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RESUMO
Para cor da gordura, luminosidade e intensidade

do amarelo, foram encontrados valores se-
melhantes, tanto para grupos genéticos quanto
para idade. Entretanto, a intensidade do vermelho
na gordura foi maior nos bovinos Nelore (8,5 vs.
7,4) do que nos F1 Nelore x Sindi. Os animais de
36 meses apresentaram maior intensidade do
vermelho na gordura (8,5 vs. 7,3) do que os de 48
meses. O grupo genético e a idade não
influenciaram os teores de umidade, proteína,
gordura e minerais, bem como a perda pelo
cozimento, luminosidade, intensidade do vermelho
e amarelo da carne.

SUMMARY
There were no differences for fat colour,

luminosity and yellow intensity between genetic or
age groups. However, red intensity in fat was
higher in Nellore (8.5 vs. 7.4) than F1 Nellore x Sind
cattle. Animals aged 36 months presented higher
red intensity in fat (8.5 vs. 7.3) than 48 months old.
Neither moisture, protein, fat or mineral contents,
nor cooking losses, luminosity, meat red and yellow
intensity, were influenced by the genetic group or
age

INTRODUÇÃO

A escassez de resultados sobre estudos
de cruzamentos entre raças zebuínas, espe-

cialmente com a raça Sindi, e os grandes
problemas enfrentados pela pecuária
brasileira com a seca, motivaram o presente
estudo através da avaliação da qualidade
da carne de bovinos Nelore e F1 Nelore x
Sindi abatidos com 36 e 48 meses de idade.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizados 16 novilhos castrados
com peso vivo inicial de 318,8 kg (17,8) e
com peso médio final de 460,0 (10,1) kg,
distribuídos em dois grupos genéticos
(Nelore e F1 Nelore x Sindi) e abatidos com
36 e 48 meses de idade. Os novilhos foram
confinados em duas baias coletivas de 160
m2 cada, com oito animais em cada baia. Os
resultados médios das análises broma-
tológicas da dieta experimental foram:
34,34% de MS, 12,54% de PB, 57,61% de
FDN e 2404,5 kcal de EM. A alimentação foi
fornecida ad libitum, uma vez ao dia, as
07:00 horas e constituiu-se: 22,9% de capim-
elefante, 59,5% de resíduo de cervejaria,
11,4% de raspa de mandioca, 6,0% de cama
de frango e 0,2% mistura mineral.

Os animais foram abatidos após 18 horas
de jejum e uma amostra do músculo
Longissimus dorsi, entre a 12ª e 13ª costelas
de cada carcaça, foi retirada para as análises
físico-químicas da carne. Os teores de

*Parte da dissertação apresentada ao programa
de pós-graduação em Zootecnia da UFRRJ.
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umidade e de proteína foram determinados
de acordo com a AOAC (1990), sendo que a
proteína foi estimada pelo método Kjeldahl.
Os teores de minerais e lipídeos totais foram
estimados segundo metodologia descrita
por Silva e Queiroz (2002). Para determinação
da cor da carne e da gordura foram utilizados
o músculo Longissimus dorsi e sua gordura
de cobertura, sendo o CIELAB o sistema de
avaliação usado (Felício, 1999).

O delineamento do experimento foi o
inteiramente casualizado em esquema fatorial
2 x 2, com dois grupos genéticos (Nelore e
F1 Nelore x Sindi) e duas idades (36 e 48
meses). A análise estatística foi realizada
utilizando-se os procedimentos disponíveis
no pacote estatístico SISVAR.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para todas as variáveis estudadas não
ocorreu interação (p>0,05) entre grupo
genético e idade de abate. Avaliando a
influência do grupo genético, não se
observou diferença (p>0,05) para o teor de
gordura, umidade e perda pelo cozimento
(tabela I). O conteúdo semelhante de proteí-
na e minerais (p>0,05) podem ser explicados
pela similitude do teor de gordura, visto que

esses estão diretamente relacionados à
quantidade de músculo, que por sua vez é
inversamente proporcional à quantidade de
gordura na carne. Chardulo et al. (1998)
também não encontraram diferença para
umidade, proteína, gordura e minerais da
carne de bovinos Nelore e mestiços Simental
x Nelore.

Para a luminosidade, intensidade do
vermelho e intensidade do amarelo não
houve diferença estatística (p>0,05). Os
valores da cor da carne estão de acordo com
os relatados por Rodrigues e Andrade
(2004), que não detectaram diferença entre
os grupos genéticos estudados. A se-
melhança do teor de gordura pode explicar
este fato, a qual pode ter causado à mesma
refletância.

Observa-se que a idade não influenciou
(p>0,05) as características da carne estu-
dadas. Contrariando o presente estudo,
Goutefongea e Dumont (1990), registraram
maior teor de gordura intramuscular na car-
ne de animais de idade posterior. Powell
(1991) relatou menor teor de umidade na
carne dos animais de idade mais avançada.
Não houve diferença para a perda por
cozimento (p>0,05), possivelmente pela
semelhança dos teores de umidade e gordu-

Tabela I. Características físico-químicas da carne de acordo com o grupo genético e idade.
(Chemical and physical meat characteristics according to the genetic group and age).

Característica Grupo genético Idade (meses)
Nelore F1 Nelore x Sindi 36 48 CV(%)

Umidade (%) 73,9A 72,8A 74,4a 72,4a 3,8
Proteína (%) 89,3A 87,1A 89,7a 86,7a 3,5
Gordura (%) 11,8A 14,8A 12,0a 14,6a 22,2
Minerais (%) 4,5A 4,4A 4,3a 4,6a 11,1
Perda pelo cozimento (%) 34,5A 30,9A 33,9a 31,6a 17,2
Luminosidade (L) 38,1A 37,8A 38,1a 37,7a 6,4
Intensidade do vermelho (a) 20,05A 20,08A 19,8a 20,3a 7,0
Intensidade do amarelo (b) 1,6A 2,05A 1,9a 1,7a 23,5

Médias seguidas pela mesma letra na linha não diferem significativamente (p>0,05) pelo teste de Tukey,
maiúsculas para grupo genético e minúsculas para idade.
CV= coeficiente de variação.
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ra, que são os principais constituintes per-
didos durante o cozimento de acordo com
Goutefongea e Dumont (1990).

Para coloração da carne não houve
diferença estatística (p>0,05) entre as idades
de abate avaliadas, no entanto, Powell (1991)
obteve maior luminosidade e menor inten-
sidade do vermelho na carne de animais
mais jovens. A diferença nos resultados
desse autor pode ser atribuída à grande
diferença de idade (18 e 54 meses de idade)
dentro dos dois grupos de bovinos Hereford
estudados, enquanto no presente estudo, a
diferença de idade foi menor, não sendo
suficiente para proporcionar uma distinção
na luminosidade e intensidade do vermelho,
mostrando que a carne, de acordo com as
idades estudadas, ocasiona a mesma impre-
ssão aos olhos dos consumidores. Concor-
dando com Powell (1991), não se observou
diferença (p>0,05) para a intensidade do
amarelo da carne entre as duas idades.

Os valores para luminosidade, inten-

sidade do vermelho e intensidade do amarelo
da gordura estão apresentados na tabela II.
Avaliando a cor da gordura não se verificou
diferença (p>0,05) para a luminosidade e
intensidade do amarelo da gordura, tanto
para os grupos genéticos como para idade.
Rodrigues e Andrade (2004) também não
encontraram diferenças estudando os
mesmos grupos genéticos. Nota-se que
ocorreu diferença (p<0,05) para intensidade
do vermelho, com os animais Nelore com 36
meses apresentando valores mais eleva-
dos.

CONCLUSÕES

O produto do cruzamento entre Nelore e
Sindi não promoveu superioridade na
maioria das características estudadas. Não
há reflexo negativo na carne de animais
abatidos com 48 meses. A intensidade do
vermelho na cor da gordura é maior nos
bovinos Nelore.
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