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RESUMO

Foram encontrados, na carne de javalis ma-
chos (Sus scrofa scrofa) pertencentes aos gru-
pos genéticos com 36, 37 e 38 cromossomos,
teores para lipídeo de 2,50; 2,82 e 2,95%; para
proteína de 21,68; 21,19 e 20,73% e, para
colesterol, de 29,97 (mg/100g), 62,58 (mg/100g)
e 28,94 (mg/100g) respectivamente. Houve
diferença significativa apenas para o teor de
colesterol, sendo os animais com 37 cromo-
ssomos os que apresentaram maiores teores.

SUMMARY

The meat of male wild boars belonging to
genetic groups with 36, 37 and 38 chromosomes
presented average levels of 2.50, 2.82 and
2.95% for lipids; 21.68, 21.19 and 20.73% for
protein; and 29.97 (mg/100g), 62.58 (mg/100g)
and 28.94 (mg/100g) for cholesterol, respective-
ly. Only cholesterol content presented significant
difference, and animals with 37 chromosomes
were those presenting the highest  level.

INTRODUÇÃO

O javali europeu (Sus scrofa

scrofa) pertence à família Suidea e é
nativo do Norte da África, Europa e
parte da Ásia, cuja carne é apreciada
pelo homem há muito tempo, graças às
propriedades organolépticas, apresen-
tando baixos teores de gordura e
colesterol e alto teor protéico. Quando
comparada à de bovino, apresenta 85%
menos calorias e 31% mais proteínas,
despertando o interesse dos nutri-
cionistas e consumidores, os quais
exigem, cada vez mais, uma dieta ba-
lanceada e saudável (Antunes, 2001).

Atualmente, considera-se o carió-
tipo padrão para o javali europeu (Sus
scrofa scrofa) como sendo 2n= 36
cromossomos (Darré et al., 1992). Em
nosso país, assim como em outros
também, ocorrem animais híbridos com
2n= 37 e 38 cromossomos, resultantes
do cruzamento do javali com o porco
doméstico e seus acasalamentos. Logo
o objetivo desse trabalho foi determi-
nar os teores de lipídeos, proteína e
colesterol na carne de javalis (Sus
scrofa scrofa) de diferentes grupos
genéticos.
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MATERIAL E MÉTODOS

Os dados são oriundos de javalis
machos pertencentes a três grupos
genéticos. Estes diferentes grupos
foram determinados por análises
citogenéticas (Moorhead et al., 1960)
e, em função do cariótipo, formou-se
três grupos: o de 36 cromossomos
continha 11 animais; o de 37, 16
animais; e o de 38 totalizou 12.

No momento do abate (± 330 dias
de idade), foram retiradas amostras do
músculo (± 400 g do pernil) para as
análises de proteína, lipídio e colesterol.
Os valores do colesterol na carne de
javali foram determinados pelo método
colorimétrico de Bohac et al. (1988)
com modificações de Bragagnolo e
Rodriguez-Amaya (1992). Para a
determinação de lipídio na carne,
seguiu-se a técnica de Bligh e Dyer
(1959). Já para a de proteína na carne
(nitrogênio total), seguiu-se a técnica
proposta por AOAC (1985).

Para verificar as possíveis
diferenças nos teores de colesterol,
lipídeos e proteína entre os grupos
genéticos estudados, foi realizada
análise de variância (SAS, 1996) e as
médias foram submetidas ao teste de
Tukey (5%).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados para lipídeos aqui
encontrados (tabela I) não diferiram
entre os grupos analisados e foram, de
modo geral, inferiores aos de Bragag-
nolo e Rodriguez-Amaya (2002), os
quais, analisando diferentes cortes na
carne suína, encontraram, no pernil,
valores em torno de 5%. Essa diver-

gência pode ser explicada, em parte,
pelo fato dos animais aqui estudados
serem javalis e cruzas de javalis com o
suíno, mas nunca suíno puro, ao passo
que os de Bragagnolo e Rodriguez-
Amaya (2002) são suínos e, de fato, há
relatos segundo os quais a carne de
javali teria características diferentes
da carne de porco (Müller et al., 2000),
tendo baixo teor de colesterol e de
gordura (Nixdorf e Barber, 2001).
Porém o resultado aqui obtido é próxi-
mo ao de Enser et al. (1996) (2,3).
Zomborszky et al. (1996) também
encontraram valores superiores aos do
presente trabalho, pois observaram que
as quantidades de gordura dos múscu-
los de javalis variavam de 3,5 a 5,3%,
sendo esses valores superiores aos
encontrados nos músculos de cabrito
(1,7%) e cervo (0,6 a 1,0%). Entretan-
to, ao analisarem as quantidades de
gordura muscular do bovino, verifi-
caram que esse animal apresentava
valores maiores quando comparados
com os animais selvagens, incluindo o
javali.

A quantidade de proteína encontra-
da no pernil dos animais dos três gru-
pos genéticos também não diferiu
estatisticamente (tabela I). Zom-
borszky et al. (1996) também encon-
traram quantidades semelhantes de
proteína nos músculos de javali (21,9 a
22,1%).

Em relação ao colesterol, os animais
com 37 cromossomos apresentaram
significativamente maiores valores que
os com 36 e 38. Nota-se que a
quantidade de colesterol encontrada
na carne do grupo com 37 cromo-
ssomos (62,58) é muito superior ao
encontrado para o grupo genético 36
(29,97) e 38 (28,94). Pode-se justificar
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esse resultado pelo fato desses animais
não serem puros, mas, todavia, os com
38 também não são e apresentaram
teores de colesterol bem inferiores aos
37. As causas de tal discordância são
desconhecidas. Contudo Marchiori
(2001), trabalhando com Javalis abati-
dos até os 220 dias de idade, observou
teores de colesterol de  65,8 e 54,6 mg/
100g para fêmeas e machos respecti-
vamente, valores próximos ao obtido
aqui para o grupo genético de 37
cromossomos. Entretanto esses auto-
res não determinaram se estavam real-
mente trabalhando com javalis porta-
dores de 36 cromossomos, uma vez
que não foi realizada análise citoge-
nética. No mundo, o controle para se
manter javalis puros é ineficiente,
sendo, muitas vezes, comercializados
híbridos como se fossem puros. No
Brasil, Lui (2000) examinou, citoge-
neticamente, 1137 javalis e encontrou
três diferentes cariótipos nas propor-
ções de 52% para o 2n= 36, 35% para
o 2n= 37 e 13% para o 2n =38.
Associado a isso, há quem afirme que
uma das dificuldades das criações de
javalis é saber se os animais são puros
(Nogueira Filho, 1998), pois, na maioria
das vezes, são adquiridos de origem

desconhecida, em criatórios de baixa
confiabilidade e, também, em função
do cruzamento com o suíno doméstico
(Sus scrofa domestica), gerando
animais híbridos férteis.

Segundo Bragagnolo e Rodriguez-
Amaya (2002), os valores de colesterol
na literatura, para carne suína, variam
entre 30 e 98 mg/100g. A maioria
situa-se em torno de 60 mg/100g. O
resultado encontrado para o grupo com
37 cromossomos torna-se muito alto,
quando comparado com os demais gru-
pos em estudo. Entretanto ainda
encontra-se inferior ao encontrado por
Rao et al. (1999) (92 mg/100g), embora
esse seja oriundo da carne de suínos
domésticos, cujo cruzamento com o
javali originam-se animais com 37
cromossomos. Níveis muito mais altos
de colesterol (102-368 mg/100g) podem
ser encontrados ainda na tabela de
composição química de alimentos de
Franco (1997). Bragagnolo e Rodri-
guez-Amaya (2002) enfatizam ainda
que estas discrepâncias encontradas
na literatura, em relação aos teores de
colesterol, podem ser atribuídas à
variação natural das amostras devido
a fatores como tipo de corte, idade,
raça e dieta do animal, mas também,

Tabela I. Teores de proteína, colesterol e lipídio totais encontrados na carne de javali
(pernil) dos três grupos genéticos. (Lipid, protein and cholesterol levels found in meat of wild boars
(Sus scrofa scrofa) of different genetic groups).

Grupos genéticos Proteína (%) Colesterol (mg/100g) Lipídio (%)

2n=36 21,77a ± 2,95 (11) 29,60b ± 6,650 (5) 2,56a ± 1,26 (11)
2n=37 21,41a ± 2,56 (16) 62,58a ± 17,56 (8) 3,19a ± 1,51 (16)
2n=38 20,64a ± 2,12 (12) 28,94b ± 5,30 (4) 3,15a ± 0,93 (12)

()=Número de animais; Letras iguais, na coluna, não diferem (p>0,05) estatisticamente (teste de Tukey).
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pelo menos em parte, à análise
propriamente dita.

Conclui-se que os grupos genéticos
aqui estudados só diferiram na

quantidade de colesterol, sendo os
javalis com 37 cromossomos os que
apresentaram maiores teores na car-
ne.
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