 

que estas carcaças foram mantidas em câmara fria entre o abate e a desossa. Assim, a carne dos 

animais confinados perde mais água em comparação àquela dos animais não confinados. 
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Figura 7. Perdas de peso por cocção de bifes do músculo Biceps femoris de bovinos confinados 

(n=40) por diferentes períodos (dias). a,bMédias seguidas por letras minúsculas diferentes 
entre tempos de confinamento diferem estatisticamente ao nível de significância de 5% 
pelo teste F. Os dados apresentados são médias de quadrados mínimos e erro padrão. 

 

7.2.2.4. Interação de condição sexual e tempo de confinamento 

Interação entre a condição sexual (castrado e inteiro) e o tempo de confinamento (59 e 129 

dias) foi observada para tióis (Figura 8). Bife de animais castrados teve maior (P<0,05) oxidação 

protéica deduzida pelo menor valor de tióis em comparação aos animais inteiros no primeiro 

período de confinamento (59 dias). Entretanto, após 129 dias de confinamento não houve diferença 

significativa entre os valores de tióis da carne de animais castrados e inteiros para 5% de 

significância. Possivelmente a extensão do tempo de confinamento dos animais permitiu uma maior 

deposição de gordura, o que possibilitou um aumento na oxidação proteica da carne destes animais. 

Além de que, animais confinados, os quais se alimentam de elevado conteúdo de energia tem 

apresentado maior susceptibilidade a oxidação proteica em comparação aos que se alimentam 

apenas de gramíneas, em especial pela sua composição rica em antioxidantes (SANTÉ-



54 

 

LHOUTELLIER et al., 2008). Tal efeito não foi observado, no presente estudo, entre castrados e 

inteiros quando confinados por maior tempo (129 dias). Provavelmente neste período ambos os 

grupos tiveram aumento de gordura e assim a susceptibilidade a oxidação da carne ficou mais 

próxima entre eles.  

 

 
Figura 8. Interação de condição sexual (castrado e inteiro) e tempo de confinamento (dias) para 

grupos tióis (n=40). a,bMédias seguidas por letras minúsculas diferentes entre condições 
sexuais no mesmo tempo de confinamento diferem estatisticamente ao nível de 
significância de 5% pelo teste F. A,BMédias seguidas por letras maiúsculas diferentes 
entre tempos de confinamento na mesma condição sexual diferem estatisticamente ao 
nível de significância de 5% pelo teste F. Os dados apresentados são médias de 
quadrados mínimos e erro padrão. 

 

7.2.2.5. Interação de condição sexual, tempo de confinamento e tempo de maturação (a vácuo) 

Os valores obtidos para as variáveis pH e tióis ao longo dos 100 dias maturação a vácuo do 

músculo Biceps femoris de animais inteiros e castrados são apresentados na Figura 9(AB). Para a 

carne dos animais inteiros observou uma diminuição de tióis ao 30° dia de maturação em 

comparação ao 1° dia, e este valor permaneceu baixo até o 100° dia de maturação para 5% de 
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significância. Já a carne dos animais castrados apresentou similar queda (P <0,05) ao 30° dia, 

entretanto, os valores aumentaram (P < 0,05) ao 60° dia e diminuíram ao 100° dia. Tempos 

prolongados de maturação da carne possibilita o processo de oxidação (XIONG, 2000), e isso 

parece mais relevante no grupo dos bovinos castrados.  

 

 
Figura 9. Valores de pH (A) e conteúdo de grupos tióis (B) do músculo Biceps femoris de bovinos 

Nelore (n=40) em diferentes tempos de maturação (a vácuo). a,bMédias seguidas por 
letras minúsculas diferentes entre tempos de maturação na mesma condição sexual 
diferem estatisticamente ao nível de significância de 5% pelo teste de Tukey-Kramer. 
A,BMédias seguidas por letras maiúsculas diferentes entre condições sexuais no mesmo 
tempo de maturação diferem estatisticamente ao nível de significância de 5% pelo teste 
F. Os dados apresentados são médias de quadrados mínimos e erro padrão. 
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Quando comparado às duas condições sexuais, castrado e inteiro, ao longo do tempo de 

confinamento observou que aos 30 e 100 dias, a carne dos animais castrados teve menores valores 

de tióis em comparação àquela dos inteiros para 5% de nível de significância. Isso sugere uma 

maior suscetibilidade à oxidação proteica para a carne dos animais castrados e possivelmente deve-

se a uma maior deposição de gordura na carcaça como tem sido relatado neste trabalho 

anteriormente.  

A variável pH aumentou (P < 0,05) no 30° dia de maturação dos bifes e se manteve estável 

até o 100° dia, tanto os músculos dos animais castrados quanto dos inteiros. Os valores de pH da 

carne foram semelhante entre os castrados e inteiros ao longo de 60 dias de maturação, e, somente, 

no 100° dia o pH da carne dos castrados foi menor que dos inteiros, para nível de significância 5%. 

Nenhum estudo foi encontrado onde se compara o pH do músculo Biceps femoris de animais 

castrados e inteiros. Entretanto, alguns autores relatam, para outros músculos bovinos, maior valor 

de pH para carne de animais inteiros em comparação aos castrados (BELTRÁN ET AL., 1997; 

MONIN, 1990; FIELD, 1970).  

 

7.2.2.6. Interação de porção do músculo e tempo de maturação (a vácuo) 

Os valores obtidos para as variáveis espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico, perda de peso 

por cocção e força de cisalhamento para as diferentes porções (PO e PI) do músculo bovino Biceps 

femoris ao longo do tempo de maturação são apresentados na Figura 10. 

Semelhante comportamento foi observado para TBARS nas porções PO e PI do músculo até 

o 60° dia de maturação (Figura 10A). Os valores de TBARS aumentaram (P < 0,05) 

progressivamente, de forma que no dia 1 < dia 30 < dia 60. Somente no 100º dia de maturação dos 

bifes, os valores de TBARS diminuíram (P < 0,05) na porção PO e se manteve (P > 0,05) na porção 

PI. A oxidação lipídica muito possivelmente foi acelerada pela própria maturação dos bifes e ainda 
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uma diminuição dos valores de TBARS pode ser esperada em etapas finais do processo de oxidação 

(XIONG, 2000).  

         
Figura 10. Espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS; A), perda de peso por cocção (PPC; 

B) e força de cisalhamento (FC; C) para as diferentes porções do músculo Biceps 
femoris de bovinos Nelore (n=40) ao longo do tempo de maturação. a,b,cMédias seguidas 
por letras minúsculas diferentes entre tempos de maturação na mesma porção do 
músculo diferem estatisticamente ao nível de significância de 5% pelo teste de Tukey-
Kramer. A,BMédias seguidas por letras maiúsculas diferentes entre porções do músculo 
no mesmo tempo de maturação diferem estatisticamente ao nível de significância de 5% 
pelo teste F. Os dados apresentados são médias de quadrados mínimos e erro padrão. 
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A porção PO foi mais susceptível a oxidação no 60º de maturação da carne em comparação 

a PI, apresentando maiores (P < 0,05) valores de TBARS. Como observado anteriormente à porção 

PO tem metabolismo aeróbio e, músculos com estas características são mais susceptíveis a oxidação 

lipídica (SOYER et al., 2010). Já nos demais tempos de maturação, os valores de TBARS foram 

semelhantes entre si para as porções PO e PI para 5% de nível de significância.  

Na Figura 10B, observa que os valores de PPC foram semelhantes ao longo dos 100 dias de 

maturação dos bifes da porção PI e, entretanto, aumentaram a partir do 60º para PO, com 5% de 

nível de significância. Comparando as duas porções, observa que durante os 60 primeiros dias de 

maturação da carne os valores de PPC foram similares entre PI e PO, sem diferença significativa em 

5% de significância. Somente no 100º foi verificado maior (P < 0,05) PPC para PO em comparação 

a PI. O aumento de PPC pode ser esperado em carnes maturadas pelo crescimento de 

microorganismos de putrefação.   

Os valores de FC dos bifes das porções do músculo Biceps femores PO e PI ao longo do 

tempo de maturação são apresentados na Figura 10C.  Em ambas as porções os valores de FC 

diminuíram (P < 0,05) no 30º em comparação ao 1º e foram ainda menores (P < 0,05) no 60º de 

maturação.  Estes resultados podem ser suportados pelos processos de degradação e fragmentação 

de proteínas, desempenhado em especial pelas enzimas calpainas (KOOHMARAIE, 1994).   Ainda, 

a porção PO foi mais dura (menos macia) em comparação a PI nos dias 30 e 60 de maturação. 

Menor estabilidade oxidativa foi encontrada na porção PO (Figura 6) e umas das consequências da 

oxidação proteica têm sido a diminuição maciez em razão da formação de pontes dissulfídicas entre 

as proteínas (LUND et al., 2007; DELLES et al., 2011). 
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7.2.2.7. Interação de tempo de confinamento e tempo de maturação (a vácuo) 

Uma interação entre tempo de confinamento e tempo de maturação á vácuo foi observada (P 

< 0,01) para as variáveis tióis, TBARS, metamioglobina, pH, L* e FC no músculo bovino Biceps 

femoris  (Tabela 8).  

 

Tabela 8. Interação entre tempo de confinamento e tempo de maturação (1, 30, 600 e 100 dias) para 
parâmetros de qualidade do músculo Biceps femoris de bovinos Nelore (n=40): conteúdo 
de tióis, substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), porcentagem de 
metamioglobina, pH, luminosidade (L*) e força de cisallhamento (FC) 

Tempo de 
confinamento 

(dia) 

Tempo de maturação (dia) 
P 

1 30 60 100 

Grupos de tióis (nmol de cisteína/mg de carne) 
59 81,3 (1,49)aA 62,9 (1,49)bB 85,5 (1,51)aA 80,0 (1,70)aA 

<0,01 
129 83,5 (1,49)aA 79,5 (1,49)abA 74,7 (1,49)bB 67,1 (1,52)cB 

TBARS (mg MDA/kg de carne) 
59 0,21 (0,017)bA 0,29 (0,017)aA 0,35 (0,017)aB 0,30 (0,019)aB 

<0,01 
129 0,22 (0,017)cA 0,33 (0,017)bA 0,50 (0,017)aA 0,48 (0,018)aA 

Metamioglobina (%) 
59 7,6 (1,34)abA 3,8 (0,84)bB 12,3 (0,88)aA 13,1 (1,42)aA 

<0,01 
129 8,2 (1,39)bcA 10,3 (0,83)bA 7,1 (0,88)cB 16,4 (1,29)aA 

Valor de pH 
59 4,98 (0,032)cB 5,50 (0,032)aA 5,33 (0,033)bB 5,31 (0,036)bB 

<0,01 
129 5,49 (0,032)aA 5,50 (0,032)aA 5,55 (0,032)aA 5,46 (0,032)aA 

Valor de L* 
59 36,8 (0,54)bA 37,4 (0,48)abA 38,7 (0,33)aA 36,0 (0,47)bA 

<0,01 
129 32,3 (0,54)bB 32,7 (0,48)abB 34,3 (0,33)aB 34,4 (0,43)aB 

Força de cisalhamento (kg) 
59 7,5 (0,22)aA 5,9 (0,22)bcB 5,2 (0,22)cA 6,4 (0,24)bA 

<0,01 
129 7,9 (0,22)aA 7,2 (0,22)aA 5,0 (0,22)bA 5,2 (0,22)bB 

Médias de quadrados mínimos (erro padrão). a,b,cMédias seguidas por letras minúsculas diferentes entre tempos de 
maturação no mesmo tempo de confinamento diferem estatisticamente ao nível de significância de 5% pelo teste de 
Tukey-Kramer. A,BMédias seguidas por letras maiúsculas diferentes entre tempos de confinamento no mesmo tempo de 
maturação diferem estatisticamente ao nível de significância de 5% pelo teste F. 
 

Nas carnes maturadas por 30 dias, menores (P < 0,05) valores de tióis foram observados na 

carne dos animais confinados por 59 dias em relação aos animais confinados por 129 dias.  

Avaliando a maturação da carne, observa que nos tempos mais estendidos de maturação (60 e 100 
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dias) os bifes dos animais confinados por 59 dias apresentaram maiores (P < 0,05) valores de tióis 

do que àqueles dos animais confinados por 129 dias. Isto demonstra que maiores períodos de 

confinamento colaboram para o desenvolvimento da oxidação proteica em carne bovina maturada 

por longo tempo. Field (1970) relata que a composição da carcaça também varia de acordo com a 

dieta do animal, e neste contexto dietas com alta energia oferecidas por longos períodos poderiam 

elevar os ácidos graxos insaturados nos músculos possibilitando o desencadeamento da oxidação 

proteica.  

Valores de TBARS foram os menores (P < 0,05) nas carnes dos animais confinados por 59 

dias quando comparados às dos animais confinados por 129 dias nos tempos de maturação de 60 e 

100 dias, sugerindo que o confinamento dos animais contribui para o aumento da susceptibilidade 

oxidativa da carne. Nos animais confinados por 59 dias, os valores de tióis na carne aumentaram a 

partir do 30º de maturação e se mantiveram altos até o 100º de maturação, nível de significância 

5%. Para os animais confinados por 129 dias, os valores de tióis foram menores (P < 0,05) na carne 

maturada por 1 dia, intermediários na carne maturada por 30 dias e maiores (P < 0,05) na carne 

maturada por 60 e 100 dias, os quais não diferiram (P > 0,05). Estes resultados sugerem que o 

tempo de maturação eleva a oxidação lipídica e que menor tempo de confinamento protegeria mais 

a carne da oxidação (XIONG, 2000; PROMEYRAT et al., 2011).  

Um aumento na porcentagem de metamioglobina também foi observado ao longo dos 100 

dias de maturação da carne de animais confinados por 59 e 129 dias em 5% de significância. Assim 

como no conteúdo de tióis, o pico da oxidação da carne dos animais confinados por maior período 

foi observada somente no 100º de maturação. Aumento de metamioglobina tem sido relacionado 

com oxidação proteica e lipídica (PARK; XIONG, 2007; FAUSTMAN et al., 2010) e ambos os 

processos levam ao desenvolvimento de “off-flavor” e descoloração de carnes vermelhas.  

Animais confinados por 59 dias tiveram carnes com valores de pH menores (P < 0,05) 

quando maturadas por 1, 60 e 100 dias e comparado à carne dos animais confinados por 129 dias e 
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correspondentes tempos de maturação. Provavelmente, os animais confinados por maior tempo 

foram abatidos com uma maior reserva energética, oque por consequência permitiria menor queda 

de pH durante o rigormortis, resultando, portanto, em maior valor de pH da carne. Os valores de pH 

na carne destes animais foram semelhantes (P > 0,05) ao longo dos cem dias de maturação. 

Nenhum resultado de pH do musculo Biceps femoris em bovinos confinados por diferentes períodos 

tem sido relatado na literatura.  

 Em todos os tempos de maturação, a carne dos animais confinados por 59 dias foi mais 

clara (maiores valores de L*) do que a carne dos animais confinados por 129 dias (menores valores 

de L*) em 5% de significância. Os valores de L* apresentaram o mesmo comportamento entre os 

tempos de maturação na carne dos animais confinados por 59 e 129 dias. A única exceção foi para a 

amostra de carne maturada por 100 dias dos animais confinados por 59 dias. Fatores como a menor 

PPC (Figura 7), oque poderia inferir a um maior “drip loss”, associado a um menor valor de pH da 

carne dos bovinos confinados por menor tempo seria, portanto, uma das prováveis explicações para 

a maior luminosidade da carne dos animais deste grupo.  

Nos diferentes períodos de confinamento, uma diminuição (P<0,05) dos valores de FC foi 

observada. Isto pode estar relacionado à proteólise natural de carnes em maturação. Quando 

comparado os dois períodos (59 e 129 dias de confinamento) verifica que ao 30o dia de maturação a 

carne dos animais confinados por maior tempo apresentou maiores valores de FC, oque indica uma 

menor maciez. Corroborando com estes resultados, a partir do 30º também foi observado maior teor 

de oxidação lipídica e proteica na carne dos animais confinados por 129 dias em comparação aos 

confinados por 59 dias. Alguns trabalhos mostram que carnes oxidadas têm a macies comprometida 

(LUND et al., 2007; DELLES et al., 2011). Todavia os motivos da inversão destes resultados ao 

100º dia de maturação podem ser resultantes do crescimento de bactérias anaeróbias. 
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8. CONCLUSÕES 

 

8.1. Estudo da oxidação lipídica e proteica de músculos L. dorsi, obtidos de bovinos Bos 

indicus castrados e inteiros, sob duas condições de maturação: vácuo e aerobiose 

A condição sexual não afetou o potencial oxidative e qualidade dos bifes maturados a vacuo 

ou aerobiose, quando bovinos da raça Nelore foram estudados. A falta de diferenças em quantidade 

de gordura composição de ácidos graxos, atividades de enzimas antioxidantes e peptídeo 

antioxidante entre as carnes de bovinos castrados e inteiros daquela raça podem ter sido 

fundamental para que nenhum efeito de condição sexual existisse sobre a qualidade de carne 

bovina. Os bifes embalados a vácuo tem uma maior estabilidade oxidativa do que aqueles bifes 

envolvidos com PVC permeável ao oxigênio ao longo do tempo de maturação, uma vez que a 

oxidação levou aproximadamente duas vezes mais dias para começar em bifes embalados a vácuo 

do que em bifes envolvidos com PVC. 

Devido ao fato do Brasil ser o maior exportador mundial de carne bovina e dos frigoríficos 

brasileiros frequentemente armazenarem carne bovina por longos períodos antes de atingir seu 

destino final, um futuro estudo avaliando bifes embalados a vácuo por um tempo maior de 

maturação seria provavelmente importante para encontrar diferenças sobre a estabilidade oxidativa 

e qualidade de carne entre bovinos castrados e inteiros. 

 

8.2. Estudo da oxidação lipídica e proteica e de qualidade de carne em músculos B. femoris 

maturados, obtidos de bovinos Bos indicus castrados e inteiros confinados. 

Diferentes metabolismo (aerobio e anaerobio) são encontrados nas porções PO e PI 

respectivamente, do músculo bovino Biceps femoris. Não obstante a segunda porção, PI, foi mais 

susceptível a oxidação proteica.  
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A castração dos animais aumentou a oxidação e diminuiu a luminosidade dos bifes do 

Biceps femoris, por outro lado melhorou a maciez e as perdas de peso por cocção. 

Carnes de animais confinados por maior período (129 dias) têm as perdas de peso por 

cocção elevada. Ainda, o tempo de maturação á vácuo por período prolongado afetou o pH e 

oxidação proteica tanto para os bifes dos bovinos castrados como  dos inteiros.  

Por fim, existe uma interação entre porções do musculo e tempo de maturação foi observada 

para as variáveis força de cisalhamento, perda de peso por cocção e TBARS.     
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