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EXPRESSÃO DAS PROTEÍNAS CALPAÍNA E CALPASTATINA E SUAS 

RELAÇÕES COM A QUALIDADE DA CARNE DE BOVINOS DA RAÇA NELORE 

(Bos indicus). 

 

RESUMO - A atuação das enzimas proteolíticas durante o post-mortem é um dos 
principais fatores que determinam a qualidade da carne, sendo as enzimas calpaína 
e calpastatina uma das principais atuantes neste processo. O objetivo deste estudo 
foi avaliar a relação entre a expressão gênica dos genes CAPN1, CAPN2 e CAST, a 
quantificação das enzimas µ-calpaína, m-calpaína e calpastatina, dentro de grupos 
contrastantes para maciez e crescimento animal. Foram utilizados dados de 90 
animais machos não castrados da raça Nelore, com idade aproximada de 24 meses, 
permanecendo em confinamento por 95 dias. Após o abate foram colhidas amostras 
do músculo Longissimus thoracis entre a 9ª e 13ª costelas, da meia-carcaça esquerda. 
As amostras coletadas foram utilizadas para medir a área de olho de lombo (AOL), 
espessura de gordura subcutânea (EGS), índice de marmorização (IM), perdas por 
cozimento, coloração instrumental da carne e força de cisalhamento (FC). A partir do 
restante da carne, foram coletadas alíquotas para a realização das análises de índice 
de fragmentação miofibrilar (MFI) e lipídeos totais (LT). Foram coletadas alíquotas 
para a análise da expressão gênica e quantificação das enzimas. Os dados de força 
de cisalhamento foram utilizados como critério para a separação em carne macia e 
dura. Também foram utilizadas o ganho de peso para a separação quanto ao 
crescimento animal. Os seguintes grupos (n=10) foram formados: Leve, Pesado, Duro 
e Macio. As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o procedimento GLM 
e MIXED do programa SAS. No presente trabalho não foi encontrada diferença nas 
expressões dos genes CAPN1 e CAPN2 entre os grupos. Para o grupo contrastante 
para maciez também não foi encontrada diferença significativa (p<0,05 para a 
quantidade das enzimas µ e m-calpaína, e da calpastatina. Não foi encontrada 
correlação da quantidade das enzimas µ e m-calpaína, e calpastatina com as 
características PF e GP. Não foi encontrada diferença significativa (p<0,05) para o 
grupo contrastante para maciez da quantidade das enzimas µ e m-calpaína. Porém 
foi encontrada diferença significativa (p<0,05) para a quantidade da enzima 
calpastatina, onde os animais do grupo de carne dura apresentaram maiores valores 
em relação aos de carne macia. Além de apresentarem uma alta correlação entre a 
quantidade de calpastatina e as características FC (0) e FC (7) (r= 0,81 e 0,74, 
respectivamente). A diferença entre os grupos contrastantes e a alta correlação entre 
os níveis de calpastatina com as características de maciez demonstra a importância 
do sistema das calpainas na proteólise das miofibrilas, sendo os níveis de calpastatina 
um alvo potencial para a seleção de animais, com o objetivo de melhorar as 
características da qualidade da carne dos animais da raça Nelore 
 
Palavras-chave: Western Blot, Proteólise, Qualidade da carne 
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PROTEIN EXPRESSION OF CALPAIN AND CALPASTATIN AND ITS RELATIONS 

WITH QUALITY MEAT OF CATTLE BREED NELORE (Bos Indicus). 

 

ABSTRACT - The role of proteolytic enzymes during the post-mortem is one of the 
main factors that determine the quality of the meat, and the enzymes calpain and 
calpastatin are one of the main factors in this process. The aim of this study was to 
evaluate the gene expression of the genes CAPN1, CAPN2 and CAST, and quantify 
the enzymes μ-calpain, m-calpain and calpastatin within contrasting groups animal 
growth, and thougness. 90 animals data were used uncastrated male Nellore, aged 
approximately 24 months remaining in confinement for 95 days. After slaughter were 
harvested Longissimus muscle samples thoracis between the 9th and 13th ribs, the 
left half-carcase. The samples were used to measure the ribeye area (REA), 
subcutaneous fat thickness (SFT), marbling index (MI), cooking loss, instrumental 
color of the meat and shear force (SF). From the rest of the meat, aliquots were 
collected to perform the myofibrillar fragmentation index analysis (MFI) and total lipids 
(TL). Were collected aliquots for the analysis of gene expression and quantification of 
enzymes. The data of shear force were used as criteria for the separation of tender 
and tough meat. The characteristics of weight gain for the separation on the animal 
growth were also used. The following groups (n=10) were formed: lightweight, Heavy, 
tough meat and tender meat. Statistical analyzes were performed using the GLM and 
MIXED procedure of Statistical Analysis System program. In this study there was no 
difference in the expression of CAPN1 and CAPN2 genes between the groups. In this 
study there was no difference in the expressions of CAPN1 and CAPN2 genes 
between the groups. For the contrasting group for tenderness meat was also no 
significant difference (p<0.05) for the amount of enzymes μ and m-calpain, and 
calpastatin. There was no correlation between the amount of μ and m-calpain 
enzymes, and calpastatin with PF and GP. There was no significant difference (p<0.05) 
for the contrasting group for meat tenderness of the amount of enzyme μ and m-
calpain. However, a significant difference (p<0.05) for the amount of enzyme 
calpastatin where animals of tough meat group had higher values on the tender meat. 
In addition to having a high correlation between the amount of characteristics 
calpastatin and SF (0) and SF (7) (r = 0.81 and 0.74, respectively). The difference 
between the contrasting groups and the high correlation between the calpastatin levels 
with tenderness characteristics demonstrates the importance of the system of calpains 
proteolysis of myofibrils, and the calpastatin levels of a potential target for the selection 
of animals for the purpose of improve the quality characteristics of the meat of Nellore. 
 
Keywords:  Western Blot, Proteolysis, meat quality 

  



v 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Curva sigmóide de crescimento de bovinos de diferentes tamanhos a 

maturidade (frame-size)................................................................................................4 

Figura 2. Curva de desenvolvimento dos tecidos corporais: tecido ósseo, muscular e 

adiposo.........................................................................................................................5 

Figura 3. Desenho esquemático ilustrando a organização do músculo estriado 

esquelético...................................................................................................................9 

Figura 4. Organização da fibra muscular.....................................................................10 

Figura 5. Representação do filamento fino e do complexo das troponinas..................11 

Figura 6. Medição da área de olho de lombo (AOL) através do método dos 

quadrantes..................................................................................................................23 

Figura 7. Escala de graduação visual do índice de marmorização..............................23 

Figura 8. Avaliação da qualidade do RNA total através da imagem do gel obtido pela 

eletroforese, mostrando as bandas 18S e 28S............................................................27 

Figura 9. Gráfico de estabilidade de expressão dos genes de referência gliceraldeido 

3-fosfato desidrogenase (GAPDH), β-actin (ACTB) e TATA binding box protein 

(TBP)..........................................................................................................................29 

Figura 10. Expressão dos genes CAPN1 e CAPN2 dos grupos contrastantes. (A) 

crescimento (animais pesados/animais leves) e (B) maciez (carne dura/carne 

macia).........................................................................................................................39 

Figura 11. “Western blots” da µ-calpaína, m-calpaína e calpastatina, preparados a 

partir dos géis a 8%.....................................................................................................41 

Figura 12. Quantificação das enzimas μ-calpaína, m-calpaína e calpastatina. (A) 

crescimento (animais pesados/animais leves) e (B) maciez (carne dura/carne 

macia).........................................................................................................................43 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1. Formulação e cálculo da composição nutricional das dietas 

experimentais.............................................................................................................21 

Tabela 2. Número de acesso dos ensaios customizados TaqMan® (LIFE 

TECHNOLOGIES, EUA) utilizados para análise da expressão gênica por RT-

qPCR..........................................................................................................................28 

Tabela 3. Valores médios e erro padrão das características de carcaça e crescimento 

dos grupos contrastantes............................................................................................35 

Tabela 4. Valores médios e erro padrão das características de qualidade da carne dos 

grupos contrastantes para 24 horas (0) e sete dias (7) após o abate...........................36 

Tabela 5. Correlação da expressão dos genes CAPN1 e CAPN2 com a força de 

cisalhamento (FC)  e índice de fragmentação miofibrilar (MFI) nos dias 0 e 7, peso 

final (PF) e ganho de peso (GP).................................................................................40 

Tabela 6. Correlação entre as medidas da maciez da carne e de crescimento e a 

quantidade das enzimas proteoliticas.........................................................................44 

Tabela 7. Valores médios e erro padrão do índice de densidade óptica (IOD) das 

proteínas desmina, troponina T, troponina I, α-tropomiosina e β-tropomiosina...........45 

Tabela 8. Correlação dos índices de densidade óptica (IOD) das proteínas 

miofribilares com a força de cisalhamento (FC) e o índice de fragmentação miofibrilar 

(MFI) 24 horas (0) e sete dias (7) após o abate...........................................................48 

 

 

 



1 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil tem ocupado posição de destaque mundial no setor de bovinocultura 

de corte, sendo o segundo maior produtor de carne bovina, atrás somente dos EUA, 

mas é líder mundial nas exportações (ABIEC, 2015). Estes números colocam a cadeia 

produtiva da carne como um dos principais setores da economia brasileira.  

Esta posição de destaque da cadeia produtiva da carne se deve ao baixo custo 

de produção, a vasta extensão territorial e ao fato do Brasil possuir rebanhos formados 

por animais adaptados as condições climáticas do país (USDA, 2013). Apesar disto a 

carne brasileira é conhecida como de baixa qualidade, o que torna a sua melhoria 

oportunidade para o setor em agregar valor ao produto, possibilitando aumento na 

rentabilidade e oportunidade de exportação para mercados mais exigentes. 

O conceito de carne de qualidade é complexo e com muitas variáveis, sendo 

influenciada principalmente pela genética, e outros fatores como sexo, idade, nutrição, 

manejo pré e pós abate (ANDERSON et al., 2012). Dentre as características de 

qualidade da carne a maciez é a principal. É avaliada no momento do consumo, sendo 

o atributo que faz com que o consumidor compre novamente o produto e se disponha 

a pagar mais por ele (KOOHMARAIE et al., 2002). Entretanto, a viabilização de 

estratégia segura para a implementação de programa de melhoramento para a maciez 

da carne não é simples (KOOHMARAIE et al., 2006). A busca pela compreensão dos 

processos que interferem na transformação de músculo em carne, em âmbito 

molecular pode nortear o estabelecimento de novas estratégias para encontrar 

indicadores da maciez da carne bovina a serem utilizados como ferramenta para 

selecionar de forma eficiente os animais superiores para a característica (KIRINUS et 

al., 2014). 

As variações encontradas em animais zebuínos em relação à maciez da carne 

têm sido atribuídas a diferentes níveis de enzimas proteolíticas encontradas nos 

músculos durante o post-mortem (SHACKELFORD et al., 1995; RUBENSAM et al., 

1998; FERGUSON et al., 2001). Está bem estabelecido que a melhora da maciez da 

carne durante o post-mortem resulta principalmente do enfraquecimento e alterações 

da estrutura miofibrilar por enzimas proteolíticas (HUANG et al., 2011; KOOHMARAIE; 

GEESINK, 2006). Evidências sugerem que as principais enzimas envolvidas neste 
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processo são as calpaínas e seu inibidor, a calpastatina (KOOHMARAIE; GEESINK, 

2006; HUFF-LONERGAN et al., 2010). Alguns autores sugerem que diferenças neste 

complexo enzimático são responsáveis pela menor maciez da carne dos zebuínos 

quando comparados aos taurinos. 

Apesar de alguns estudos terem sido realizados, a compreensão da relação 

entre o complexo enzimático da calpaína/calpastatina com a qualidade da carne 

possui algumas lacunas nos zebuínos. O estudo da expressão gênica e a 

quantificação das enzimas podem trazer algumas repostas, ajudando na 

compreensão de como este complexo funciona e quais as formas de mensurar e 

predizer os seus efeitos nas características de qualidade da carne. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. SITUAÇÃO DA BOVINOCULTURA DE CORTE NO BRASIL 

 

Incontestavelmente os números da pecuária de corte são impactantes em 

relação às atividades que conduzem a economia do país, apesar da crise econômica 

e o recuo do PIB brasileiro. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) 

estima que em 2015 o faturamento da pecuária cresceu 5%, motivado pelo aumento 

do preço da arroba em 15%, consequência da menor oferta de animais devido ao 

abate de matrizes em anos anteriores. Além disso o crescimento do faturamento 

também se deve ao aumento do preço do dólar e das exportações (CNA, 2015). 

O Brasil tem ocupado posição de destaque no cenário mundial de exportação 

de carne bovina, devido ao grande número de animais e o aperfeiçoamento dos 

sistemas de produção. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA, 2015), entre os meses de janeiro a setembro de 2015 foram abatidas 22.920 

mil cabeças, sendo produzidos 5,5 milhões de toneladas de carne, onde o volume 

exportado foi de 767 mil toneladas, atingido a marca de US$ 3,3 bilhões em 

exportações. O Brasil exportou neste período para 168 países, sendo que os 

principais importadores foram Arábia Saudita, Hong Kong, Rússia, Japão e China.  

Apesar de ser líder em exportações a carne brasileira ainda tem como seus 

principais destinos países com menores exigências, o que faz com que o valor da 

carne seja menor (FLORINDO et al., 2015). A busca por mercados que paguem mais 
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pela carne, como União Europeia e os EUA, tem encontrado resistência devido a estes 

serem mais exigentes para qualidade da carne, condições sanitárias e rastreabilidade, 

as quais são deficitárias na pecuária brasileira (ALMEIDA; MICHELS, 2012; MAIA FILHO 

et al., 2015). A melhoria destes aspectos por meio do aprimoramento dos sistemas de 

produção e da genética do rebanho brasileiro é oportunidade para cadeia produtiva 

de carne expandir suas exportações e aumentar sua rentabilidade. 

Segundo dados do IBGE (2015), o Brasil possui aproximadamente 208,3 

milhões de cabeças, o que equivale a 14,3% do rebanho mundial, sendo o maior 

rebanho comercial do mundo, apesar de ter apresentado redução de 2,12% quando 

comparado ao ano de 2014. A Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ) 

estima que cerca de 80% dos animais do rebanho de bovinos de corte é formado por 

animais da subespécie Bos indicus e animais provenientes dos cruzamentos de 

animais Bos indicus com animais da subespécie Bos taurus, sendo a raça Nelore a 

mais utilizada, representando 90% dos animais zebuínos utilizados no rebanho 

brasileiro. 

A grande utilização dos animais Bos indicus no Brasil se deve a características 

favoráveis para a sua criação no país. Dentre estas podemos destacar sua 

adaptabilidade ao clima tropical e sua resistência a endo e ecto parasitas. Porém, a 

utilização de animais zebuínos no rebanho traz grande variação na qualidade da carne 

produzida, comprometendo a competitividade deste setor no mercado globalizado. 

Sendo assim, há necessidade de identificar os mecanismos que interferem na 

qualidade da carne de animais zebuínos. 

 

2.2. INFLUÊNCIA DO CRESCIMENTO ANIMAL NA QUALIDADE DA CARNE 

 

No setor da Bovinocultura de corte, há conscientização por parte dos produtores 

da relevância da avaliação do crescimento dos bovinos visando melhoria da 

rentabilidade do setor. Além de estar diretamente relacionado com a quantidade do 

produto, o crescimento apresenta correlação favorável com a a qualidade da carne, 

atingindo assim dois objetivos finais da cadeia produtiva (SILVA et al., 2004). 

O crescimento dos tecidos dos animais é interação entre os fatores genéticos, 

hormonais, nutricionais e de metabolismo (BULTOT et al., 2002). Owens et al. (1993) 

define o crescimento como o aumento da massa tecidual, podendo se dar pela 
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proliferação de novas células (Hiperplasia), ou pelo aumento do volume das células 

existente (hipertrofia).  

Para o crescimento do animal, deve haver balanço positivo entre as taxas de 

síntese (anabolismo) e degradação (catabolismo) dos tecidos (SILVA, 1993), cujas 

vias metabólicas envolvidas são as que estão envolvidas na transformação do 

músculo em carne, onde quanto maior a taxa de crescimento, maior será a taxa de 

turnover proteico e consequentemente a superioridade da taxa de degradação 

proteica no post-mortem, gerando carnes mais macias (HUANG; FORSBERG, 1998). 

A curva de crescimento dos animais (Figura 1) de diferentes biótipos em função 

da idade foi descrita por Owens et al. (1993), como curva sigmoide. Após o nascimento 

tem início crescimento lento, que aumenta sucessivamente, desacelerando-se a partir 

da puberdade até atingir patamar em estágios mais avançados. Para obter maior 

retorno econômico, o mercado tem buscado animais com maior velocidade de 

crescimento, que permanecem menos tempo no sistema de produção, diminuindo 

assim o ciclo produtivo (ROCHA et al., 2003). 

 

 

Figura 1. Curva sigmoide de crescimento de bovinos de diferentes 

tamanhos a maturidade (frame-size). 

Fonte: Adaptado de Owens (1993). 
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A composição dos tecidos dos bovinos é alterada ao longo do tempo, devido as 

diferenças na velocidade de crescimento e maturação tecidual (Figura 2), descrito por 

Owens (1993), onde os tecidos têm momentos específicos e distintos no seu 

crescimento, se iniciando pelo tecido nervoso, em seguida, o tecido ósseo, o tecido 

muscular e para finalizar, o tecido adiposo. O tecido nervoso e ósseo tem 

desenvolvimento mais precoce, enquanto o muscular é intermediário e o adiposo 

geralmente desenvolve-se mais tardiamente. 

 

 

 

Figura 2. Curva de desenvolvimento dos tecidos corporais: tecido 

ósseo, muscular e adiposo. 

Fonte: Adaptado de OWENS (1993). 

 

Um dos indicadores da composição corporal de bovinos é área de olho de lombo 

(AOL), que tem correlação positiva com a musculosidade do animal, o rendimento de 

cortes cárneos (LUCHIARI FILHO, 2000), características de interesse de frigoríficos 

na avaliação do valor do produto e custos operacionais (COSTA et al., 2002). Além 

do tecido muscular a deposição do tecido adiposo tem importância na cadeia 

produtiva, devido a proteção do músculo durante o processo de resfriamento da 

carcaça, evitando o efeito de encurtamento pelo frio (cold shortening), que acarreta a 

diminuição do comprimento do sarcômero, afetando a maciez da carne (GIUSTI, 

2013). 
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O conhecimento dos fatores que afetam o crescimento dos bovinos de corte é 

importante pois permite a escolha de manejo nutricional adequado permitindo 

maximizar a eficiência do animal, possibilitando o melhoramento do desempenho, 

além da possibilidade de definir a melhor idade para o abate do animal para a 

produção de carne de maior qualidade. 

 

2.3. QUALIDADE DA CARNE BOVINA 

 

O termo qualidade da carne pode ser definido como o conjunto de propriedades 

e percepções deste alimento que agradam ou desagradam ao consumidor 

(HOCQUETTE et al., 2012). A cadeia produtiva e a ciência da carne têm avaliado de 

forma objetiva as propriedades da carne, mensuradas por meio de instrumentos e 

técnicas laboratoriais (LIMA JR et al., 2011), permitindo assim a seleção dos animais 

que produzam carnes com as características desejáveis pelo mercado consumidor. 

As características de qualidade da carne podem ser divididas em intrínsecas, 

que são os aspectos visuais e sensoriais, e extrínsecas, que são as informações, 

como preço, condições de bem-estar animal, as preocupações ambientais, e de 

rastreabilidade (PICARD et al., 2015). O conjunto destas características influencia o 

consumidor na hora da compra. 

Dentre as características visuais e sensoriais da carne temos aquelas que são 

avaliadas no momento da compra como a cor, quantidade e cor da gordura, 

marmoreio, e aquelas avaliadas no momento do consumo, como maciez, sabor e 

suculência (JOO et al., 2013). Estas podem ser influenciadas por diversos fatores, 

como genética, idade, sexo, nutrição, condições de pré e pôs-abate e bioquímica post-

mortem do músculo (KOOHMARAIE; GEESINK, 2006; MULLEN et al., 2006), sendo 

que a interação dos fatores genéticos e ambientais determinam a qualidade final da 

carne. 

A cor da carne é a característica visual mais importante, pois transmite ao 

consumidor a ideia de frescor e salubridade (MANCINI; HUNT, 2005). Pode-se 

destacar a maciez da carne, como a principal característica sensorial avaliada no 

momento do consumo (GERELT et al., 2005). São características importantes na hora 

da compra e satisfação do consumidor após consumo.  
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Devido à um aumento na procura do consumidor por produto de melhor 

qualidade e a sua disposição em pagar mais por isso, cria-se desafio para a ciência 

da carne e a cadeia produtiva da carne, em fornecer um produto com qualidade 

estável, sendo isto possível por meio da detecção de indivíduos com características 

desejáveis e o controle dos fatores que afetam a qualidade da carne. 

 

2.3.1. MACIEZ DA CARNE E SUA MENSURAÇÃO 

 

Dentre as características de qualidade da carne bovina, a maciez se destaca 

como o principal fator de palatabilidade avaliado pelos consumidores no momento do 

consumo (OUALI et al., 2006; MOELLER et al, 2010). A maciez tem papel decisivo na 

sua satisfação e no retorno a compra, sendo a sua variação a causa mais comum da 

não aceitação pelos consumidores (SENTANDREU et al., 2002; MYERS et al., 2009). 

Estes fatos provocam, na indústria da carne, a preocupação de oferecer um produto 

com maciez garantida (WARNER et al., 2005; KOOHMARAIE; GEESINK, 2006). 

A maciez da carne é percebida pelo consumidor ao longo da mastigação como 

um conjunto de impressões organolépticas, entre as quais a resistência à pressão do 

dente e da língua, a aderência, a capacidade de fragmentação da carne e a 

quantidade de resíduos após a mastigação, podem ser destacadas (BELCHER et al. 

2007; MUCHENJE et al. 2009; FEIJÓ, 2011). 

A maciez da carne é definida em dois períodos. Antes do abate é definida, a 

dureza intrinsica da carne, que não será modificada no período post mortem. A 

variação nesta “dureza intrinsica”, é devida a variação no tecido conjuntivo. O período 

pós abate pode ser dividido em duas fases, a fase de enrijecimento, que é causada 

pelo encurtamento do sarcômero durante o desenvolvimento do rigor mortis, e a fase 

de amaciamento, quando ocorre a proteólise das miofibrilas (KOOHMARAIE; 

GEESINK, 2006). O conjunto destes momentos define a maciez final da carne. 

Alguns fatores que podem afetar a maciez da carne, são característicos do 

animal, como a genética, a idade ao abate, a quantidade e solubilidade do tecido 

conjuntivo, a espessura e o comprimento do sarcômero (KEMP; PARR, 2012; 

MARINO et al., 2013). Também afetada pelo sistema de produção, nutrição e o uso 

de agentes hormonais (β-adrenérgicos) (GRUBER et al., 2007). Alguns fatores 
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decorrentes das condições de abate e do estabelecimento do rigor-mortis (GEAY et 

al., 2001; MALTIN et al., 2003). 

Ao longo dos últimos anos a cadeia produtiva da carne tem utilizado métodos 

para predizer e determinar as diferenças da maciez da carne, de forma subjetiva, 

desenvolvendo testes sensoriais com avaliadores treinados, e de forma objetiva, com 

a utilização de instrumentos (PAULINO et al., 2013). Uma das formas objetivas de 

medição da maciez é por meio da mensuração da força necessária para o rompimento 

de uma seção transversal de carne, sendo que o aparelho mais comumente utilizado 

para isso é o Warner-Bratzler Shear Force (WBSF) (ALVES; MANCIO, 2007). Trata-

se de aparelho mecânico que mede a textura da carne cozida padronizada (72°C), 

tendo a capacidade de 25 kg e velocidade do seccionador de 20 cm.min-1 (WARRISS, 

2000). Os valores são expressos em quilograma-força (kgF) e quanto menor for o 

valor expresso menor a força necessária para cortar a carne e maior a sua maciez. 

A maciez da carne é correlacionada com a taxa de degradação das miofibrilas e 

das proteínas miofibrilares, sendo a degradação das miofibrilas mensurada pelo 

método do Índice de Fragmentação Miofibrilar (MFI) e a degradação das proteínas 

miofibrilares mensuradas por meio da eletroforese (KOOHMARAIE et al., 2002; 

LAMETSCH et al., 2003; SAWDY et al., 2004). Ambas utilizadas como medidas 

indicadoras da maciez. 

Considerando que a maciez é a característica mais importante avaliada no 

momento do consumo e que o consumidor está disposto a pagar mais por produto 

com maciez certificada, o conhecimento da estrutura da carne e seus constituintes 

básicos, bem como da bioquímica da transformação do músculo em carne é 

fundamental. 

 

2.4. ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DO TECIDO MUSCULAR 

 

Os bovinos têm como maior parte da sua musculatura, o músculo estriado 

esquelético, que é o principal elemento formador da carne, presente em grande 

quantidade na carcaça, que faz com que tenha grande importância econômica 

(LUCHIARI FILHO, 2000). O estudo da sua estrutura e de seus componentes visa o 
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entendimento das alterações na sua transformação em carne, bem como os efeitos 

sobre a maciez. 

O músculo estriado esquelético é conjunto de fascículos envolvido por um tecido 

conjuntivo, o epimisio, que tem a função de unir o músculo aos pontos de origem e 

inserção, formando, em muitos casos, os tendões dos músculos. O fascículo é 

formado por conjuntos de fibras musculares envoltas pelo perimísio, sendo a estrutura 

básica do músculo e tem como outros constituintes o tecido conjuntivo, vasos 

sanguíneos, fibras nervosas e fluidos extracelulares (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004) 

(Figura 3). 

 

Figura 3. Desenho esquemático ilustrando a organização do músculo 

estriado esquelético. 

Fonte: Adaptado de Junqueira e Carneiro, 2004. 

 

As fibras musculares são formadas por células longas, cilíndricas e 

multinucleadas, que podem estender-se de uma extremidade a outra do músculo 

(MCARDLE et al., 2003), atingindo o diâmetro de 10 a 100 μm (WALLS,1960). Com 

diversos filamentos, as miofibrilas, que são estruturas cilíndricas, compridas e 

delgadas, são muito bem organizadas e repetidas ao longo das fibras musculares. 
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Essas repetições são conhecidas como sarcômero, que dão a fibra aparência estriada 

(HOPKINS; THOMPSON, 2002). As estrias surgem a partir da alternância entre as 

bandas I (regiões claras) e A (regiões escuras). As regiões escuras são conhecidas 

como filamento grosso e a região clara como filamento fino, sendo, que a interação 

entre estes dois feixes de proteínas a responsável pela contração muscular (CLARK 

et al. 2002; WIDMAIER et al., 2003). No centro da banda A existe zona mais clara 

denominada banda H; e no centro de cada banda I nota-se uma linha transversal 

escura, a linha ou disco Z. A estrutura entre duas linhas Z é um sarcômero 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004) (Figura 4). Os filamentos finos são compostos 

principalmente pela proteína actina, enquanto que o maior componente do filamento 

grosso é a proteína miosina. Actina e miosina constituem de 75 a 80% das proteínas 

miofibrilares. A porção restante é constituída pelas proteínas reguladoras da função 

muscular (FLORES; BERMELL, 1995). 

 

 

Figura 4. Organização da fibra muscular. 

Fonte: Adaptado de http://magisnef.wordpress.com (2007). 
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Além da actina e miosina, o músculo esquelético é formado por outras proteínas 

que podem ser divididas em proteínas sarcoplasmáticas, miofibrilares e estromáticas. 

Dentre estes grupos destacam-se as proteínas miofibrilares, que tem papel importante 

na contração muscular e nas propriedades da carne (GOLL et al., 2008). Evidenciam-

se as proteínas desmina e troponina, proteínas de baixo peso molecular, as quais 

correlacionam-se com a maciez da carne (KOLCZAK et al., 2003; HUFF-LONERGAN 

et al., 2010). 

As troponinas também denominada proteína reguladora, é complexo composto 

por três proteínas, a troponina C (TnC), troponina T (TnT), troponina I (TnI). Estas 

proteínas estão distribuídas em intervalos regulares em sítios específicos da 

tropomiosina (LUCHIARI FILHO, 2000) (Figura 5). A troponina C (TnC) tem a sua 

função ligada a contração muscular. É local de ligação de íons cálcio. A alteração na 

sua forma espacial acarreta o afastamento da tropomiosina, possibilitando a ligação 

entre a actina e a miosina. Sua ligação a tropomiosina é realizada pela troponina T 

(TnT), sendo sua principal função. A troponina I por sua vez tem a função de fazer a 

ligação entre os filamentos de actina e tropomiosina. 

 

Figura 5. Representação do filamento fino e do complexo das 

troponinas. 

Fonte: Adaptado Gordon et al., 2000. 
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Outra proteína miofibrilar que é correlacionada com a qualidade da carne é a 

desmina (ROBSON,1995). Foi descrito como um filamento intermediário localizado na 

linha Z, sendo que seu papel é de ligação entre as miofibrilas vizinhas e a outras 

estruturas celulares, desempenhando a função de manutenção da integridade e 

organização da fibra muscular. Devido à sua função de estruturação das miofibrilas, 

tem sido descrito na literatura que a sua degradação durante o post-mortem é de 

grande importância para o amaciamento da carne (KOOHMARAIE, 1994). 

A degradação das proteínas miofibrilares na qualidade da carne, alguns autores 

têm utilizado técnicas para identifica-las e quantifica-las (KOOHMARAIE et al., 2002; 

KOLCZACK et al.,2003; SAWDY et al., 2004; MIZUNOYA et al., 2008). Uma dessas 

técnicas que pode ser destacada é a eletroforese com a presença do detergente 

dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE), que permite a separação das proteínas 

conforme seu peso molecular, sendo utilizado na ciência da carne para relacionar 

seus resultados com a maciez da carne. 

 

2.5. TRANSFORMAÇÃO DO MÚSCULO EM CARNE 

 

2.5.1. ESTABELECIMENTO DO RIGOR MORTIS 

 

O entendimento do fenômeno conhecido como rigor mortis ou rigidez cadavérica 

é importante para a compreensão dos processos que determinam a maciez da carne 

no post-mortem. No rigor mortis ocorre uma série de transformações bioquímicas e 

estruturais no tecido muscular (PAULINO et al., 2013). Neste período vários fatores 

podem afetar o processo, refletindo na qualidade final da carne (ABERLE et al., 2001; 

PARDI et al., 2001). 

A rigidez cadavérica, é a contração muscular irreversível que ocorre logo após a 

morte do animal, sendo caracterizada pela inextensibilidade e rigidez do músculo 

(LUCHIARI FILHO, 2000; ALVES et al., 2005). 

O processo de rigor mortis tem o início com o do abate do animal. Com a sangria 

ocorre a interrupção do fluxo sanguíneo, o que cessa o aporte de oxigênio e nutrientes 

às células do tecido muscular (ORDÓÑEZ et al., 2005). Mesmo com a falta de oxigênio 

as células do tecido muscular continuam suas atividades, tentando se adaptar à 
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redução de oxigênio e das reservas energéticas (ORDÓÑEZ et al., 2005). Como 

forma de se adaptar, as células do tecido muscular passam a utilizar como fonte de 

energia o glicogênio, por meio da glicólise anaeróbica, formando ácido lático (ROÇA, 

2005). Este processo de transformação de glicogênio em ácido lático para a geração 

de energia se estende até findar os estoques de glicogênio do músculo, fazendo com 

que ocorra o decréscimo progressivo do pH durante o decorrer do processo de rigor 

mortis (SILVA et al., 1999). Desta forma, é encontrado na carcaça de animais recém 

abatidos pH próximo de 6,9 (ABERLE et al., 2001). O tempo necessário para o 

estabelecimento do rigor mortis pode variar de 12 a 24 horas em bovinos, tempo onde 

se constata a maior contração do músculo, esgotamento das reservas de ATP, queda 

do pH e diminuição das reservas de glicogênio (LUCHIARI FILHO,2000; ORDÓÑEZ 

et al., 2005). 

Alguns problemas podem ocorrer durante o estabelecimento do rigor mortis, 

dentre eles estão a velocidade da queda do pH e da temperatura da carcaça, fatores 

que podem influenciar na qualidade final da carne (ROÇA, 2005). 

A velocidade da queda do pH é dependente das reservas de glicogênio 

existentes e alguns fatores podem contribuir para uma diminuição destas reservas, 

levando assim a não haver o suficiente para a sustentação do metabolismo anaeróbio 

e consequentemente a produção de ácido lático, fazendo com que o músculo não 

atinja a faixa ótima de pH final, que resulta em uma carne com alta capacidade de 

retenção de água, mas com uma cor escura e uma vida de prateleira mais curta, 

conhecido como “Dark-cutting beef” (carne bovina de corte escuro) ou DFD (“dark , 

firm and dried”, ou escura, firme e seca) (SCANGA et al., 1998).  

Uma das formas encontradas pela indústria da carne para evitar problemas 

devido a velocidade de queda do pH é a estimulação elétrica da carcaça. Isso acelera 

a glicólise, gerando lactato mais rapidamente, o que por sua vez faz com que o pH 

final ótimo seja atingindo mais rapidamente (FELÍCIO, 1997), com efeito benéfico na 

qualidade da carne. 

Outro problema que pode ocorrer durante o estabelecimento do rigor mortis é a 

velocidade da queda da temperatura. Se a carcaça é resfriada rapidamente, a ponto 

de atingir o valor abaixo de 10°C antes do pH final chegar abaixo de 6, ocorre o maior 

encurtamento das fibras musculares, prejudicando assim a maciez e a capacidade da 
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retenção de água (GEESINK et al., 2001). Para evitar problemas de resfriamento 

rápido da carcaça tem se preconizado um mínimo de 3 mm de espessura de gordura 

subcutânea (EGS) na indústria frigorifica, o que protegerá a carcaça do frio, 

diminuindo assim os problemas de encurtamento das fibras musculares. 

 

2.5.2. PROTEÓLISE MUSCULAR 

 

Após o estabelecimento do rigor mortis, o processo de transformação do 

músculo em carne continua com o início da proteólise e desnaturação proteica, 

causando uma pseudo-resolução do rigor mortis, tornando a carcaça menos rígida 

(FELÍCIO, 1997). Esse processo apresenta grande influência na maciez final da carne. 

A proteólise é realizada por enzimas que fazem modificações na estrutura do 

tecido muscular, como a diminuição de forma gradativa da linha Z, com a dissipação 

da troponina T e a deterioração das proteínas desmina, nebulina e titina. As alterações 

nas estruturas das miofibrilas fazem com que haja diminuição da rigidez do músculo. 

Como consequência ocorre um aumento gradativo da maciez da carne 

(KOOHMARAIE, 1994; GAYA; FERRAZ, 2006).  

Diferenças na maciez da carne entre bovinos Bos taurus e Bos indicus estão 

relacionadas a uma taxa reduzida de proteólise post-mortem encontrada nos animais 

Bos indicus (WHIPPLE et al, 1990; SHACKELFORD et al, 1991; CURI et al., 2010). 

Desta forma, animais Bos indicus apresentam carnes menos macia quando 

comparados aos animais Bos taurus. 

Dentre as enzimas envolvidas na proteólise temos as do complexo multi-

catalítico de proteases (MCP), o sistema lisossomal das catepsinas, e em posição de 

destaque o complexo enzimático calpaína/calpastatina, que é considerado o principal 

mecanismo neste processo, que leva ao amaciamento da carne (KOOHMARAIE, 

1992; ALVES et al., 2005; HUFF-LONERGAN; LONERGAN, 2005).  

Sabe-se que a diferença de maciez da carne entre os animais Bos indicus e Bos 

taurus é devido principalmente ao complexo enzimático calpaína/calpastatina. O 

aprofundamento do estudo deste complexo nos animais do rebanho brasileiro é 

fundamental para melhoria da maciez da carne. 
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2.5.3. MATURAÇÃO 

 

Na cadeia produtiva da carne tem sido utilizado técnica para o prolongamento 

da ação das enzimas proteolíticas, conhecida como maturação, com o objetivo da 

melhoria das características organolépticas, como maciez e suculência (MANÇO e 

ROÇA, 2002; SAÑUDO, 2004; GRUBER et al., 2006).  

A maturação da carne é método antigo (KOOHMARAIE, 1994), que compreende 

manter carnes in natura desossadas embaladas a vácuo sob refrigeração entre 0 e 

2°C, por um período de tempo variável, geralmente de 7 a 21 dias após o abate 

(MORAES, 2004; LAWRENCE et al., 2006). A necessidade de embalar a carne a 

vácuo é devido à necessidade de controle do crescimento bacteriano. Carnes 

embaladas a vácuo tem o retardamento do crescimento de bactérias aeróbicas 

putrefativas e o favorecimento do crescimento de bactérias láticas, que produzem 

substancias antimicrobianas (PUGA et al., 1999), assegurando assim a salubridade 

da carne e a sua qualidade. 

A utilização da maturação na cadeia produtiva da carne é alternativa para o 

melhoramento da maciez da carne dos animais zebuínos. Ela elimina as diferenças 

de textura da carne entre as raças e entre indivíduos dentro da mesma raça, e reduz 

as diferenças entre a qualidade da carne, produzindo produto mais homogêneo para 

o consumidor (WHEELER et al., 2005). Isso possibilita que o mercado de carne 

brasileira possa oferecer produto com maciez garantida e uniforme, atendo assim de 

maneira satisfatória o consumidor que busca produto de qualidade e com constância. 

 

2.6. SISTEMA PROTEOLÍTICO CALPAÍNA E CALPASTATINA 

 

O sistema das calpaínas pertence a família das proteases de cisteína não 

lisossomais, e pode ser encontrado em diferentes tecidos. A sua ativação dependente 

do íon cálcio, e sua atividade é controlada por meio do seu inibidor especifico a 

calpastatina (CROALL; DEMARTINO, 1991; SENTANDREU et al., 2002; GOLL et al., 

2003). 
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No contexto molecular, os genes codificadores da µ-calpaína (CAPN1), m-

calpaína (CAPN2) e da calpastatina (CAST) estão localizados, respectivamente, nos 

cromossomos 29 (SMITH et al., 2000), 16 e 7 (BISHOP et al., 1993) de bovinos. O 

gene CAPN1 bovino foi mapeado em posição de QTL do BTA29, região onde estudos 

tem resultados positivos para a características correlacionadas com maciez da carne 

(SMITH et al., 2000; CASAS et al., 2005). Devido à fisiologia proteolítica e sua atuação 

nas vias metabólicas, os produtos da transcrição destes genes são considerados 

candidatos funcionais para características de qualidade de carne em animais de 

produção. 

As calpaínas e calpastatina tem importante papel nos principais processos 

intracelulares. Com destaque para a reestruturação do citoesqueleto, a regulação do 

ciclo celular, a apoptose e a formação de tecido muscular (GOLL et al., 2003; DEDIEU 

et al., 2004; LEBART; BENYAMIN, 2006). Dessa forma, é importante a compreensão 

do seu funcionamento e sua relação com as características de qualidade da carne e 

de crescimento. 

Antes do post-mortem as calpaínas encontram-se localizadas em organelas 

subcelulares no interior do sarcoplasma (GOLL et al., 2003). Durante a transformação 

do músculo em carne ocorre a migração das calpaínas para as regiões do disco Z e 

da banda I das miofibrilas (RAYNAUD et al. 2005). Devido à sua localização na fibra 

muscular durante a transformação do músculo em carne, tem sido relatado que a sua 

atuação está ligada a degradação das proteínas do citoesqueleto (titina e nebulina), 

dos filamentos intermediários (desmina) e das proteínas que contribuem para 

estabilidade da fibra muscular (troponinas e tropomiosina) (GOLL et al, 2003; NETI et 

al., 2009). Neste sentido, a medição da degradação destas proteínas tem sido 

relacionada com a maciez da carne decorrente da atuação das calpaínas. 

Em bovinos já foram encontradas 10 isoformas da calpaína, sendo duas bem 

caracterizadas, a μ-calpaína ou calpaína 1 e a m-calpaína ou calpaína 2, que são 

nomeados em referência à quantidade necessária de cálcio para serem ativadas. Em 

média a μ-calpaína requer entre 5 e 65 uM de Ca2+, enquanto que a m-calpaína 

requer entre 300 e 1000 uM de Ca2+ (LI et al., 2009; VARRICCHIO et al., 2013). 

Dentre as calpaínas, estudos tem demonstrado que a μ-calpaína tem seu papel na 

proteólise no post-mortem mais acentuada que a m-calpaína, sendo mais importante 
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no processo de amaciamento da carne (HOPKINS; THOMPSON, 2002; GEESINK, et 

al., 2006; KEMP et al, 2010). Este fato decorre da concentração de cálcio livre no 

período de rigor mortis ser somente suficiente para a ativação da μ-calpaína 

(DRANSFIELD, 1999). Assim, a m-calpaína tem um papel menos importante em 

bovinos (VEISETH et al., 2001; CAMOU et al., 2007). 

Além da necessidade de níveis de cálcio para serem ativados, as enzimas 

calpaínas precisam estar em uma faixa de pH ótimo para realizarem a proteólise, 

sendo que alguns estudos mostraram que as μ-calpaínas são ativadas quando o pH 

decai de 6,8 para aproximadamente 5,7; enquanto que as m-calpaínas são ativadas 

em pH em torno de 5,7 (LONERGAN et. al., 2010). Há evidencias que em pH entre 

5,5 e 5,8 a μ-calpaína encontra-se inativada (KANAWA; TAKAHASHI, 2002). Outra 

importância do pH na atividade das calpaínas é que devido a alterações nos seus 

níveis, o substrato alvo das calpaínas tenham alterações em sua estrutura, tornando 

os mais acessíveis para a sua atuação, aumentando assim a proteólise (LONERGAN 

et. al., 2010), gerando carnes mais macias. 

Alguns estudos têm demonstrado que a atividade da calpastatina na inibição das 

calpaínas geram carnes com maior força de cisalhamento, decorrente da diminuição 

da proteólise das proteínas miofibrilares no post-mortem (GOLL et al., 2003; KENT et 

al., 2004; CASAS et al., 2006; KEMP et al., 2010; CHUNG; DAVIS, 2012). Foi relatado 

que a diferença da maciez entre animais Bos indicus e Bos taurus é devido a 

quantidade de calpastatina, sendo que o aumento da proporção de Bos indicus na 

composição genética leva a uma diminuição na maciez (SHACKELFORD et al., 1995; 

RUBENSAM et al., 1998; FERGUSON et al., 2001). Além disso foi descrito por 

Wheeler, Cundiff e Koch (1994) que em animais Bos indicus é encontrado níveis 

menores de μ-calpaína. Devido ao rebanho brasileiro ser constituído em sua maioria 

por animais Bos indicus, o conhecimento de animais que possuam menor quantidade 

de calpastatina e maior de calpaína no post-mortem pode ser utilizada como 

ferramenta de seleção para a melhoria da maciez. 

As calpaínas e calpastatina, como todas as proteínas, são resultado da sua 

expressão em uma célula, onde o gene é transcrito em RNA mensageiro e este 

traduzido em proteína (BAN et al., 1999). A maior ou menor quantidade de calpaína 

ou calpastatina poderá ser proveniente da diferença na expressão de seu gene 
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codificador. Porém a quantidade de RNAm pode não corresponder a quantidade de 

proteína expressa devido a regulações pós-traducionais (ANDERSON; SEILHAMER, 

1997), o que pode levar às diferenças na quantidade das calpaínas e calpastatina 

presentes no post-mortem. 

Diante do exposto sobre o sistema proteolítico calpaína/calpastatina, podemos 

supor que os problemas de maciez da carne em animais Bos indicus é devido, em 

grande parte, a menor expressão da calpaína e maior da calpastatina. Isto torna o 

estudo da expressão gênica e a quantificação das proteínas importante para o 

entendimento da influência deste complexo na qualidade final da carne dos animais 

da subespécie, entre os quais os da raça Nelore. 

 

2.7. UTILIZAÇÃO DA BIOTECNOLOGIA NO MELHORAMENTO ANIMAL 

 

Embora o melhoramento genético clássico, baseado na análise do fenótipo dos 

animais tenha gerado mudanças consideráveis em algumas características, a 

estimativa do potencial genético baseado unicamente no fenótipo do animal apresenta 

algumas limitações (COUTINHO et al., 2010). A utilização de novas técnicas de 

análise e manipulação das moléculas de DNA, RNA e de proteínas permitem avanços 

no conhecimento dos processos biológicos (ÉTIENNE, 2003), permitindo a escolha 

dos animais que apresentem superioridade para características almejadas de maneira 

mais eficiente e com maior acurácia, diminuindo o intervalo entre gerações e 

economizando esforços em testes de progênies de touros. 

A ciência da carne tem dado importância à análise da expressão gênica como 

ferramenta. O conhecimento dos padrões de expressão dos genes pode fornecer 

melhor entendimento dos mecanismos que estão a influenciar as características de 

qualidade da carne, e provavelmente, levar a identificação de genes relevantes 

nesses processos biológicos.  

Alguns métodos têm sido utilizados para a quantificação da transcrição, dentre 

os quais a transcrição reversa da reação de cadeia da polimerase (RT-PCR) (WEIS 

et al., 1992). A RT-PCR em tempo real (qPCR) atualmente é a técnica mais precisa 

para se quantificar os níveis de expressão de um determinado gene específico, 
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oferecendo dados de forma rápida e reprodutível (HAYWARD-LESTER et al., 1995; 

GINZINGER, 2002). 

A detecção e mensuração de proteínas específicas que estão ligadas a vias 

metabólicas que influenciam as características de qualidade da carne tem sido um 

dos principais objetivos da ciência da carne. Um dos mais importantes métodos da 

biologia molecular para a detecção e mensuração de proteínas é o Western Blotting 

(WB), que também é chamado de immunoblotting ou protein blotting. Este método e 

usado para a imunodetecção de proteínas após a separação destas por eletroforese 

em gel poliacrilamida e da transferência para membrana de nitrocelulose (KURIEN; 

SCOFIELD, 2006). 

Foi demonstrado que a atividade das enzimas do complexo da calpaína atuam 

na quebra das proteínas do citoesqueleto e dos filamentos intermediários (GOLL et al, 

2003; NETI et al., 2009). A degradação das proteínas do citoesqueleto durante a 

maturação da carne é importante na qualidade da carne, especialmente no 

amaciamento da carne (THERKILDSEN et al. 2002; WOJTYSIAK et al. 2008). É 

reportado que carnes macias tem rápido e extensa degradação de proteínas 

miofibrilares quando comparados com carnes duras (PULFORD et al., 2009; 

MUROYA et al., 2009). Alguns métodos têm sido empregados no intuito de se 

identificar diferenças no grau de degradação das proteínas miofibrilares. Nesse 

sentido, a eletroforese na presença de dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE) tem se 

mostrado ferramenta valiosa na identificação e caracterização destas mudanças 

(KOLCZACK et al.,2003; SAWDY et al., 2004). 

Devido às divergências encontradas na literatura quanto ao papel das calpaínas 

e calpastatina na proteólise muscular na raça Nelore, a utilização da técnica de qPCR, 

Western Blot e SDS-PAGE podem ser ferramentas importantes para elucidar a 

relação desse mecanismo com a maciez carne. Além disso os resultados de 

expressão desta pesquisa poderão servir de base ou ponto de partida para novos 

estudos. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. ANIMAIS E LOCAL EXPERIMENTAL 

 

O estudo foi conduzido na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 

Unesp – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus de 

Botucatu no confinamento experimental de bovinos de corte. Os animais foram 

mantidos no confinamento experimental destribuido em baias com cocho de cimento 

e bebedouros automáticos. Foram mantidos em dezoito baias de chão batido, a céu 

aberto, com lotação de 5 animais por baia, sendo distribuídos conforme seu peso 

inicial. 

Foram utilizados dados de 90 animais machos não-castrados da raça Nelore, 

provenientes de diversas fazendas parceiras, provenientes de recria em sistema de 

pastejo contínuo, os quais não se tinha informação sobre seus pais. Os animais 

apresentaram peso médio inicial de 390 ± 37 kg, com idade aproximada de 24 meses. 

Permaneceram no confinamento por 95 dias. Antes do início do experimento, os 

animais receberam vermífugo e foram pesados e distribuídos nas baias de acordo 

com o peso. 

 

3.2. MANEJO, ARRAÇOAMENTO E CUIDADOS COM OS ANIMAIS 

 

Para estabelecimento das exigências e características nutricionais da dieta, 

utilizou-se o programa NRC (2000) nível 2, que se baseia em simulação ruminal para 

animais não-castrados em crescimento e com ganho esperado em torno de 1,6 

kg/animal/dia. 

As dietas foram compostas por ração básica, sendo constituída de bagaço de 

cana-de-açúcar, farelo de girassol, milho triturado, ureia e núcleo mineral (Tabela 1). 

Foram adicionados à ração básica o aditivo específico referente ao tratamento e a 

quantidade de água necessária para corrigir o teor de matéria seca para valores em 

torno de 55%. 
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Tabela 1. Formulação e cálculo da composição nutricional das dietas 

experimentais 

 

Fase 1 Fase 2 

T1-4 T5 T1-4 T5 

Ingredientes, % da MS 
    

  Bagaço de cana-de-açucar 9,37 9,40 9,40 9,41 
  Milho moído 64,29 57,49 69,24 62,31 

  Farelo de girassol 22,73 29,98 17,93 25,15 

  Ureia 0,82 0,93 0,64 0,93 

  Mineral1 2,17 2,17 2,17 2,18 

  Optigen 0,60 0,00 0,60 0,00 

  Aditivos 0,02 0,02 0,02 0,02 

Composição Nutricional 2     

  Matéria Seca, % 55,00 55,00 55,00 55,00 
  Proteína bruta, %   16,10 16,00 14,80 15,20 

  Nutrientes Digestíveis Totais, % 85,00 80,00 84,00 82,00 

  Proteína metabolizável, % 10,63 10,45 10,88 10,56 

  Energia metabolizável, Kcal/kg 2650 2570 2710 2630 

  FDN efetivo, % 14,00 14,00 14,00 14,00 

  Cálcio, % 0,66 0,66 0,66 0,66 

  Fósforo, % 0,44 0,44 0,44 0,44 
1 Composição do Mineral (kg do produto) 200g Ca, 80g P, 50g Mg, 10mg S, 24mg Se, 3.060mg Zn, 

1.000mg Mn, 2500mg I, 20mg Co;  2 Valores calculados pelo programa computacional Larger Ruminant 

Nutrition System (LRNS). 

 

O sistema de adaptação à dieta foi pelo método de restrição, utilizou-se a dieta 

da fase 1 limitada inicialmente a 1,5% do PV em matéria seca e aumentou-se o 

oferecimento diário gradativamente até atingir o consumo ad libitum. Foi utilizado 

planejamento e controle sistemático do fornecimento da dieta aos animais por meio 

do monitoramento das sobras, adotando o sistema de escore de cocho SDSU (South 

Dakota State University) desenvolvido por Pritchard (1998). 

No início do período experimental e aproximadamente a cada 28 dias (até ao 

final período experimental), os animais foram pesados, sem jejum nas pesagens 

intermediárias sendo descontados 4% do peso observado para assim se obter o peso 

vivo em jejum e com jejum de 16 horas de alimento na pesagem inicial e na pesagem 

final. 
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3.3. ABATE E COLETA DAS AMOSTRAS 

 

Os animais foram abatidos em frigorífico comercial (Frigorífico Angelelli – 

Piracicaba - SP) segundo normas de abate humanitário (LUDTKE et al., 2012). 

O abate e desossa das carcaças foram acompanhados por técnico especializado 

indicado pelo Laboratório de Ciência da Carne - LCC do Departamento de 

Melhoramento e Nutrição Animal - FMVZ - Unesp - Botucatu. As carcaças foram 

resfriadas por 24 horas em câmara frigorífica com temperatura de 0 – 1 ºC. Após o 

resfriamento e estabelecimento pleno do rigor mortis foram colhidas amostras do 

músculo Longissimus thoracis com osso (espessura aproximada de 2,54 cm) entre a 

9ª e 13ª costelas, da meia-carcaça esquerda de cada animal. As amostras coletadas 

entre a 12ª e 13ª costelas foram congeladas e posteriormente utilizadas para medir a 

área de olho de lombo (AOL), espessura de gordura subcutânea (EGS), índice de 

marmorização (IM), perdas por cozimento, coloração instrumental da carne e força de 

cisalhamento (FC). A partir do restante da carne, foram coletadas alíquotas para a 

realização das análises de índice de fragmentação miofibrilar (MFI), lipídeos totais 

(LT), eletroforese e “western blot”. Metade das amostras foram conservadas a -20°C 

(dia 0) e a outra metade foi maturada a 2°C durante 7 dias (dia 7), ao qual foram 

refeitas as análises de FC, MFI, coloração instrumental e PT. 

Durante o abate foi coletado amostras do musculo Longissimus thoracis para a 

extração de RNA para a analise da expressão gênica. 

 

3.4. ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DA CARNE 

 

3.4.1. ÁREA DE OLHO DE LOMBO (AOL), ESPESSURA DE GORDURA 

SUBCUTÂNEA (EGS) E ÍNDICE DE MARMORIZAÇÃO (IM) 

 

Para a determinação da Área de Olho de Lombo (AOL) e Espessura de 

Gordura Subcutânea (EGS) foram utilizadas as amostras destinadas também à 

realização da força de cisalhamento. 
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A AOL foi determinada pelo método do quadrante de pontos (USDA - Quality 

and Yield Grade, 2000) e expressa em cm2 (Figura 6), bem como a EGS, medida com 

paquímetro e expressa em milímetros (mm). 

 

Figura 6. Medição da área de olho de 

lombo (AOL) através do método dos 

quadrantes. 

 

A análise do índice de marmorização (IM) foi realizada utilizando a escala de 

graduação visual adaptada de USDA - Quality and Yield Grade (2000), aos padrões 

de marmorização comumente encontrados no rebanho nacional (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

        0,0 - 1,9         2,0 - 2,9      3,0 - 3,9         4,0 - 4,9        5,0 - 5,9          6,0 - 7,0 

        Ausente         Escasso        Pouco        Moderado      Moderado +      Abundante 

Figura 7. Escala de graduação visual do índice de marmorização. 

Adaptado de USDA - Quality and Yield Grade, (2000). 
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3.4.2. COLORAÇÃO INSTRUMENTAL DA CARNE 

 

A determinação da coloração da carne foi aferida utilizando o colorimetro 

KONICA MINOLTA - CR 400 (Minolta Co. Ltd.), segundo a metodologia proposta por 

RENERRE (1982), onde o equipamento foi calibrado para um padrão branco no 

sistema CIE L* a* b* onde foram tomadas as medidas absolutas das coordenadas de 

luminosidade (L*), coloração vermelha (a*) e coloração amarela (b*). Foram coletadas 

amostras de coloração para as amostras não maturada (n=90) e maturadas (n=89). 

 

3.4.3. PERDAS POR COZIMENTO 

 

Durante o cozimento das amostras para análise da força de cisalhamento 

foram coletados os dados necessários para os cálculos dos valores de perdas por 

evaporação, gotejamento e totais, para as amostras não maturadas (n=90) e 

maturadas (n=89). As perdas foram obtidas pela pesagem das bandejas de 

cozimento, com e sem as amostras, sendo realizadas antes e após o cozimento. 

 

3.4.4. FORÇA DE CISALHAMENTO 

 

Para a análise de força de cisalhamento (FC) foram utilizadas amostras com 

espessura de 2,54 cm do músculo Longissimus thoracis, obtidas entre a 12ª e 13ª 

costelas. Foi adotado o procedimento padronizado e proposto por Wheeler et al. 

(1995), onde as amostras foram assadas até atingirem temperatura interna de 71ºC, 

temperatura medida através do termômetro DIGITAL THERMOMETER – DM6802B 

(DIGITAL THERMOMETER Co. Ltd). Para a determinação da força de cisalhamento 

foi utilizado o equipamento Salter Warner-Bratzler Shear Force mecânico com 

capacidade de 25 kg e velocidade de seccionamento de 20 cm/minuto. O shearing foi 

realizado em cilindros de ½ polegada retirada da região central da amostra em sentido 

longitudinal as fibras musculares. Foram realizadas oito medidas por amostra a fim de 

se obter maior precisão nos resultados obtidos expressos em quilogramas (kg). 
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3.4.5. DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE FRAGMENTAÇÃO MIOFIBRILAR 

 

Na determinação do índice de fragmentação miofibrilar (MFI) foram utilizados 

3,0 g de músculo livres de gordura e de tecido conjuntivo, conforme metodologia 

descrita por Culler et al. (1978) e adaptada no Laboratório de Ciência da Carne - LCC 

do Departamento de Melhoramento e Nutrição Animal - FMVZ -UNESP - Botucatu. As 

amostras foram homogeneizadas em Ultra-turrax (Marconi - MA102/E) a 18000 rpm 

em 30 mL de tampão de índice de fragmentação miofibrilar (TMFI) à 2ºC. Após a 

homogeneização as amostras foram centrifugadas a 1000Xg por 15 minutos à 2ºC e 

o sobrenadante foi descartado. O pellet foi novamente suspendido em 30 mL de TMFI 

e homogeneizado com bastão de vidro. 

As amostras foram novamente centrifugadas e o sobrenadante descartado. O 

pellet foi então re-suspendido em 7,5 mL de TMFI, submetido ao vortex e filtrado, ao 

qual foi adicionado mais 7,5 mL de TMFI. Foi realizada a quantificação de proteínas 

pelo método do Macro Biureto (GORNALL et al., 1949). Para a determinação do MFI 

através da leitura em espectrofotômetro a 540 nm, as amostras foram preparadas com 

o TMFI para um volume final de 4,0 mL e concentração de proteína 0,5 mg.mL-1. O 

valor de MFI foi obtido pelo cálculo: MFI = Absorbância X 200. 

 

3.4.6. QUANTIFICAÇÃO DOS LIPÍDEOS TOTAIS 

 

A quantificação de lipídeos totais seguiu a metodologia descrita por Bligh e Dyer 

(1959). Foram utilizadas alíquotas em duplicata com pesos conhecidos aproximados 

a 3,0 g. A estas amostras foram adicionados 10 mL de clorofórmio, 20 mL de metanol, 

8 mL de água destilada e colocadas em mesa agitadora por 30 minutos. Em seguida 

foram adicionados 10 mL de clorofórmio e 10 mL de sulfato de sódio 1,5% e agitadas 

novamente por mais dois minutos e transferidas para tubos falcon e centrifugados a 

1000Xg por dois minutos. Após a centrifugação foi descartada o sobrenadante e o 

restante foi filtrado em papel filtro utilizando provetas graduadas de 25 mL. O valor do 

filtrado foi anotado e 5 mL transferido para becker de 50 mL previamente pesado em 

balança analítica (BEL Mark 210-A, BEL Enginnering). 

O becker contendo amostra foi colocado em estufa até evaporação total do 
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solvente, resfriado em dessecador e pesado em balança analítica. As diferenças do 

peso inicial e final do becker determinaram a quantidade percentual de lipídeos nas 

amostras. 

 

3.5. SELEÇÕES DOS GRUPOS CONTRASTANTES 

 

Foram utilizados dados de produtividade e de qualidade da carne dos 90 

animais, os selecionando para formação de quatro grupos contrastantes (10 

animais/grupo), sendo os critérios de seleção as características de crescimento e 

maciez. A separação para o crescimento utilizou como critério o GP, selecionando 

animais leves e pesados. Os animais do grupo leve tiveram GP entre 52,0 – 127,0 kg, 

e os animais do grupo pesado tiveram GP entre 183,0 – 277,0 kg. Para maciez os 

grupos contrastantes foram formados utilizando informações de FC, selecionando 

animais de carne dura e macia. Os animais considerados carne dura tiverem valores 

de FC (0) entre 6,0 – 8,8 kgF e os animais de carne tiveram valores entre 2,3 – 4,4 

kgF. 

 

3.6. ANÁLISE DA EXPRESSÃO GÊNICA POR REAÇÃO EM CADEIA DA 

POLIMERASE EM TEMPO REAL APÓS TRANSCRIÇÃO REVERSA (RT-QPCR) 

 

3.6.1. EXTRAÇÃO DE RNA TOTAL 

 

As amostras de músculo foram previamente estocadas em RNAlater® Tissue 

Collection (Ambion, Life Technologies, EUA), sendo lavadas usando água UltraPure™ 

DNase/RNase-Free Distilled Water (Life Technologies Coporation, Carlsbad, CA, 

EUA). 

A extração do RNA total da alíquota do músculo Longissimus thoracis foi 

realizada utilizando 1 mL de TRIzol® reagent (Life Technologies Coporation, Carlsbad, 

CA, EUA) conforme as especificações do fabricante. O RNA total foi dissolvido em 

água destilada e autoclavada (tratada com Dietilpirocarbonato-Sigma® - DEPC, a 

0,01%), e armazenado a -80ºC. 

A concentração e a pureza do RNA extraído foram determinadas usando 

NanoDrop 1000 spectrophotometer (Thermo Fisher Scientific, USA, 2007). Com base 
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na densidade óptica (OD) 260 nm (específica para ácidos nucléicos), foi verificada a 

quantidade do RNA. 

 

3.6.2. ANÁLISE DA INTEGRIDADE DO RNA TOTAL 

 

Após a quantificação do RNA extraído, foi realizada a avaliação da integridade 

do material. O processo é realizado através da presença das bandas correspondentes 

aos RNAs ribossomais 18S e 28S, após eletroforese em gel de agarose 1% (Figura 

8). 

Figura 8. Avaliação da qualidade do RNA total através da 

imagem do gel obtido pela eletroforese, mostrando as bandas 

18S e 28S. 

 

3.6.3. TRATAMENTO DO RNA COM DNASE 

 

O RNA total obtido foi tratado com a enzima DNase para remoção de possível 

DNA genômico contaminante, conforme as instruções do protocolo TURBO DNA-

free™ Kit (Ambion, Life Technologies, EUA). A confirmação da ausência de 

contaminação por DNA genômico foi realizada com o aparelho Qubit® 2.0 Fluorometer 

(Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA, 2010), e o kit de quantificação de DNA, Qubit dsDNA 

Assay Kit (Invitrogen, EUA). 

 

3.6.4. REAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO REVERSA (RT) 

 

A reação de transcrição reversa foi realizada utilizando-se o High Capacity 

RNA-to- cDNA Kit (Life Technologies Coporation, Carlsbad, CA, EUA), conforme 

especificação do fabricante. Foram utilizados 1 µg de RNA total obtido do músculo 

Longissimus thoracis, para uma reação de 20 µL. 
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3.6.5. REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE EM TEMPO REAL APÓS 

TRANSCRIÇÃO REVERSA (RT-QPCR) 

 

3.6.5.1. ESCOLHA DOS GENES DE REFERÊNCIA 

 

Foram testados quatro genes de referência usualmente utilizados em bovinos 

segundo a literatura: Beta actina (ACTB), gliceraldeido 3-fosfato desidrogenase 

(GAPDH) e TATA box binding protein (TBP) (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Número de acesso dos ensaios customizados TaqMan® (LIFE 

TECHNOLOGIES, EUA) utilizados para análise da expressão gênica por RT-qPCR. 

Gene Identificação do ensaio Fluorescência 

CAPN1 Bt03223357_m1 

FAM 

CAPN2 Bt03817738_m1 

CAST Bt03252008_m1 

ACTB Bt03279175_g1 

GAPDH Bt03210915_g1 

TBP Bt03241947_m1 

CAPN1: μ-calpaína, CAPN2: m-calpaína, CAST: calpastatina, ACTB: Beta actina, GAPDH: 

gliceraldeido-3-fosfato desidrogenase e TBP: TATA binding box protein. 

 

Foi utilizado o software Data Assist v2.0 (LIFE TECHNOLOGIES, EUA) para a 

realização das análises de expressão e escolha dos genes de referência. O programa 

analisou a estabilidade dos genes propostos (Tabela 2), apontando como mais estável 

o gene TBP (Figura 9). Todos os procedimentos laboratoriais da RT-qPCR foram 

realizados segundo MIQE guide lines (BUSTIN et al., 2009). 
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Figura 9. Gráfico de estabilidade de expressão dos genes de referência gliceraldeido 

3-fosfato desidrogenase (GAPDH), β-actin (ACTB) e TATA binding box protein (TBP). 

Cq: ciclo de quantificação. 

 

As reações de RT-qPCR foram realizadas na plataforma ABI 7300 de acordo 

com o protocolo da LIFE TECHNOLOGIES. 

Foram utilizados conjuntos de sondas de hidrólise customizados (ensaios 

TaqMan®) para os genes CAPN1, CAPN2 e CAST (Tabela 2), expressos em bovinos 

(LIFE TECHNOLOGIES, EUA). 

Para os ensaios Taqman Gene Expression customizados (diluídos 20x) foram 

realizados os seguintes procedimentos: 

a) Descongelamento das amostras de cDNA e dos ensaios no gelo, seguindo-

se de agitação, ressuspensão e breve centrifugação.  

b) O reagente master mix foi misturado suavemente, evitando dano ao material. 

Foi calculada a quantidade de cada reagente de acordo com o número de reações em 

duplicata a serem feitas por dia.  

As reações eram compostas por 1,25 μL de TaqMan® Gene Expression Assays 

(20x), 12,5μL de TaqMan® Universal Master Mix II (2x), 5μL de cDNA (20 ng/μL) e 

6,25 μL água RNase-free, totalizando 25 μL de solução. As placas foram lacradas com 

os adesivos e centrifugadas brevemente. 
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3.6.5.2. DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS DA REAÇÃO 

 

Para a realização das reações foi utilizado o sistema Quantstudio 12k flex (LIFE 

TECHNOLOGIES, CA, EUA), utilizando-se as seguintes condições: 50°C por 2 

minutos, 95°C por 10 minutos, seguido por 40 ciclos de 95°C por 15 segundos e 60°C 

por 1 minuto. 

Para cada reação de qPCR, foram determinados, automaticamente, os 

parâmetros baseline e threshold, gerando para cada amostra um ciclo de 

quantificação (ciclo threshold). O Cq que corresponde ao ciclo da qPCR no qual a 

fluorescência gerada cruza o limiar threshold. A determinação do valor de Cq é 

importante ainda, porque é ele que será usado na quantificação da expressão dos 

genes. O Cq é o valor da expressão gênica de cada animal feita em reações 

duplicatas, e é gerado matematicamente pela fórmula 2-ΔΔCT, que gera uma relação 

entre o Cq do gene-alvo e o fator normalizador (média dos Cqs dos genes de 

referência de uma amostra calibradora ou controle interno) (LIVAK; SCHMITTGEN, 

2001). 

 

3.7. SEPARAÇÃO ELETROFORÉTICA DAS PROTEÍNAS 

 

3.7.1. PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

Os ensaios e análises de separação, identificação e quantificação das 

proteínas miofibrilares foram realizados no Laboratório de Biologia do Músculo 

Estriado do Instituto de Biociências de Botucatu (LBME). 

Foram utilizados doze cortes transversais do músculo Longissimus thoracis (12 

μm de espessura) em micrótomo criostato de cada amostra. Os cortes foram 

homogeneizados em 0,5mL de uma solução contendo glicerol 10 % (w/vol), 2-

mercaptoetanol 5 % (vol/vol), SDS 2,3 % (w/vol) e Tris HCl 0.9 % (pH 6,8) (w/vol). Em 

seguida o homogeneizado foi colocado em banho-maria a 60 °C durante 10 minutos, 

após a retirada do banho, foram acrescentadas três gotas de glicerol. Após a 

homogeneização do glicerol as amostras foram rapidamente congeladas em 

nitrogênio líquido e armazenadas em freezer - 20°C. 
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3.7.2. ELETROFORESE PARA DETECÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DAS PROTEINAS 

DE BAIXO PESO MOLECULAR 

 

A eletroforese de pequenas quantidades dos extratos (25μl) foi realizada em 

gel de poliacriamida 15% (VESCOVO et al., 1998), com um gel de empacotamento a 

4%, com 2 horas e 20 minutos de corrida a 120 V. Em seguida, os géis foram corados 

com Coomassie Blue, posteriormente as proteínas miofibrilares foram identificadas de 

acordo com seus pesos moleculares. Os géis foram inseridos no sistema de foto 

documentação, onde as imagens foram capturadas por VDS Software (Pharmacia 

Biotech) e a porcentagem relativa quantificada por densitometria (densidade óptica 

integrada - ODI) utilizando o Image Master VDS Software (version 3.5). 

 

3.8. “WESTERN BLOTTING” 

 

3.8.1. EXTRAÇÃO DAS PROTEINAS 

 

As amostras musculares congeladas a -80°C foram homogeneizadas em 

homogeneizador de tecidos (IKA UltraTurrax/T-25) com 0,5 mL de tampão de lise (1% 

Triton X-100, pirofosfato de sódio 10 mM, fluoreto de sódio 100 mM, aprotinina 10 

µg/mL, PMSF 1 mM, ortovanadato de sódio -Na3VO4 0,25 mM, NaCl 150 mM e Tris-

HCl 50 mM pH 7.5). As amostras foram centrifugadas a 11.000 rpm por 20 min e o 

sobrenadante coletado. Uma alíquota de 50 µL do homogenato foi tratada com 25 µL 

do tampão de amostra de Laemmli (SDS 2%, glycerol 20%, azul de bromofenol 0,04 

mg/mL, Tris-HCl 0,12M pH 6.8 e β-mercaptoetanol 0,28M). As amostras foram 

incubadas a 97°C por 5 min e armazenadas em freezer -80°C. 

 

3.8.2. ELECTROTRANSFERÊNCIA DAS PROTEÍNAS 

 

A electrotransferência foi efetuada pelo método de transferência húmida 

(TOWBIN et al.,1979) num aparelho Hoefer Transphor TE42 para membrana de PVDF 

Hybond-ECL de 0,45 µm de poro (GE Healthcare). Para a transferência foi utilizado 
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um tampão constituído por: 25 mM Tris, 192 mM glicina, 15% metanol (v/v), pH 7,5, 

optimizada nos géis de 15% com a adição de 0,01% SDS e tempo de transferência 

de 2 h a 200 mA/gel. A transferência ocorreu em câmara de refrigeração a 4ºC, com 

suave agitação do tampão de transferência num agitador magnético. 

A transferência das proteínas do gel para a membrana foi confirmada pela 

coloração do gel após transferência, verificando-se nestas condições a transferência 

completa das proteínas nos géis de 15% T. 

Nos géis de 15% T, após transferência para as membranas de PVDF, a linha 

com os marcadores moleculares foi cortada da membrana e corada com o reagente 

GelCode Blue Stain (Pierce). 

 

3.8.3. INCUBAÇÃO COM OS ANTICORPOS 

 

Após transferência, as membranas de PVDF foram lavadas em tampão fosfato 

salino (TFS, 80 mM Na2HPO4, 20 mM NaH2PO4, 100 mM NaCl, pH 7,5) com 0,1% 

de Tween-20 (TFS-T, v/v). Os locais não específicos foram bloqueados em TFS-T 

com 5% de leite em pó magro (m/v) durante 1,5 h a 25ºC, seguindo-se 2 lavagens 

breves no mesmo tampão. 

As membranas foram incubadas com o anticorpo primário específico durante 1 

h a 25ºC, após optimização da diluição de cada anticorpo e da constituição do tampão. 

Os anticorpos utilizados foram: (1) monoclonal anti-calpaína 1, clone 9A4H8D3 

(ABCAM AB3589), diluído 1:2500 em TFS-T (v/v) sem leite em pó; (2) monoclonal 

anti-calpaína 2, clone 9A4H8D3 (ABCAM AB3589), diluído 1:2500 em TFS-T (v/v) sem 

leite em pó; (3) monoclonal anti-calpastatina, Clone 1F7E3D10 (Sigma N9891), diluído 

1:1000 em TFS-T (v/v) sem leite em pó. 

Após incubação seguiram-se duas lavagens breves mais 4 lavagens em TFST 

durante 10 min cada a 25ºC. As membranas foram incubadas durante 1 h com o 

anticorpo secundário “Anti-Mouse IgG Peroxidase Conjugate” (Santa Cruz SC2005). 
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3.8.4. DETECÇÃO DAS BANDAS 

 

Os anticorpos ligados foram detectados por quimiluminescências com os 

reagentes de detecção ECL Select (GE Healthcare) incubando as membranas durante 

5 min conforme as indicações do fabricante. 

Os sinais gerados pelas bandas foram captados em filme fotográfico e a 

quantificação feita por densitometria, utilizando-se o software Image J software for 

Windows (versão 1.71, 2006, Áustria). Os valores de expressão proteica foram 

normalizados pelos valores obtidos para a proteína GPDH, usada como referência. 

Os valores de quantificação relativa gerados foram apresentados como unidades 

arbitrárias. 

 

3.9. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

No estudo da expressão gênica foi utilizado o procedimento PROCMIXED do 

programa SAS (STATISTICAL ANALYSIS SYSTEM, 2011). Para análise da 

expressão gênica, utilizou-se os dados do ciclo de limiar (Ct) de cada amostra, 

ajustados pelo gene de referência como sugerido por Vandesompele et al. (2002). 

Posteriormente a expressão foi estimada aplicando a estrutura de modelo linear misto 

para a quantificação relativa de dados de RT-PCR como proposto por Steibel et al. 

(2009). Ygik = Gig + Mgki + Cgki + Dik + eigk Onde Ygijk = Ct obtido pelo software do 

termociclador para o gene g (média geométrica dos genes de referência e o gene 

alvo), no rt poço da placa (referente à replica técnica) proveniente da amostra do 

animal k pertencente ao grupo i. Gig = efeito do grupo i na expressão do gene g. Mgk 

= efeito específico do gene g na maciez da carne do animal k. Cgk = efeito específico 

do gene g no crescimento do animal k. Dik = efeito específico da amostra (captura as 

diferenças entre as amostras que são comuns a ambos os genes, particularmente os 

que afetam a concentração de RNA, tal como extração diferencial ou eficiências de 

amplificação entre amostras). eigk = refere-se ao resíduo. 

Na análise de expressão proteica da µ-calpaína, m-calpaína entre os diferentes 

grupos foi utilizado o procedimento do PROCGLM do programa SAS (STATISTICAL 

ANALYSIS SYSTEM, 2011). O modelo incluiu além do efeito de maciez da carne e o 
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efeito de crescimento do animal, como segue: Yijk = µ + Ti + Cj + T*C + eijk, onde Yijk 

= característica de interesse, µ = média geral, Ti = efeito da maciez da carne, Cj = 

efeito do crescimento animal, T*Cij= efeito da interação maciez da carne e 

crescimento e eijk = erro aleatório. As médias dos quadrados mínimos foram 

comparadas pelo teste Tukey. Considerou-se como nível de significância estatística o 

valor de 5%. 

Os coeficientes de correlação de Pearson foram estimados utilizando-se o 

procedimento CORR, também do programa SAS. As correlações entre as 

características estudadas foram obtidas para os dados observados e para os resíduos 

das análises descritas acima. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. CARACTERISTICAS DE CARCAÇA, DESEMPENHO PRODUTIVO E DE 

QUALIDADE DA CARNE 

 

Os resultados do efeito dos grupos contrastantes sobre as características de 

crescimento e qualidade da carne são apresentados de forma separada, devido a não 

ter sido verificada a interação significativa (p<0,05) entre eles. 

Para os grupos contrastantes para crescimento foi verificada a diferença 

significativa (p<0,05) para GP, resultado esperado pois tal características foram 

utilizadas como critério para a separação dos grupos. Os animais Leves tiverem menor 

GP em relação aos animais do grupo Pesado (Tabela 3). Também foi possível verificar 

diferença significativa para o PF, sendo os animais pesados tendo maiores medias do 

que os animais leves. Porém não foi verificada a diferença significativa (p<0,05) para 

a AOL, característica que esta relacionada com a musculosidade, o que nos leva a 

crer que a diferença no PF entre os grupos não foi devida maior crescimento muscular 

e sim da deposição de outros tecidos, como o tecido adiposo, que podemos verificar 

que a EGS dos animais do grupo Pesado foi maior que a dos animais grupo Leve 

(Tabela 3). Para os grupos Duro e Macio não foi encontrada diferença significativa 

para as características PF, GP, RC e AOL (Tabela 3). 
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Tabela 3. Valores médios e erro padrão das características de carcaça e crescimento 

dos grupos contrastantes 

 

Grupo 

Leve Pesado Duro Macio 

PF (Kg) 507,1 ± 15,48a 605,6 ± 15,25b 544,9 ± 17,33 536,5 ± 23,88 

GP (Kg) 109,1 ± 6,98a 205,5 ± 9,00b 159,10 ± 9,63 156,3 ± 17,57 

AOL (cm2) 73,3 ± 3,65 77,9 ± 2,21 74,8 ± 1,54 82,8 ± 3,59 

EGS (mm) 3,6 ± 0,25 6,6 ± 1,53 3,7 ± 0,44 6,9 ± 1,51 

IM 2,4 ± 0,17 2,5 ± 0,17 2,3 ± 0,16 2,2 ± 0,10 

LT (%) 0,79 ± 0,10 0,75 ± 0,11 0,76 ± 0,11 0,60 ± 0,07 

+ Médias dentro do grupo contrastante para crescimento ou maciez seguidas por letras minúsculas 

diferentes, na mesma linha, diferem entre si (p<0,05) pelo teste Tukey. 

 

Não foi observada diferença significativa (p<0,05) para os grupos de crescimento 

e maciez nas características de deposição de gordura (EGS, IM e LT). Os valores 

médios de espessura de gordura subcutânea (EGS) dos animais leves e duro estão 

dentro do preconizado pela indústria da carne e os animais pesados e macio estão 

acima do que se busca (Tabela 3). Segundo Costa et al. (2002), os frigoríficos têm 

preconizados que as carcaças devem apresentar no mínimo 3 mm de EGS para não 

sofrerem com os problemas do rápido resfriamento da carcaça, mas o excesso de 

EGS também tem seu lado negativo, sendo as carcaças com EGS maior de 6 mm 

acarretar em maiores custos operacionais ao frigorífico e diminuição do rendimento 

aos produtores, devido a eliminação do excesso de gordura durante o “toillete”. 

Os valores de LT (Tabela 3) para os grupos deste trabalho são considerados 

baixos. Segundo Savell e Smith (2009) valores inferiores a 2,5 % são considerados 

baixos, sendo que para não ocorrer perda na suculência e maciez os valores devem 

estar entre 2,8 a 3,0 %. Também podemos considerar baixos os valores de IM, que 

foram classificados na categoria ESCASSO para todos grupos. Foi observado por 

Chardulo et al. (2013) que bovinos da raça Nelore possuem menor eficiência na 

deposição da gordura intramuscular, tendo sido observado o aparecimento de traços 

de marmorização somente após grande acúmulo de gordura no tecido subcutâneo, 
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fato que pode ter influenciado nas características IM e LT deste trabalho, não sendo 

possível verificar diferenças entre os grupos.  

Dentre as características de qualidade da carne foi verificado apenas o efeito 

significativo de crescimento para as características b* (0 e 7), sendo que os animais 

pesados tiveram maiores medias (Tabela 4). A diferença na coloração devido ao peso 

do animal pode ser justificada pelo aumento da quantidade de mioglobina na carne, 

podendo ser verificada a alteração de classificação da cor da carne com o aumento 

do peso de abate, passando de “vermelho cereja” para “vermelho escura” (RESTLE 

et al., 1996).  

 

Tabela 4. Valores médios e erro padrão das características de qualidade da carne dos 

grupos contrastantes para 24 horas (0) e sete dias (7) após o abate 

 Grupos 

 Leve Pesado Duro Macio 

FC (kg) 
0 6,6 ± 0,59A 6,1 ± 0,49A 6,6 ± 0,28aA 3,8 ± 0,19b 

7 4,7 ± 0,31B 4,7 ± 0,32B 5,4 ± 0,29aB 3,5 ± 0,17b 

MFI 

 

0 

 

48,11 ± 0,34 

 

55,73 ± 4,80 

 

45,15 ± 3,73a 

 

58,26 ± 3,26b 

7 54,56 ± 3,36 58,40 ± 3,77 52,27 ± 3,64a 64,30 ± 2,59b 

L* 

 

0 

 

30,51 ± 0,62A 

 

32,00 ± 0,87 

 

30,09 ± 0,79aA 

 

32,77 ± 0,63b 

7 32,42 ± 0,49B 33,46 ± 0,58 32,70 ± 0,60B 31,99 ± 0,51 

a* 

 

0 

 

13,51 ± 0,38A 

 

13,56 ± 0,39A 

 

12,73 ± 0,51A 

 

12,79 ± 0,47A 

7 9,32 ± 0,64B 10,64 ± 0,65B 9,07 ± 0,68B 10,24 ± 0,46B 

b* 

 

0 

 

3,80 ± 0,32aA 

 

4,98 ± 0,44bA 

 

3,80 ± 0,49A 

 

3,81 ± 0,48A 

7 5,53 ± 0,18aB 6,44 ± 0,19bB 5,35 ± 0,30B 5,58 ± 0,23B 

PT (%) 

 

0 

 

20,80 ± 0,84 

 

21,78 ± 1,06 

 

20,78 ± 0,50a 

 

17,81 ± 1,03b 

7 25,72 ± 2,99 20,80 ± 1,33 24,55 ± 2,89a 17,88 ± 1,26b 

+ Médias da mesma característica dentro do grupo contrastante para crescimento ou maciez seguidas 

de mesma letra não diferem estatisticamente entre si, maiúscula na coluna e minúscula na linha, pelo 

teste de Tukey (p<0,05). 
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Dentre os grupos contrastante para maciez foi observada diferença significativa 

para a FC (0 e 7) (Tabela 4). Este resultado era esperado, dado que os mesmos foram 

utilizados como critério para separação dos grupos. O limite entre carne macia e dura 

pode ser considerado como valores de FC igual a 5 kg (FELÍCIO ,1999; DIKEMAN et 

al., 2005; BIANCHINI et al., 2007). Outra medida correlacionada com a maciez é o 

MFI, que também é significativamente diferente entre os grupos, tendo os grupos dos 

animais de carne macia apresentando maiores valores, ou seja, carnes mais maciaz. 

Para o MFI, os valores abaixo de 50 são consideradas dura e acima de 60 como macia 

(CULLER et al., 1978), sendo que as diferenças nestas características podem ser 

devido a taxas menores de proteólise durante a transformação do musculo em carne. 

A variação da maciez da carne é um dos problemas encontrados na 

bovinocultura de corte brasileira. Uma das ferramentas utilizadas pela cadeia 

produtiva da carne para a melhoria e diminuição da variação da maciez da carne é a 

maturação (WHEELER et al., 2005). A maturação durante 7 dias apresentou efeito 

significativo (p<0,05) para FC para o grupo das carnes classificadas como duras, 

demonstrando que a utilização da maturação é uma ferramenta viável para a melhoria 

da maciez da carne em bovinos Nelore.  

As características de coloração da carne têm sido correlacionadas com a maciez 

da carne (ANDRADE, 2014), sendo que neste trabalho o efeito de grupo de maciez 

só foi significativo para L* no dia 0 (Tabela 4). Segundo Oliete et al. (2005), o aumento 

da luminosidade pode ser consequência da desintegração da linha Z das células 

musculares, que provoca maior difusão da luz incidente, tornando-a mais luminosa. 

Isto pode ser observado no presente trabalho, onde o grupo dos animais com carne 

macia apresentou média de L* maior e também foi aquele que apresentou maior MFI, 

o inverso ocorre para os animais de carne, que apresentou valores mais baixos tanto 

para L* quanto para MFI. 

Durante o cozimento da carne a perda de água altera o rendimento do produto, 

afetando a palatabilidade e influenciando a sua aceitabilidade (KONDJOYAN, 2013; 

MODZELEWSKA-KAPITULA, 2012). As perdas por cocção são atribuídas 

principalmente à perda de água, gordura fundida, componentes nitrogenados e 

minerais (LAWRIE, 2005). Segundo Oliveira et al. (1998) as perdas por cocção podem 

estar relacionadas com o grau de gelatinização do colágeno e a exposição do músculo 
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a enzimas proteolíticas. Foi encontrada diferença significativa para as perdas por 

cocção entre os animais de carne macia e dura. Segundo Bezerra (2009) carnes duras 

apresentam maiores perdas por cocção, fato que foi observado neste trabalho. Isto 

pode decorrer da degradação limitada das proteínas miofibrilares por parte das 

enzimas proteolíticas, afetando assim tanto a retenção da água dentro do músculo 

como a maciez da carne (HUFF-LONERGAN; LONERGAN, 2005). 

 

4.2. EXPRESSÃO GÊNICA DAS CALPAÍNAS E CALPASTATINA 

 

Foi realizada qPCR para os genes alvos (CAPN1, CAPN2 e CAST) para vereficar 

o efeito dos grupos contrastantes para crescimento e maciez. Devido a problemas nas 

análises do gene CAST por qPCR, não foi possivel verificar sua expressão dentro dos 

grupos contrastantes. 

Em bovinos, o gene da calpastatina (CAST) é formado por 35 éxons, os quais 

abrangem pelo menos 130 kb de DNA genômico. A sua expressão é controlada por 

quatro promotores, os quais geram quatro tipos de transcrições, que divergem em 

suas extremidades 5’ (RAYNAUD et al., 2005). Assim, a não observação do trabalho 

para a expressão do gene da calpastatina (CAST) pode ser devido ao ensaio 

TaqMan® escolhido, a sequência de reconhecimento da sonda pode não ter anelado 

com as amostras. 

Não foi possível verificar o efeito significativo do grupo de crescimento sobre a 

expressão dos genes CAPN1 e CAPN2 neste trabalho (Figura 10a). Alguns trabalhos 

têm indicado a relação entre enzimas calpaina e calpastatina com o aumento da taxa 

de crescimento (THOMSON et al., 1999; SAZILI et al., 2004). Porem Thirkildsen et al. 

(2002) não encontraram relação entre a taxa de crescimento com as calpainas e 

calpastatina. Apesar das calpainas terem papel importante no turn-over proteico o 

processo de crescimento envolve outras vias metabólicas, os quais são mais 

influentes no crescimento do que as calpainas. Outro fator que corrobora esta hipótese 

e que não foi encontrada correlação significativa entre as características de 

crescimento (PF e GP) com a expressão dos genes CAPN1 e CAPN2 (Tabela 5). 
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Figura 10. Expressão dos genes CAPN1 e CAPN2 dos grupos 

contrastantes. (A) crescimento (animais pesados/animais leves) e 

(B) maciez (carne dura/carne macia). As barras indicam o desvio 

padrão das médias. Letras minúsculas distintas indicam diferenças 

entre grupos. 
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Tabela 5. Correlação da expressão dos genes CAPN1 e CAPN2 com a força de 

cisalhamento (FC) e índice de fragmentação miofibrilar (MFI) nos dias 0 e 7, peso final 

(PF) e ganho de peso (GP) 

 FC (0) FC (7) MFI (0) MFI (7) PF GP 

CAPN1 -0,23 -0,16 -0,07 0,04 0,01 -0,01 

CAPN2 0,01 0,11 -0,30 -0,09 -0,06 -0,09 

*correlação significativa (p<0,05). 

 

Tem sido relatado que a menor maciez da carne nos animais Nelore é devida a 

menores níveis de expressão dos genes da calpaína (WHEELER; CUNDIFF; KOCH, 

1994) e maior expressão do gene da calpastatina (SHACKELFORD et al., 1995; 

RUBENSAM et al., 1998; FERGUSON et al., 2001). Neste trabalho a expressão dos 

genes CAPN1 e CAPN2 não foram diferentes entre os grupos de maciez (Figura 10b). 

Os resultados encontrados corroboram resultados encontrados por outros trabalhos 

que avaliaram a expressão gênica em bovinos Nelore, os quais não encontraram 

diferenças na expressão destes genes e a maciez da carne (TIZIOTO et al., 2013; 

GONÇALVES, 2015; FONSECA, 2016). Diante dos resultados obtidos, supõem-se 

que a diferença na maciez da carne nos bovinos Nelore, provavelmente não é 

resultante da diferença de expressão dos genes CAPN1 e CAPN2. 

Koohmaraie e Geesink (2006) e Guillemin et al. (2011) relatam que a expressão 

dos genes CAPN1 e CAPN2 está positivamente correlacionada com as medidas de 

FC e negativamente correlacionada com as medidas de MFI, indicando que maior 

expressão das calpaínas levam a maior maciez da carne. No presente trabalho não 

foi encontrada correlação entre a força de cisalhamento e a expressão dos genes 

CAPN1 e CAPN2 (Tabela 5). Este resultado, está de acordo com o que foi relatado 

por Giusti (2013), que trabalhando com bovinos Nelore, não encontrou correlação 

entre a expressão dos genes CAPN1 e CAPN2 e as medidas de força de 

cisalhamento. 
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4.3. DETECÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DAS ENZIMAS CALPAÍNAS E 

CALPASTATINA 

 

Foram realizadas as análises de “Western blot” para as proteinas alvos (µ-

calpaína, m-calpaína e calpastatina), ao qual os padrões das bandas são 

apresentados na Figura 11. 

 

     µ-calpaína                             m-calpaína                             calpastatina 

 

Figura 11. “Western blots” da µ-calpaína, m-calpaína e calpastatina, preparados a 

partir dos géis a 8%. 

 

Ambos μ e m-calpaína são heterodímeros compostos por subunidade de 80 kDa 

(catalítica) e 28 kDa (reguladora) (SUZUKI, 1990). Foi demonstrado para a μ-calpaína, 

que durante a transformação do músculo em carne, com a presença de íons cálcio a 

subunidade de 80 kDa é gradualmente convertida para subunidade de 78 kDa e, em 

seguida, para 76 kDa, ao qual não apresenta atividade proteolítica (BOEHM et al., 

1998; GEESINK; KOOHMARAIE, 1999; DELGADO et al, 2001). Para a m-calpaína foi 

somente verificada a conversão da subunidade de 80 kDa para 78 kDa (BROWN; 

CRAWFORD, 1993). Neste trabalho não foi mensurado as subunidades de 78 e 76 

kDa, somente foi verificada a presença da subunidade de 80 kDa, ao qual mantém 

sua capacidade proteolítica. 

Foi demonstrado por Boehm et al. (1998), que para a calpastatina ocorre quatro 

polipeptídios ativos, sendo 125, 91, 68 e 42 kDA no músculo durante o post-mortem. 

Segundo Doumit e Koohmaraie (1999) durante a maturação a degradação das formas 

ativas da calpastatina produzem seis produtos, sendo aproximadamente de 100, 80, 

65, 54, 32 e 29 kDa. Neste trabalho, por meio do anticorpo utilizado houve a 

possibilidade da detecção das formas ativas da calpastatina (125, 91 e 68 kDa). 

A partir da normalização das proteínas-alvo (μ-calpaína, m-calpaína e 

calpastatina) pela proteína de controle escolhido (GAPDH), foram obtidos para os 

grupos os dados da quantificação das proteínas pela técnica de “Western blot”. Para 
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os grupos contrastantes para o crescimento não foi possível verificar diferenças 

significativas na quantificação das calpainas assim como na expressão gênica (Figura 

12A). Da mesma forma Sazili et al. (2004) não encontrou diferenças para a 

quantificação das calpainas em grupos contrastantes para crescimento na raça 

Friesan. Também não foi verificado a diferença entre os grupos para a quantificação 

da calpastatina. Os resultados são confirmados pela analise de correlação, onde não 

foi encontrada correlação significativa entre as calpainas e calpastatina com as 

características de crescimento (Tabela 6). 
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Figura 12. Quantificação das enzimas μ-calpaína, m-calpaína e 
calpastatina. (A) crescimento (animais pesados/animais leves) e (B) 
maciez (carne dura/carne macia). As barras indicam o desvio padrão 
das médias. Letras minúsculas distintas indicam diferenças entre 
grupos. 
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Tabela 6. Correlação entre as medidas da maciez da carne e de crescimento e a 

quantidade das enzimas proteoliticas 

 µ-calpaína m-calpaína Calpastatina 

FC (0) 0,41 0,34 0,81* 

FC (7) 0,29 0,32 0,74* 

MFI (0) 0,01 -0,23 -0,16 

MFI (7) -0,15 -0,30 -0,58* 

PF 0,36 0,10 0,20 

GP 0,32 -0,10 0,16 

*correlação significativa (p<0,05). 

 

Não foi encontrado efeito significativo (p<0,05) para os grupos contrastantes 

para maciez na quantificação das proteínas μ-calpaína e m-calpaína, assim como 

ocorreu nas analises de expressão gênica (Figura 13b). Apesar de muitos trabalhos 

já terem demonstrado a relação entre as calpainas com a maciez da carne, neste 

trabalho não foi possível verificar a correlação entre as calpainas com as 

características de maciez (FC e MFI) (Tabela 6). Porém Magolski et al. (2013) 

demonstrou que após 36 horas pós-mortem a uma grande queda nos níveis da μ-

calpaína intacta (80 Kda), fato que pode ter sido responsável por uma subestimação 

da quantidade de μ-calpaína neste trabalho, já que as amostras de “western-blot” 

foram coletadas após 36 horas do abate dos animais. 

Alguns autores propõem que a principal causa na variação da maciez da carne 

em animais Bos indicus poderia ser atribuida ao efeito da calpastatina 

(SHACKELFORD et al., 1995; RUBENSAM et al., 1998; FERGUSON et al., 2001). Os 

resultados deste trabalho vêm corroborar estes achados, onde os animais de carne 

dura apresentaram maiores quantidades de calpastatina (Figura 3B), indicando ser o 

responsável pelas diferenças na maciez da carne nos animais deste trabalho. Está 

diferença decorre do fato da calpastatina inibir as calpainas, que fazem com que 

ocorra a diminuição da quebra das miofibrilas, isto pode ser observado neste trabalho, 

onde os animais de carne dura tiveram menores medias de MFI (Tabela 4). Também 

foi possível verificar uma alta correlação entre as quantidades de calpastatina com a 

FC (0) (r = 0,81) e FC (7) (r= 0,74), sendo que quanto maior as quantidades de 
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calpastatina maior será a FC, consequentemente carnes com menor maciez (Tabela 

6). Os resultados são semelhantes encontrados por Morton et al. (1999) que 

encontrou correlações significativas entre os níveis de calpastatina com maciez da 

carne aos 4 e 14 dias após abate (r= 0,85 e 0,83 respeticvamente). Estes resultados 

vem confirmar que a calpastatina tem papel importante nas variações da maciez da 

carne em bovinos Nelore. 

 

4.4. DEGRADAÇÃO DAS PROTEINAS MIOFIBRILARES DE BAIXO PESO 

MOLECULAR 

 

A analise de variância das medidas de quantificação da degradação das 

proteínas miofibrilares indicou que houve efeito significativo (p<0,05) dos grupos 

contrastantes para crescimento e maciez, também foi possível verificar o efeito da 

maturação (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Valores médios e erro padrão do índice de densidade óptica (IOD) das 

proteínas desmina, troponina T, troponina I, α-tropomiosina e β-tropomiosina 

 Grupos 

 Leve Pesado Duro Macio 

Desmina 
0 29,52 ± 7,03 37,99 ± 18,80 31,98 ± 19,31 33,81 ± 15,19 

7 23,88 ± 8,37 28,26 ± 7,14 28,14 ± 7,95 24,42 ± 9,90 

Troponina T 

0 87,26 ± 31,17a 131,28 ± 39,58bA 98,41 ± 41,70 108,20 ± 34,54 

7 68,62 ± 12,59 74,95 ± 28,61B 98,51 ± 16,19 78,75 ± 31,52 

Troponina I 

0 43,77 ± 19,21A 47,33 ± 31,34A 48,55 ± 21,32 43,86 ± 14,38 

7 29,09 ± 11,76B 28,31 ± 9,85B 30,43 ± 9,25 27,43 ± 11,64 

α-tropomiosina 

0 62,99 ± 22,69 85,47 ± 32,35A 69,03 ± 23,93 76,84 ± 24,21A 

7 34,42 ± 14,59 36,98 ± 17,52B 56,27 ± 18,57 52,85 ± 20,98B 

β-tropomiosina 
0 42,07 ± 17,25 66,04 ± 12,37 55,80 ± 19,82 60,26 ± 15,15 

7 38,50 ± 16,93 40,73 ± 6,78 53,00 ± 20,93 55,09 ± 10,50 

+ Médias da mesma proteína dentro dos grupos para crescimento ou maciez seguidas de mesma letra 

não diferem estatisticamente entre si, maiúscula na coluna e minúscula na linha, pelo teste de Tukey 

(p<0,05). 
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A degradação da troponina T durante a maturação dos músculos tem sido 

associada com o aumento da maciez da carne ao longo do tempo (IWANOWSKA et 

al., 2010). Apenas para o grupo Pesado houve diferenças significativas (p<0,05) entre 

o dia 0 e dia 7. Foi encontrada também diferença significativa (p<0,05) para a 

troponina T no dia 0 entre os grupos para o crescimento. Os grupos dos animais 

pesados foram os únicos em que se possível verificar o efeito da maturação sobre as 

características de maciez, podendo ser a observação da degradação da troponina T 

como um sinal de uma maior degradação. 

Assim como a troponina T, a troponina I participa da regulação da interação 

cálcio-dependente da miosina com a actina na contração dos músculos estriado 

(LUCHIARI FILHO, 2000). Alguns autores têm relacionado a degradação da troponina 

I durante a maturação com o amaciamento da carne (HO et al., 1994; KOLCZAK et 

al., 2003). Assim como em Silva (2006) foi observado neste trabalho uma diminuição 

da intensidade da banda correspondente à troponina I (banda a 22 kDa) ao longo do 

armazenamento da carne. Não foi encontrada diferença significativa (p<0,05) entre os 

grupos para a troponina I nos dias 0 ou 7.  Foi verificado o efeito significativo (p<0,05) 

da maturação nos grupos contrastantes para maciez, com maior queda para o grupo 

dos animais pesados. 

A tropomiosina é uma proteína reguladora e responsável pela sensibilidade do 

sistema actomiosina ao cálcio (LUCHIARI FILHO, 2000). A hidrólise da tropomiosina 

facilitaria a desestruturação e a liberação dos filamentos finos, resultando nos 

monômeros de actina (TAYLOR et al., 1995). Foi observado neste trabalho a 

diminuição da intensidade das bandas para as proteínas tropomiosina (α e β). Da 

mesma forma Abrahão (2007), trabalhando com 30 animais Nelore verificou a 

diminuição da intensidade das bandas destas proteínas ao longo dos 14 dias de 

maturação. Para a proteína α-tropomiosina foi encontrado efeito significativo (p<0,05) 

apenas para o efeito da maturação nos grupos dos animais pesado e nos de carne 

macia. Não foi encontrado efeito significativo (p<0,05) para os efeitos de grupo e da 

maturação para a proteína β-tropomiosina. 

Conforme relatado na literatura, podem ser encontradas correlações entre a 

degradação das proteínas miofibrilares e a maciez da carne (KOOHMARAIE, 2002; 
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LAMETSCH et al., 2003; SAWDY et al., 2004), entretanto, no presente trabalho não 

foi encontrada qualquer correlação significativa entre a degradação das proteínas com 

FC e MFI (Tabela 7). No mesmo sentido Therkildsen et al. (2002) não encontrou 

correlação significativa entre a degradação da desmina e diferenças na maciez da 

carne em animais Holstein. Abrahão (2007) trabalhando com animais Nelore e 

cruzados (½ Nelore x ½ Aberdeen Angus) também não encontrou correlação da 

degradação das proteínas α -tropomiosina e β-tropomiosina ao longo da maturação 

com FC e MFI. Da mesma forma, em estudo conduzido por Silva (2007), não foi 

encontrada correlação significativa entre a degradação das troponinas T e I e FC ao 

longo da maturação em animais da raça Maronesa (Bos taurus). Segundo Wojtysiak 

e Poltowicz (2015) é provável que a correlação entre o amaciamento da carne e a taxa 

de degradação de proteínas miofibrilares depende, não somente da degradação das 

proteínas, mas também outros fatores como, gordura intramuscular, conteúdo de 

colágeno ou tamanho de sarcômero. 

 

Tabela 8. Correlação dos índices de densidade óptica (IOD) das proteínas 

miofribilares com a força de cisalhamento (FC) e o índice de fragmentação miofibrilar 

(MFI) 24 horas (0) e sete dias (7) após o abate. 

 Desmina Troponina T Troponina I α-tropomiosina β-tropomiosina 

FC (0) -0,26 0,06 -0,18 -0,01 -0,06 

FC (7) -0,17 0,14 0,02 0,21 0,10 

MFI (0) 0,08 -0,06 -0,02 0,01 -0,01 

MFI (7) 0,04 -0,24 -0,06 -0,20 -0,09 

*correlação significativa (p<0,05). 

 

5. CONCLUSÕES 

 

As expressões dos genes CAPN1 e CAPN2 e a quantificação das enzimas µ-

calpaína, m-calpaína não podem ser utilizados como marcador genético na seleção 

de indivíduos para crescimento e maciez em animais da raça Nelore, uma vez que 

não foram encontrados indícios neste trabalho que permitissem indicar que a 

expressão destes genes e as quantidades das enzimas tivessem correlação com as 

características de crescimento e de maciez da carne.  
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A diferença entre os grupos contrastantes e a alta correlação entre os níveis de 

calpastatina com as características de maciez demonstra a importância do sistema 

das calpainas na proteólise das miofibrilas, sendo os níveis de calpastatina um alvo 

potencial para a seleção de animais, com o objetivo de melhorar as características da 

qualidade da carne dos animais da raça Nelore. 
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