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VACAS DE DESCARTE TERMINADAS EM DIFERENTES TEMPOS DE  

SUPLEMENTAÇÂO DE ALTO CONSUMO À PASTO 

 

RESUMO: Objetivou-se, com o presente estudo, avaliar o efeito do tempo (dias 

– 0, 21, 42, 63) de suplementação de alto consumo (2% do peso corporal), so-

bre o desempenho e características da carcaça e qualidade da carne de vacas 

de descarte da raça Nelore mantidas em pastejo contínuo em Brachiaria bri-

zantha cv. Marandu, durante a estação seca. O delineamento foi em blocos 

casualizados (DBC), sendo os animais blocados de acordo com o peso inicial, 

com quatro tratamentos (dias de suplementação) e cinco repetições (piquetes), 

sendo três animais por piquete (unidade experimental). Não houve efeito do 

tempo no consumo de suplemento. O ganho médio diário (GMD) e ganho mé-

dio diário em carcaça (GMDCar) se adequaram ao modelo quadrático, tendo o 

seu ponto máximo aos 42 dias de suplementação com 1,61 e 0,96 kg/dia, res-

pectivamente. O peso corporal sem jejum (PSJ) e com jejum (PCJ) apresenta-

ram efeito linear com o aumento nos dias de suplementação (P<0.01). Da 

mesma forma, peso de carcaça quente (PCQ) e fria (PCF) e rendimento de 

carcaça quente (RCQ) e fria (RCF). As variáveis de comprimento de carcaça 

(CCar), profundidade de carcaça (PCar) e tamanho de coxão (TCoxão) não 

foram verificados efeitos da suplementação. Perímetro de coxão (PCoxão), 

área de olho de lombo (AOL) e espessura de gordura subcutânea (EGS) res-

ponderam linearmente ao incremento nos dias de suplementação. Os órgãos 

(fígado, coração, rins, baço, intestinos delgado e grosso), denominados de 

componentes não carcaça (CnC), bem como gordura renal pélvica inguinal 

(GRPI), somatório de CnC e ganho médio diário desses (GMDCnC) aumenta-

ram linearmente ao longo dos dias de suplementação. O aumento no peso cor-

poral e de carcaça dos animais resultou em maiores pesos de cortes primários, 

traseiro especial, dianteiro e ponta de agulha (PA) expressaram comportamen-

to linear.  O incremento nos dias de suplementação também resultou em cortes 

cárneos mais pesados, com exceção do filé mignon, que não houve efeito, os 

demais cortes comerciais do traseiro especial, não aparados e aparados, au-

mentaram linearmente (P<0,01), da mesma forma os cortes de dianteiro e PA, 

não aparados e aparados, sofreram influência do aumento de peso corporal 
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devido ao incremento dos dias de suplementação. Maiores porcentagens de 

aparas foram verificadas em todos os cortes com o aumento do tempo de su-

plementação. As médias de temperatura se adequaram ao modelo quadrático 

de regressão com maior média (5,91°C) aos 63 dias de suplementação. Não 

houve diferença entre os tratamentos para os valores de pH, sendo a média de 

5,8. Para as variáveis relacionadas à coloração da carne foi verificado efeito 

dos dias de suplementação, sendo quadrático (P<0.01) para L* e b* e linear 

(P<0.01) para a*. Não houve diferença significativa na composição química pa-

ra os teores de lipídeos, carboidratos e matéria mineral. Umidade e proteína 

bruta se ajustarem ao modelo quadrático de regressão. Perdas por cocção 

(PPC) e força de cisalhamento (FC) se comportaram de forma linear crescente 

(P=0.04). A suplementação das vacas de descarte não influenciou os teores de 

colágeno muscular (P>0,10). Para colágeno insolúvel, solúvel, total e termosso-

lúvel as médias foram de 0,18%, 0,018%, 0,20% e 9,6%, respectivamente. 

Desta forma, fêmeas mais pesadas apresentaram carcaças mais bem acaba-

das e cortes cárneos mais pesados. Aos 42 dias suplementação, as vacas ob-

tiveram a máxima produção de carcaça por dia e aos serem abatidas produzi-

ram carcaças com acabamento adequado ao mercado consumidor.  

  

Palavras-chave: Área de olho de lombo, cortes comerciais, espessura de gor-

dura, fêmeas, rendimento de carcaça. 
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NELLORE CULL COWS FINISHED IN DIFFERENT TIMES OF HIGH INTAKE 

SUPPLEMENTATION IN PASTURE 

 

ABSTRACT: This study aimed to evaluate the effect of time (days – 0, 21, 42, 

63) on high intake supplementation (2% of body weight) on the performance 

and carcass traits and meat quality of Nellore cull cows in continuous grazing of 

Brachiaria brizantha cv. Marandu, during the dry season. The experimental de-

sign was performed in randomized blocks (DBC), with the animals blocked ac-

cording to the initial weight, with four treatments (days of supplementation) and 

five repetitions (paddocks), using three animals per paddock (experimental 

unit). There was no time effect in supplement intake. The average daily gain 

(ADG) and the average daily gain in carcass (ADGC) were adjusted to the 

quadratic model, with the maximum peak at 42 days of supplementation at 1.61 

and 0.96 kg/day, respectively. Body weight without fasting (BWW) and fasting 

(BWF) presented a linear effect with the increase in days of supplementation (P 

<0.01), as well the warm carcass weight (WCW) and cold (CCW) and the warm 

carcass yield (WCY) and cold (CCY). For the variables of carcass length (CL), 

carcass depth (CD) and size of round (SR), no effects of supplementation were 

observed. Round perimeter (PRound), longissimus muscle area (LMA) and 

subcutaneous fat thickness (SFT) responded linearly to the increase of days of 

supplementation. The organs (liver, heart, kidneys, spleen, small and large in-

testines), denominated non-carcass components (NCC), as well the inguinal 

pelvic renal fat (IPRF), NCC summation and average daily gain of non-carcass 

components (ADGNCC) increased linearly over the days of supplementation. 

The increase in animals’ body weight and carcass resulted in higher weights of 

primary cuts, special rear, front and needle tip (PA), also expressing a linear 

behavior. The increase in the days of supplementation also resulted in heavier 

meat cuts, except for filet mignon, which had no effect; others commercial cuts, 

such as the special rear, trimmed and not trimmed, increased linearly (P <0.01). 

In the same way, the front and AP cuts, trimmed and not trimmed, were influ-

enced by the increase in body weight, due to the increment of days of supple-

mentation. Higher percentages of shavings were observed in all cuts with the 

increase of the supplementation time. The temperature averages were adjusted 

to the quadratic regression model with the highest mean (5.91°C) at 63 days of 
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supplementation. There was no difference between the treatments for pH val-

ues, resulting in an average of 5.8. For the variables related to the meat color, 

the effect of supplementation days was observed, showing quadratic (P<0.01) 

for L* and b* and linear (P<0.01) for a*. There was no significant difference in 

the chemical composition for lipid, carbohydrate, and mineral matter contents. 

Humidity and crude protein fit the quadratic regression model. Cooking losses 

(CL) and shear force (SF) indicated an increasing linear shape (P = 0.04). The 

supplementation of cull cows did not influence the levels of muscle collagen 

(P>0.10). For insoluble, soluble, total and thermosoluble collagen, the averages 

reached were 0.18%, 0.018%, 0.20% and 9.6%, respectively. Therefore, heavi-

er females had heavier carcasses and heavier meat cuts. At 42 days of sup-

plementation, cows obtained the maximum carcass production per day and, 

when slaughtered, they produced carcasses with adequate finishing to the con-

sumer market.  

 

Key words: Carcass yield, commercial cuts, females, longissimus muscle area, 
thickness of thick. 
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1 - INTRODUÇÃO  
 

O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo desde 2008 

(ABIEC, 2016) e há fatores que justificam a importância do país como um dos 

principais fornecedores de proteína animal ao mercado interno e externo (Si-

queira et al., 2013). A produção de bovinos de corte é desenvolvida em todos 

os estados da federação, apresentando grande variação entre sistemas produ-

tivos. Estes oscilam desde uma pecuária extensiva, tendo o pasto nativo como 

fonte principal de nutrientes, caracterizado pela baixa produtividade e pouco ou 

nenhum uso de tecnologia; até uma pecuária intensiva, com o cultivo de forra-

gens de alta produção, uso de estratégias de suplementação a pasto e confi-

namento (Cezar et al., 2005). A produção de bovinos de corte no Brasil, em sua 

grande maioria, ainda é baseada em sistemas extensivos, caracterizada pela 

dependência quase que exclusiva de pastagens (Quadros, 2005).  

Neste contexto, talvez um dos grandes gargalos do sistema produtivo da 

carne resida sobre a principal vantagem da produção animal nos trópicos brasi-

leiros, a produção forrageira. Ao mesmo tempo em que este sistema permite a 

produção da arroba mais barata em relação ao sistema americano (confina-

mento), por exemplo, o mesmo sofre o impacto do efeito da sazonalidade pro-

dutiva de forragem (Reis et al., 2012), resultando em alterações negativas na 

curva de crescimento dos animais e, logo, abates em idade mais avançada, 3 a 

4 anos; (Euclides et al., 1993).  

A qualidade da forragem é fator determinante no desempenho animal 

em pastagens, e essa por sua vez é função do valor nutritivo e ingestão volun-

tária (Reis et al., 2012). Dessa forma, os conhecimentos dos fatores relaciona-

dos ao pasto como as questões referentes à massa de forragem, estrutura do 

dossel forrageiro, oferta de folhas, colmo e material morto e ao animal, compor-

tamento ingestivo e o consumo de nutrientes, bem como a interação entre pas-

to x animal, exerce papel primordial no manejo do pastejo e desempenho ani-

mal. 

Entretanto, os pastos de clima tropicais dificilmente conseguem manter 

um balanço ótimo entre as demandas animais e os nutrientes necessários para 

atender às exigências de mantença e ganhos moderados, mesmo em épocas 

favoráveis ao crescimento das plantas (primavera/verão), período de maior 
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oferta em quantidade e qualidade de forragem (Reis et al., 2009). Essa oscila-

ção entre a oferta e demanda de nutrientes ao longo do ano ocorre devido à 

estacionalidade na produção forrageira, na qual, redução na produção de for-

ragem e mudanças estruturais do dossel, acúmulo de colmo e material morto, 

incitam uma queda no valor nutritivo da forragem na estação seca do ano (ou-

tono/inverno). Sendo assim, a utilização de suplementos concentrados seja na 

seca, ou nas águas, permite corrigir deficiências específicas de nutrientes na 

forragem para maximizar a utilização pelos microrganismos ruminais e potenci-

alizar o ganho de peso (Reis et al., 2012). Ainda conforme os autores, pode 

haver melhoria na qualidade da carcaça e da carne obtida, além dos benefícios 

na preparação dos animais terminados em confinamento, além de encurtar es-

ta fase.  

Outro fator sazonal na pecuária brasileira, mas com persistência de 

mantença em alta é o preço da arroba do bezerro, boi gordo, e eventualmente, 

da vaca de descarte, que sempre oscilada bastante ao longo do ano nas diver-

sas regiões brasileiras (Itavo et al., 2007). 

Nos últimos anos, a vaca de descarte teve grande participação no total 

dos animais abatidos no Brasil (33,3%) (IBGE, 2016). Todavia, lacunas relacio-

nadas ao ponto ideal de abate ainda existem, o que tem repercutido em baixo 

retorno de capital dessa categoria. Pesquisas sobre a terminação de vacas de 

descarte são escassas e desatualizadas nas diferentes regiões do pais, data-

das entre a década de 90 a meados de 2010. Considerando o aumento da de-

manda por alimento e na participação de fêmeas no abate de bovinos, estudos 

com essa categoria devem ser repensados e difundidos por todo o pais, pro-

movendo a desmistificação de conceitos e possibilitando compreender o cres-

cimento e ganho em carcaça desses animais, gerando uma ferramenta de ma-

nejo de forma técnica e econômica. 
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2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Influência das vacas de descarte para produção de carne bovi-

na no Brasil 

A produção de carne bovina brasileira é resultante do abate de animais 

machos (novilhos, bois e touros), fêmeas (vacas de descarte e novilhas) e vite-

los. Em 2015, essas categorias tiveram uma produção de carne em torno de 

9,2 milhões de toneladas, em equivalente carcaça, totalizando 30,64 milhões 

de animais abatidos (ABIEC, 2016). Conforme o IBGE (2016) existe variação 

na proporção de animais abatidos, dentro das diferentes categorias, ao longo 

dos anos, independente do aumento da produção total. 

A oferta de vacas de descarte, por exemplo, é bastante influenciada 

após a estação de monta (período reprodutivo) que no Brasil central ocorre en-

tre os meses de Novembro a Janeiro. Como os diagnósticos de gestação ocor-

re de 2 a 3 meses após término da estação, as vacas não prenhes (vazias) são 

normalmente descartadas dos rebanhos, consequentemente, aumentando a 

oferta dessa categoria nas indústrias de abate no início da estação seca. Essa 

estratégia é bastante interessante pelos seguintes motivos: a condição corporal 

das vacas tende a ser de intermediária a moderada, isso porque as condições 

de oferta e qualidade do pasto, na estação verão, possibilitou os animais in-

crementar o peso corporal. O segundo fator é a retirada dos animais, reduzindo 

a taxa de lotação dos pastos, no início da estação seca, onde o efeito da esta-

cionalidade da produção forrageira limita a oferta de forragem em qualidade e 

quantidade. Dessa forma, o abate das fêmeas vazias, no início da entressafra, 

além de possibilitar maior oferta de forragem aos demais animais, acelera o 

capital de giro da propriedade. 

Sendo assim, parte significativa do abate anual de bovinos no Brasil é 

composta por fêmeas, destaca-se que até o terceiro trimestre de 2016 essa 

categoria representou 39,35% dos animais abatidos, sendo que 78,15% são 

vacas de descarte e 21,85% novilhas (IBGE, 2016). O descarte de vacas do 

rebanho de cria é uma prática rotineira em propriedades de produção de bovi-
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nos de corte, sendo geralmente realizado nos meses de março a maio, por 

ocasião do desmame dos bezerros (Kuss et al., 2005a). Segundo os mesmos 

autores, as principais causas desse descarte podem estar ligadas a idade 

avançada ou baixa habilidade materna das matrizes, além da demanda cres-

cente de carne no mercado e valorização da arroba. 

A carne de vacas de descarte em países desenvolvidos, com alto índice 

de produtividade, é destinada à produção de embutidos e conservas e somente 

os cortes de maior valor comercial e melhor qualidade são vendidos no varejo. 

No entanto, esses cortes nobres são comercializados com preços diferencia-

dos, havendo informação ao consumidor sobre o produto adquirido (Perobelli et 

al., 1995). Outro aspecto relevante em outros países, como no continente eu-

ropeu, é que grande parte das fêmeas destinadas ao abate são de origem lei-

teira, sendo este o principal motivo determinante do seu menor valor. Estes 

animais, por terem aptidão leiteira, apresentam maior proporção de ossos e 

baixo rendimento de carcaça (Vaz et al., 2002 b). Em contrapartida no Brasil, a 

maioria das fêmeas abatidas é proveniente de rebanhos de corte e o consumi-

dor não tem essa informação no rótulo do produto, uma vez que, a carne é co-

mercializada com mínima informação sobre o produto e preços semelhantes 

das carnes de novilhos ou novilhas mais jovens (Vaz et al., 2002a). Além disso, 

são abatidas logo após o descarte, que ocorre normalmente na época seca do 

ano, apresentando carcaças com acabamento ausente e/ou escasso, produ-

zindo cortes cárneos de baixa qualidade. 

Nesse sentido, vários pontos na cadeia produtiva da carne, tanto no âm-

bito da informação ao consumidor quanto ao produtor devem ser mais esclare-

cidos (Santos et al., 2008). Pouco se sabe sobre os atributos qualitativos e 

quantitativos da carcaça e da carne de animais de descarte, bem como, o ren-

dimento dos cortes primários, fator de grande importância para pecuaristas e 

frigoríficos, pois tradando-se de custo e rendimento da desossa, a carcaça po-

de sofrer deságio. 

Além disso, outro fator carente de informações em vacas de descarte re-

fere-se ao ponto ideal de abate (tempo de terminação) associada ao desempe-

nho dos animais, principalmente quando as mesmas são suplementadas com 

alta quantidade de concentrado (2% do peso vivo). Para o ponto ideal de abate 

deve ser considerando não só a melhor eficiência biológica, mas também o 
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custo da diária alimentar e o valor da arroba negociada, que pra fêmeas é em 

média 10% inferior ao macho. Assim, quanto mais precoce o desenvolvimento 

de pesquisas com vacas de descarte, esclarecendo e preenchendo essas la-

cunas, melhor será o investimento do produtor em técnicas de suplementação 

e terminação desses animais, garantindo ao consumidor um produto de melhor 

qualidade. 

 

2.2. Curva de crescimento e peso de abate de bovinos de corte 

A produção de forragem ao longo do ano não é constante em função das 

condições edafoclimáticas (Reis et al., 2009) resultando em alterações na cur-

va de crescimento e menor peso de abate de animais produzidos à pasto (Al-

meida et al., 2011). Ryan (1990) inferiu que a limitação de nutrientes, seja de 

forma quantitativa e/ou qualitativa nos alimentos, resulta em estresse nutricio-

nal no animal, impactando de forma negativa na expressão do seu potencial de 

crescimento, tendo consequências diretas no seu desempenho e na sua com-

posição corporal. 

Em condições onde os animais passam por restrição alimentar, seja 

quali-quantitativa, como no período da seca, e em seguida, são realimentados 

normalmente, via semiconfinamento, confinamento ou no período de águas 

subsequentes, dependendo da severidade da restrição alimentar, podem apre-

sentar maiores taxas e velocidade de crescimento e exceder até mesmo o ga-

nho dos animais que mantiveram sua alimentação durante todo o ano (Almeida 

et al., 2011). Esse fenômeno é reportado como crescimento compensatório, 

podendo ser influenciado pela idade do animal, severidade da restrição alimen-

tar, duração da restrição, estresse nutricional e a natureza da restrição alimen-

tar (Alves, 2003). 

Em vacas de descarte, o crescimento compensatório às vezes é um fa-

tor estratégico, dependendo do tipo da restrição alimentar, sobre a velocidade 

do ganho em peso dos animais, após restrição alimentar, influenciando direta-

mente no ponto ou peso de abate. Entretanto, quando se trata de vaca de des-

carte, ainda são escassas as informações sobre a velocidade de ganho em 

peso corporal ou carcaça ao longo do período de terminação e o respectivo 

ponto ideal de abate. Segundo Arboitte et al. (2004b), dois aspectos são fun-
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damentais na comercialização dos animais para abate: peso e grau de acaba-

mento.  

De acordo com Pazdiora et al. (2011b), para os frigoríficos, o abate de 

animais pesados apresenta vantagens econômicas na linha de produção. Aba-

ter animais leves ou pesados tem custo similar, porém o rendimento de carne 

para diluir este custo é menor nos animais leves. Outra razão é nas câmaras 

de resfriamento e na desossa onde prevalece o mesmo princípio. Outra vanta-

gem é o mercado, que de maneira geral, valoriza mais as carcaças pesadas e 

cortes maiores de qualidade similar aos cortes mais leves (Pascoal, 2008). En-

tretanto, o aumento no peso de abate altera o desempenho animal (Mello et al., 

2010), alterando os custos do processo de terminação e, consequentemente, a 

sua lucratividade. Isto porque à medida que aumenta o tempo de alimentação, 

seja em confinamento ou em pasto, ocorre redução na eficiência de transfor-

mação de alimentos em ganho de peso, em função da demanda de energia 

para mantença e alterações na composição do ganho de peso, pela maior in-

tensidade de deposição de gordura (Costa et al., 2002). Dessa forma, é essen-

cial estudar o ponto de abate ideal de bovinos de corte, principalmente quando 

se tem a idade como entrave sobre o tempo de terminação dos animais. 

 

2.3. Suplementação de alto consumo no pasto 

A produção de forragem em pastagens não é uniforme ao longo do ano 

em função da variação que ocorre na disponibilidade de fatores ambientais de 

crescimento como água, luz e temperatura (Sbrissia & da Silva et al., 2008), 

sendo esses fatores decisivos no processo de desenvolvimento das plantas 

forrageiras resultando em distribuição desuniforme da produção de forragem, 

conhecida como estacionalidade da produção forrageira. Dessa forma, a me-

lhoria dos índices no sistema de exploração de bovinos em pastagens presume 

boas práticas de manejo durante as águas e garantia de disponibilidade de for-

ragem para o período seco. 

Como o desempenho animal é obtido pela interação da forragem dispo-

nível e das exigências nutricionais, se torna necessário promover a suplemen-

tação, já que, quando se pretende maximizar o desempenho, raramente a for-

ragem atende às exigências nutricionais necessárias (Reis et al., 2012). Assim, 

a suplementação, seja na fase de recria ou de terminação permite reduzir a 
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idade de abate, aumentar o desfrute e o giro de capital sendo imprescindíveis o 

conhecimento da estrutura do pasto, composição química e as variações ob-

servadas ao longo do ano, para a formulação dos suplementos que otimizem o 

consumo, a digestibilidade da forragem, e consequentemente o desempenho 

animal. 

A utilização de técnicas de suplementação de alto consumo para bovi-

nos com alimentos proteico-energéticos em pastagem cultivada, visando à ter-

minação, é uma técnica que vem avançando rapidamente as diversas regiões 

brasileiras (Pascoal & Restle, 1998), principalmente, devido ao baixo custo de 

implantação da estrutura quando comparada com o método tradicional, confi-

namento.  

Embora, às vezes, a terminação de vacas de descarte em pastagens se-

ja um processo de baixa eficiência biológica, conforme verificaram Restle et al. 

(1998) em vacas Charolês na fase de terminação em pastagem de aveia mais 

azevém, a terminação desses animais para comercialização na entressafra tem 

mostrado alta rentabilidade no Brasil, principalmente pelo aumento do preço 

pago pelos frigoríficos.  

Goetsch et al. (1991) citaram que o alto consumo de suplementos con-

centrados (até 2% do peso corporal) por animais mantidos em pastagem com 

alimentos de rápida fermentação no rúmen pode incrementar o desempenho 

animal em função do melhor aproveitamento do nitrogênio da forragem, au-

mentando a síntese de proteína microbiana, de ácido propiônico e de ácidos 

graxos de cadeia curta totais. Ainda, Pascoal & Restle (1998) relataram que 

alimentos concentrados proteico-energéticos, por apresentarem alto teor de 

matéria seca (acima de 85%), alta velocidade de passagem pelo rúmen, alta 

digestibilidade e aceitabilidade, podem favorecer o desempenho animal. Entre-

tanto, devido às interações existentes entre a forragem e o suplemento, gran-

des variações no desempenho animal podem ocorrer, principalmente quando 

se trata de vacas de descarte. Dessa forma, pesquisas avaliando o conheci-

mento do ponto ideal de abate, associado a melhores fatores qualitativos da 

carcaça e da carne e maiores retornos econômicos fazem-se necessários, para 

reduzir as incertezas e os resultados contraditórios existentes com vacas de 

descarte e em programas de suplementação a pasto. 
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2.4. Maciez de carne de vacas (efeito do colágeno)  

Vários são os fatores que influenciam a qualidade da carne bovina. Den-

tre os principais atributos, Miller (1994) descreve a estrutura do músculo, sua 

composição química, interações entre seus constituintes químicos, alterações 

post mortem que ocorrem no músculo, estresse e efeitos pré-abate, processa-

mento e estocagem, contaminação microbiana e métodos de cozimento como 

fatores importantes.  

Renan et al. (1998) relatam que de acordo com diversos estudos ficou 

evidenciada a grande correlação entre os fatores de produção (idade, sexo, 

alimentação e raça), atributos sensoriais (cor, textura, sabor) e características 

químicas do tecido muscular (colágeno, fibras, lipídios, enzimas), sendo os 

responsáveis por modificações nos parâmetros de qualidade da carne. 

Dentre os atributos sensoriais, a principal característica da qualidade da 

carne bovina é a maciez, porém a variabilidade nesse fator mostra-se como o 

maior problema na cadeia produtiva da carne. Um dos principais pontos que 

interferem nessa característica é a idade dos animais. Existe uma ligação direta 

entre o conteúdo de colágeno e a maciez da carne, em que o aumento no teor 

de colágeno acarreta em carnes mais consistentes (Bailey, 1985). De acordo 

com Renand et al. (2001), os atributos sensoriais e as características químicas 

do tecido muscular são parâmetros essenciais para identificar uma carne de 

qualidade. 

De acordo com Belew et al. (2003), outros fatores também podem influ-

enciar na variação existente na maciez da carne bovina, tais como: proteólise 

post mortem, gordura intramuscular (marmorização), tecido conjuntivo e estado 

de contração do músculo. 

Segundo Powell et al. (2000), a quantificação do colágeno total e solúvel 

no músculo é de grande importância para estudar a qualidade da carne, repre-

sentando somente 2-10% do peso seco do total de proteínas do músculo. Este 

é responsável pelas principais mudanças que ocorrem na textura da carne du-

rante o cozimento. Essas mudanças dependem da maturidade do colágeno, 

bem como de fatores externos como a taxa de aquecimento, a umidade e o 

procedimento durante o preparo da carne. 

A mudança da maturidade do colágeno está relacionada com a idade do 

animal, devido à quantidade de ligações cruzadas entre as moléculas de colá-
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geno, bem como o diâmetro das fibras (Bailey, 1985). Essas ligações ocorrem 

em uma primeira etapa enzimática, sendo catalisadas pela atividade da enzima 

extracelular lisil-oxidase, e posteriormente por um processo de glicosilação de 

resíduos por meio de um processo oxidativo (Bailey, 2001). Isto explica o fato 

de os animais com idade elevada apresentarem carnes mais duras, em compa-

ração a animais jovens, em que existe uma alta correlação positiva entre a ida-

de de abate e o número de ligações cruzadas termoestáveis do colágeno do 

músculo (Voet et al., 2008). 

Conforme Lawrie (2005) há diferença entre o cozimento da carne de bo-

vinos de maior e menor idade, sendo observada, principalmente, quando as 

mesmas são cozidas em temperaturas altas, sugerindo que o tecido conjuntivo 

se solubiliza conforme sua maior ou menor termoestabilidade. Em animais jo-

vens o colágeno rapidamente se dissolve, formando um gel no resfriamento, 

em contrapartida, o colágeno de animais de maior idade é insolúvel. 

Aberle et al. (1981) afirmam que a taxa de crescimento rápido em bovi-

nos pode levar o aumento da síntese proteica, incluindo colágeno. Com a reno-

vação muscular, a concentração de novas moléculas de colágeno representa 

uma maior proporção solúvel, contribuindo assim para maciez da carne. No 

entanto, os resultados sobre a influência do manejo e nutrição sobre as carac-

terísticas do colágeno, especificamente a solubilidade do colágeno, ainda são 

controversos. No estudo de Cox et al. (2006), não foram encontradas diferen-

ças no colágeno solúvel na carne de animais com diferentes manejos nutricio-

nais a base de forragem e grãos. Esses resultados sugerem que o impacto da 

taxa de crescimento sobre as propriedades do colágeno pode ocorrer apenas 

em condições fisiológicas específicas. 

A alimentação afeta diretamente a taxa de ganho, que por sua vez, influ-

encia o conteúdo de proteína e gordura no ganho em peso e na gordura corpo-

ral (NRC, 1996). 

As deposições de proteína e de gordura no ganho apresentam compor-

tamentos opostos sendo que a porcentagem de proteína no ganho diminui com 

o aumento do peso e da taxa de ganho, enquanto a porcentagem de gordura 

aumenta. 

A composição corporal é um importante aspecto para determinação das 

exigências nutricionais de mantença e produção de bovinos (Backers et al., 
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2005), podendo ser afetada por diferentes fatores como sexo, raça, peso, taxa 

de ganho de peso, genética, manejo nutricional, entre outros. Entre os diferen-

tes tecidos corporais, o tecido adiposo é o último a se desenvolver, e, entre os 

vários locais de deposição, a gordura intramuscular (marmoreio) também se 

desenvolve por último. A concentração de gordura no ganho de peso tende a 

elevar-se, à medida que os animais ficam mais pesados, o que acarreta au-

mento nas exigências líquidas de energia para ganho de peso, à medida que 

aumentam o peso vivo e a taxa de ganho de peso. As fêmeas são mais preco-

ces que os machos à maturidade e, com o mesmo peso, depositam mais gor-

dura, sendo os animais castrados intermediários entre os machos inteiros e as 

fêmeas. 

Esforços estão sendo conduzidos com objetivo de identificar a composi-

ção da carcaça que atenda ao consumidor e identificar o animal e o sistema de 

produção que aumentariam a eficiência do processo produtivo como um todo. 

Em termos mercadológicos, o problema fundamental é estabelecer o teor de 

gordura para o abate.  

Em termos biológicos, é necessário compreender que a eficiência de 

produção animal é definida pela taxa de ganho e pela composição química des-

te ganho. Signoretti, et al. (2008) ressaltam que o objetivo do estudo da com-

posição física e química das carcaças é o da avaliação de parâmetros direta-

mente relacionados. 
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3 - OBJETIVOS  
 

Objetivou-se, com o presente estudo, avaliar o efeito do tempo (dias) de 

suplementação de alto consumo (2% do peso corporal) sobre o desempenho e 

as características da carcaça e da carne de vacas de descarte da raça Nelore 

mantidas em pastejo contínuo de Brachiaria brizantha cv. Marandu, durante a 

estação seca. 

. 

4 - HIPÓTESE 
  

A suplementação de alto consumo a pasto poderá melhorar o desempe-

nho e as características da carcaça e da carne de vacas de descarte. 

 

5 - MATERIAL E MÉTODOS 
 

Esta pesquisa foi aprovada pela Comissão de Ética no Uso dos Animais 

(CEUA) da Universidade Estadual Paulista – Campus Jaboticabal, (Protocolo 

nº 14630/15), estando todos os procedimentos aqui realizados de acordo com 

os Princípios Éticos na Experimentação Animal, adotado pelo Colégio Brasileiro 

de Experimentação (COBEA). 

 

Local, clima e solo 

O experimento foi realizado na unidade de pesquisa do Polo Regional 

de Desenvolvimento Tecnológico dos Agronegócios da Alta Mogiana, órgão da 

Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura 

e Abastecimento do Estado de São Paulo, em Colina/SP, Brasil. 

A Unidade de Pesquisa está localizada na Latitude de 20º 43' 05" S e 

Longitude 48º 32' 38"W, sendo o clima da região do tipo AW (segundo classifi-

cação de Köppen) onde a temperatura média do mês mais quente é superior a 

22°C e a do mês mais frio superior a 18°C. A precipitação pluvial anual média é 

de 1304 mm de acordo com dados coletados na unidade de pesquisa, deste 

total, 93% ocorre nos meses de outubro a maio. O solo é classificado como 
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latossolo vermelho-escuro, fase arenosa, com topografia quase plana e de boa 

drenagem. 

 

Descrição da área experimental 

A gramínea utilizada no experimento foi a Brachiaria brizantha cv. Maran-

du. A área de pastagem foi formada em outubro de 2012. O experimento foi 

instalado em uma área de 16 hectares, sendo dividida em 16 piquetes com 

1,00 ha cada. Todos os piquetes possuem bebedouro para fornecimento de 

água e cocho para fornecimento de suplemento. 

 

Período experimental 

O experimento foi realizado durante a estação seca/primavera, nos me-

ses de setembro a novembro de 2014, sendo este dividido em três períodos. 

Cada período foi composto de 21 dias, totalizando 63 dias. A precipitação, 

temperatura máxima e mínima durante todo o período experimental foram obti-

das no banco de dados do Centro Integrado de Informações Agrometeorológi-

cas (CIIAGRO IAC, Campinas/SP) referente ao município de Colina/SP, cuja 

estação meteorológica está situada na Unidade de Pesquisa. Os dados estão 

representados na Figura 1. 

 

Figura 1. Dados climáticos (precipitação e temperatura máxima e mínima) du-

rante o período experimental registrados no município de Colina – SP. 
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Animais 

Foram utilizadas 60 vacas Nelore com idade média de oito anos e peso 

corporal inicial médio de 395 ± 42 kg, mantidas até o início do experimento em 

sistema extensivo de produção, pastagem e sal mineral ad libitum. As vacas de 

descarte eram provenientes do rebanho do PRDTA – Alta Mogiana e foram 

selecionadas em função de não estarem gestantes. As fêmeas foram sorteadas 

nos tratamentos após a pesagem, precedida de jejum de 18 horas de sólidos e 

líquidos. As mesmas receberam identificação através de brincos na orelha. 

 

Método de pastejo 

 Foi adotado o método de pastejo com lotação contínua com taxa de lo-

tação fixa, sendo mantidos permanentemente três animais por piquete.  

 

Tratamentos 

Os tratamentos consistiram em ausência de suplementação e três tem-

pos (dias) de suplementação de alto consumo a pasto: 

TS0: 0 dias; descarte e abate imediatamente após detecção da ausência de 

prenhez 

TS21: 21 dias de suplementação de alto consumo a pasto e posterior abate 

TS42: 42 dias de suplementação de alto consumo a pasto e posterior abate 

TS63: 63 dias de suplementação de alto consumo a pasto e posterior abate 

Os animais foram tratados com o mesmo suplemento, sendo formulado 

para atender as exigências nutricionais de uma vaca com peso médio inicial de 

400 kg e preconizando-se ganho médio diário de 1,3 kg, segundo recomenda-

ções do NRC (1996). A tabela 1 apresenta as percentagens de cada ingredien-

te utilizado no suplemento.  

Definido o peso dos animais/piquete, foi determinada a quantidade de 

ração (kg/dia) a ser fornecida em cada piquete. 
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Tabela 1. Proporção de ingredientes (% matéria seca do suplemento) para su-
plementação dos animais durante a terminação em pastagens de Brachiaria 
brizantha cv. Marandu. 
 

% Ingredientes 

Farelo de Milho 43,8 
Polpa Cítrica 36,6 
Farelo de Soja 16,4 
Núcleo Mineral¹ 3,2 

Composição química do suplemento (% MS – Calculada) 

Proteína bruta 14,29 
Extrato etéreo 3,69 
FDN 50,77 
FDA 11,57 

¹Cálcio 130g; Cobalto 0,023g; Cobre 0,446g; Enxofre 540g; Ferro 476g; Fósforo 15g; Flúor 

0,106g; Iodo 0,023g; Magnésio 15g; Manganês 0,765g; Monensina sódica 0,770g; Virginiamici-
na 0,616g; Selênio 0,006g; Sódio 40g; Zinco 2,032g; Vit A 90.000 UI; Vit D 9.390 UI; Vit E 
377UI. 

 

Fornecimento do suplemento 

O suplemento foi fornecido uma vez ao dia, às 8 horas, em cochos de 

cimento com profundidade adequada, contendo área de cocho de 50 

cm/animal. A quantidade de suplemento foi gradativamente aumentada, come-

çando com 1% do peso corporal (PC) e aumentando 0,25% PC a cada 4 dias, 

até chegar em um consumo esperado de 2% PC. Esse período foi fundamental 

para a prevenção de problemas digestivos resultantes da variação de concen-

tração dos substratos e, consequentemente, alterações na flora microbiana e 

fisiologia ruminal. Após esse período, não havendo sobras no cocho, era au-

mentando 0,25% PC para o próximo trato. 

 

Determinação das características quantitativas do dossel forrageiro 

Durante o período experimental, foram feitas estimativas ao início e ao 

final de cada período da massa de forragem. Para isso foi utilizado o método 

da dupla amostragem (Sollenberger & Cherney, 1995), onde estimativas des-

trutivas são associadas à altura do dossel (comprimido) pelo uso do prato as-

cendente. 

A altura média comprimida foi obtida medindo-se 50 pontos aleatórios 

distribuídos ao longo do piquete. Para a obtenção da equação de calibração do 

prato ascendente, mensurou-se a altura do dossel comprimido e feito a coleta 
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da massa de forragem ao nível do solo, dentro de um perímetro de 0,25 m² de 

três pontos na altura média do dossel. 

As amostras coletadas foram pesadas em laboratório para determinação 

da massa de forragem. A partir das amostras foram geradas duas subamostras 

de planta inteira em cada uma das alturas de coleta, as quais foram picadas e 

na sequência, secas em estufa com circulação de ar a 55º C por 72 horas e 

novamente pesadas para o cálculo da matéria seca e análises posteriores.  

Para avaliação dos componentes quantitativos e estruturais do dossel 

forrageiro realizou-se a separação manual em quatro frações: colmo verde, 

folha verde, colmo morto/senescente e folha morta/senescente. Na sequência, 

as diferentes frações foram pesadas e secas em estufa com circulação de ar a 

55º C por 72 horas e novamente pesadas para o cálculo da matéria seca. 

 

Determinação das características qualitativas do dossel forrageiro 

Para a estimativa das características qualitativas do dossel forrageiro, as 

amostras de planta inteira foram moídas em moinho tipo Willey com peneira de 

malha com crivo de 1mm para análises bromatológicas.  

As análises bromatológicas da forragem foram realizadas no Laboratório 

de análise de produtos de origem vegetal e animal (LAPROVA), localizada na 

APTA – Alta Mogiana. As amostras foram quantificadas quanto aos teores de 

MS, proteína bruta (PB): método 928.080, extrato etéreo (EE): método 960.39 e 

cinzas (MM): método 920.153 (AOAC, 1990), e fibra em detergente neutro 

(FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) (Robertson & Van Soest, 1981), sem 

uso de enzima amilase nas amostras de pasto. As características estruturais do 

dossel forrageiro, bem como a composição química do pasto podem ser verifi-

cadas na Tabela 2. 
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Tabela 2. Características estruturais e composição química do dossel forragei-

ro.  

Variáveis  

Avaliações 

Média 1 ° 2 ° 3 ° 4 ° 

Características estruturais 

Altura (cm) 23,17 21,57 16,55 25,86 21,79 
Massa (kg MS/ha) 6192 5925 5646 5920 5920,72 
Densidade (kg MS/m³) 2,9 2,9 2,9 2,0 2,67 
Folha verde (%) 9,4 23,2 13,5 42,3 0,22 
Colmo verde (%) 9,1 13,8 11,7 13, 0,12 
Folha morta (%) 12,9 5,3 10,0 4,5 0,08 
Colmo morto (%) 68,6 57,7 64,8 39,9 0,58 
Folha:Caule 1,6 2,0 1,3 3,5 2,12 

  Composição química (%)   

MS 92,5 92,7 93,0 92,9 92,8 
PB 3,4 7,3 5,8 9,2 6,4 
FDN 79,5 75,1 77,2 69,7 75,4 
FDA 47,5 43,9 44,4 38,0 43,5 
MM 6,5 6,6 6,7 8,6 7,1 
Datas das avaliações: 1° 11/set; 2° 02/out; 3° 27/out; 4° 13/nov. MS (%): matéria seca; PB (%): 
proteína bruta; FDN (%): fibra em detergente neutro; FDA (%): fibra em detergente ácido; MM 
(%) matéria mineral. 

 

 

Avaliação do desempenho – Ganho médio diário 

Para determinação da variação de peso realizou-se pesagem no tempo 

zero (início do experimento – setembro de 2014) e, posteriormente, ao final de 

cada período 21 dias sempre após jejum prévio de 16 horas de sólido e líquido. 

O ganho de peso diário individual foi determinado pelas diferenças de peso 

(final – inicial) divididas pelo número de dias do período.  

 

Consumo de suplemento alimentar 

Diariamente pela manhã (08 horas) realizou-se o fornecimento de su-

plemento e coleta das sobras do fornecido anterior, possibilitando a determina-

ção do consumo médio de cada lote de animais. 
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Eficiência biológica  

Foi determinada em cada período sendo calculada pela relação do con-

sumo de matéria seca do suplemento, em kg, pelo ganho médio diário em car-

caça, em kg. Nessa variável não foi considerada o consumo de pasto pelos 

animais. 

 

Abate dos animais 

No início do experimento foram abatidos 15 animais, caracterizando o 

TS0, e ao final de cada período experimental (TS21, TS42, TS63), após jejum 

de sólidos de 24 horas, os animais foram abatidos em frigorífico comercial, do-

tado de Serviço de Inspeção Federal (SIF), localizado a 20 km da instituição de 

pesquisa.  

 

Componentes não carcaça 

 Durante os abates foram coletados e pesados gordura renal, pélvica e 

inguinal, além dos principais órgãos associados ao metabolismo animal: fígado, 

coração, rins e baço. Para entendimento das mudanças no trato gastrintestinal 

e no conteúdo da digesta ao longo dos períodos, foram pesados rúmen e intes-

tinos (delgado e grosso), ambos com e sem conteúdo. Além disso, foi realizado 

o somatório de todos componentes (gordura renal, pélvica e inguinal, fígado, 

coração, rim, baço, rúmen e intestinos, limpos) e o ganho médio diário através 

da relação do somatório dos componentes pelo número de dias do período. 

 

Avaliação da carcaça 

Para estimar o peso de carcaça dos animais, foi realizado o abate refe-

rência utilizando 15 vacas no TS0. Posteriormente, foi feita uma relação entre 

peso corporal e peso de carcaça de cada animal, gerando uma equação que foi 

utilizada para estimar o peso de carcaça dos animais remanescentes (TS21, 

TS42, TS63) no início do período experimental. 

 

y= 0,53x + 1,10 (equação 1) 

R² = 0,97 
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Onde, x é o peso corporal em jejum em kg e y é a quantidade de peso estima-

do da carcaça em kg. 

Ao final da linha de abate, as carcaças foram divididas em duas metades 

e pesadas, obtendo-se o peso de carcaça quente (PCQ) para o cálculo do ren-

dimento de carcaça quente (RCQ), sendo em seguida enviadas à câmara fria 

por 24 horas à uma temperatura de 3ºC. Após o resfriamento as carcaças fo-

ram pesadas novamente, obtendo-se o peso de carcaça fria (PCF). O RCQ foi 

calculado pela proporção da carcaça em relação ao peso corporal dos animais. 

A perda de peso por resfriamento (PPR), expressa em %, foi determinada pela 

diferença entre o PCQ e PCF. 

 Na meia carcaça direita, seguindo metodologia descrita por Müller 

(1987), foram feitas medidas de comprimento de carcaça, tomada do bordo 

cranial medial da primeira costela e o borda anterior da sínfise ísquiopubiana; 

profundidade, medida na borda inferior do canal medular entre a quinta e a sex-

ta vértebra dorsal e a borda inferior da cartilagem externa; tamanho de coxão, 

correspondente à distância entre a borda anterior da sínfise ísquiopubiana e o 

centro da articulação tarso-metatarsiana e perímetro de coxão, medindo a cir-

cunferência do coxão com auxílio de uma fita métrica. 

Posteriormente, a meia carcaça direita foi separada nos cortes primários: 

dianteiro (entre a quinta e a sexta costela), ponta de agulha e traseiro especial, 

conforme preconiza a PADRONIZAÇÃO DE CORTES DE CARNE BOVINA, 

aprovada pela Portaria SIPA nº 5, de 08 de novembro de 1988. Foi determina-

do o peso do corte primário e o seu rendimento em relação ao PCF. 

Na meia carcaça esquerda, na seção entre a 12ª e a 13ª costelas, mensu-

rou-se a área de olho de lombo (AOL) com auxílio de grade quadriculada (Lu-

chiari Filho, 2000) e a espessura de gordura subcutânea (EGS) com paquíme-

tro a ¾ de distância a partir do lado medial para o lado lateral do músculo (Ca-

ñeque & Sañudo, 2005).  

Foi calculado o ganho médio diário em carcaça (kg/dia) através da formu-

la: (peso da carcaça final – peso da carcaça inicial estimada através da equa-

ção 1) / intervalo de tempo. Já o ganho médio diário corporal foi calculado pela 

formula: (peso corporal final – peso corporal inicial) / intervalo de tempo.  
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O rendimento do ganho foi calculado dividindo o ganho total em carcaça 

(kg) pelo ganho total em peso corporal dos animais (kg). 

 

Rendimentos de cortes comerciais 

Após a divisão das meias carcaças direita, os cortes primários foram de-

sossados por profissionais treinados do frigorífico, conforme preconiza a PA-

DRONIZAÇÃO DE CORTES DE CARNE BOVINA, aprovada pela Portaria SI-

PA nº 5, de 08 de novembro de 1988. Os traseiros foram desossados nos cor-

tes comerciais: filé mignon, contrafilé, noix (ponta do contrafilé), miolo da alca-

tra, picanha, maminha, patinho, coxão duro, coxão mole, lagarto, músculos, 

fraldinha e capa do contrafilé. Os cortes comerciais filé mignon, contrafilé, noix, 

miolo da alcatra e picanha foram agrupados e denominados cortes nobres por 

apresentarem maior valor agregado. Os dianteiros foram desossados em peito, 

paleta (com músculo), pescoço e cupim.  

Foram pesados os cortes comerciais brutos (não aparados), aparados e 

suas respectivas aparas. O procedimento de preparação dos cortes comerciais 

para atendimento do mercado (retirada das aparas) foi realizado por profissio-

nais treinados do frigorífico. Posteriormente, foi determinado o rendimento dos 

cortes comerciais aparados em relação ao peso de carcaça fria. 

 

Temperatura e pH 

As medidas de pH e temperatura foram realizadas 24h após o abate, no 

músculo Longissimus, na altura da 12ª costela, na carcaça esquerda (Cañeque 

& Sañudo, 2005). Utilizou-se peagâmetro (Hanna, HI 8314 ) com sistema de 

identificação digital, sensor de compensação de temperatura (Tec 530)  e ele-

trodo de vidro apropriado para determinação de pH em profundidade.  

 

Avaliação da qualidade da carne 

Colheram-se três amostras (bifes) de 2,5 cm de espessura do músculo 

Longissimus dorsi de cada meia carcaça esquerda entre a 12ª e 13ª costelas, 

as quais foram embaladas a vácuo e congeladas a -18°C para posteriores aná-

lises (coloração, perdas por cocção, força de cisalhamento, composição cente-

simal e colágeno). As análises de qualidade de carne foram realizadas no Labo-
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ratório de Tecnologia de Produtos de Origem Animal da UNESP campus Jabo-

ticabal. As amostras foram descongeladas por 24 horas a 4°C antes de se inici-

arem as análises. 

 

Coloração da carne  

A avaliação de coloração da carne foi realizada com auxílio de coloríme-

tro Konica Minolta, modelo CR 400, (Konica Minolta, Sensing, Osaka, Japan). 

As embalagens plásticas nas quais as amostras estavam armazenadas foram 

abertas e a superfície da seção de carne foi exposta ao ar por 30 minutos para 

permitir oxigenação superficial (AMSA, 2012).  

Os parâmetros avaliados foram L*, a* e b* do sistema CIELab onde L* 

representa a luminosidade (L*=0 preto e L*=100 branco), a* representa intensi-

dade de vermelho, variando de verde (0 a -60) a vermelho (0 a +60) e b* inten-

sidade do amarelo, variando de azul (0 a -60) ao amarelo (0 a +60). Foram rea-

lizadas três leituras em diferentes pontos da superfície da amostra e da gordura 

de cobertura. 

 

Perdas por cocção e força de cisalhamento  

Após descongelamento de 24 horas em geladeira foi retirada a gordura 

subcutânea e as amostras foram submetidas à cocção em chapa elétrica até 

atingir temperatura interna de 71°C aferida por termômetro no centro geométri-

co da amostra. Posteriormente, as amostras foram levadas a resfriamento de 

4ºC por 12h e após esse período foram obtidos seis cilindros de 1,27 cm que 

foram cisalhados perpendicularmente a orientação das fibras musculares por 

meio da probe Warner-Bratzler acoplada em texturômetro TA-TX2i (Stable Mi-

cro System, Surrey, United Kingdom) capacidade de 25kg e velocidade do sec-

cionador de 20 cm/min. O peso dos bifes antes e após a cocção foram utiliza-

dos para cálculo das perdas por cocção. A força de cisalhamento foi determi-

nada de acordo com AMSA (1995). 

 

Composição centesimal  

A avaliação da composição centesimal foi obtida nas amostras de carne 

in natura, sendo trituradas, homogeneizadas, liofilizadas e avaliadas segundo 
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os métodos recomendados pela AOAC (1990) para: umidade (método 950.46), 

proteína bruta (método 928.080), extrato etéreo (método 960.39) e cinzas (mé-

todo 920.153). 

 

Colágeno 

O colágeno e suas frações foram quantificados pela determinação do 

aminoácido hidroxiprolina, segundo metodologia proposta por Woessner Junior 

(1961). Foram utilizadas amostras de cinco gramas de carne congelada, que 

foram colocadas em tubos plásticos com 20 mL de água destilada e submeti-

das a banho-maria por duas horas a 80ºC. As amostras foram homogeneiza-

das por um minuto em Ultra-turrax a 22.000 rpm e, então, centrifugadas a 4000 

rpm por 15 minutos, em temperatura ambiente. O sobrenadante foi filtrado e 

adicionaram-se 30 mL de HCl (6 N) e ao sedimento foram adicionados 50 mL 

de HCl (6 N).  

As amostras foram hidrolisadas em autoclave por quatro horas à 120ºC 

e 1 atm. (Cross et al., 1973). Após a hidrólise, as amostras foram diluídas e 

ajustadas quanto ao pH para 6,0 utilizando solução de NaOH (2 N). Foram 

transferidos, para dois tubos de ensaio, 2,0 mL da fração do sobrenadante e 

sedimento das amostras, respectivamente. Aos tubos, foi adicionado 1,0 mL de 

tampão Cloramina-T e, após repouso por 20 minutos em temperatura ambiente 

(27ºC), adicionou-se 1,0 mL de reagente de cor em cada tubo. As amostras 

foram levadas a banho-maria por 15 minutos a 60ºC. Após o resfriamento, foi 

feita leitura da absorbância das amostras em espectrofotômetro no comprimen-

to de onda de 560 nm. Os valores de colágeno total, insolúvel e termossolúvel 

foram calculados através das equações descritas abaixo: 

 

% Colágeno no sedimento = absorbância x F* x 250 x 100 x 7,14** x 10-6 x 100  

           10 x 2 x peso da amostra de carne (g)  

 

% Colágeno no sobrenadante = absorbância x F* x 100 x 50 x 7,14** x 10-6 x 100 

         10 x 2 x peso da amostra de carne (g) 

 

 % Colágeno total = % Colágeno no sedimento + % Colágeno no sobrenadante 
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 % Colágeno termossolúvel = % Colágeno no sobrenadante x 100 

                  % Colágeno total 

 

*F assume o valor de 8,33, referente à média dos valores de absorbância equi-

valentes a 1mg de hidroxiprolina obtidos da curva padrão construída seguindo 

o mesmo procedimento realizado com as amostras. **7,14 fator de conversão 

de hidroxiprolina em colágeno, levando em consideração que o conteúdo desse 

aminoácido no colágeno é de 14%. 

 

Delineamento experimental e análises estatísticas  

Os parâmetros estudados foram avaliados através de um delineamento 

em blocos casualizados (DBC), sendo os animais blocados de acordo com o 

peso, com quatro tratamentos (dias de suplementação: 0; 21; 42; 63) e cinco 

repetições (piquetes), sendo três animais por piquete (unidade experimental). 

Os tratamentos foram sorteados aleatoriamente dentro dos blocos após a pe-

sagem inicial. 

Os dados foram submetidos à análise por contrastes ortogonais utilizan-

do o procedimento MIXED do SAS (9.0). A significância foi declarada a P≤0.05 

e a tendência determinada entre P> 0.05 e ≤ 0.10. 
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6 - RESULTADOS 

 

6.1. Desempenho, características da carcaça e componentes não 
carcaça 

 

Desempenho 

Não foi verificado efeito dos dias de suplementação sobre o consumo de 

suplemento em vacas de descarte (média de 6,01 kg/dia). O ganho em peso 

médio diário (GMD), quebra de jejum (QJ) e ganho em peso médio diário em 

carcaça (GMDCar), as variáveis apresentaram comportamento quadrático con-

forme pode ser verificado na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Desempenho de vacas Nelore terminadas em diferentes tempos de 

suplementação de alto consumo a pasto.  

Variável 
Dias de Suplementação 

EPM 
Valor - P 

0 21 42 63 Linear Quadrático 

Consumo, kg/dia - 5,9 6,1 6,1 0,04 0,46 0,82 

GMD, kg/dia - 0,9 1,6 1,1 0,14 0,47 0,01 

GMD Car, kg/dia - 0,8 1,0 0,7 0,09 0,48 0,1 

EB, consumo/GMDCar - 7,3 6,3 8,5 0,49 0,47 0,67 

PSJ, kg 420 436,3 474,8 495,1 20,49 ˂0,01 0,7 
PCJ, kg 395,5 409,3 442,9 465,3 19,66 ˂0,01 0,4 
QJ% 5,9 6,3 6,7 6,0 0,25 0,31 0,01 

Consumo de suplemento, ganho médio diário (GMD), ganho médio diário em carcaça (GMD 

Car), eficiência biológica (EB) kg consumo de matéria seca de concentrado/ kg de carcaça 

ganho, peso corporal sem jejum (PSJ), peso corporal com jejum (PCJ), quebra do jejum (QJ), 

erro padrão da média (EPM). 

 

Em relação à eficiência biológica (EB), verificou-se diferenças em função 

dos tempos de suplementação. Animais suplementados por 42 dias (TS42) 

apresentaram EB 13,8% e 25,8% menor quando comparados ao suplementa-

dos por 21 dias (TS21) e suplementados por 63 dias (TS63), respectivamente. 

O acréscimo no tempo de suplementação aumentou linearmente o peso corpo-

ral sem jejum (PSJ) e com jejum (PCJ). A suplementação de alto consumo a 

pasto possibilitou um incremento de 15,2% e 15,0% o PSJ e PCJ, respectiva-

mente, quando comparados o maior tempo de suplementação, TS63, e o inici-

al, TS0.  
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Características da carcaça 

O peso de carcaça quente (PCQ), peso de carcaça fria (PCF), rendimen-

to de carcaça quente em porcentagem do peso corporal sem jejum (RCQPC) e 

rendimento de carcaça quente em porcentagem de peso com jejum (RQCPCJ) 

aumentaram linearmente com o tempo de suplementação (Tabela 4). Vacas 

suplementadas por 63 dias apresentaram ganhos de 54kg de carcaça e incre-

mentos de 6.9 unidades percentuais no RQCPC. Em relação aos animais do 

tratamento TS0, o RQCPCJ desses animais foram 7.03% superior. 

 

Tabela 4. Características da carcaça de vacas Nelore terminadas em diferen-

tes tempos de suplementação de alto consumo a pasto. 

Variável 
Dias de Suplementação 

EPM 
Valor - P 

0 21 42 63 Linear Quadrático 

PCQ, kg 203,7 220 242,6 257,7 10,9 ˂0,01 0,82 

PCF, kg 200,7 216,7 237,2 254,3 4,5 ˂0,01 0,84 

RCQ, %PSJ 48,5 50,4 51 52,1 0,43 ˂0,01 0,2 

RCQ, %PCJ 51,5 53,8 54,7 55,4 0,4 ˂0,01 0,03 

PPR, % 1,5 1,51 1,44 1,32 0,08 0,75 0,01 

CCaR, cm 136,2 133,8 138,9 136,8 1,82 0,14 0,9 

PCaR, cm 45,4 45,4 46,1 45,5 0,49 0,52 0,43 

TCoxão, cm 87 86,9 88 86,2 1,1 0,79 0,36 

PCoxão, cm 103,4 109,6 112,5 113,9 1,98 ˂0,01 0,08 

AOL, cm2 56,9 62,1 62,9 70,8 2,43 ˂0,01 0,4 

EGS, mm 2,02 2,12 3,95 6,15 0,75 ˂0,01 0,16 

Peso de carcaça quente (PCQ); Peso de carcaça fria (PQF); Rendimento de carcaça quente 

em porcentagem de peso corporal sem jejum (RCQ, %PSJ); Rendimento de carcaça quente 

em porcentagem de peso corporal com jejum (RCQ, %PCJ); Perdas por resfriamento (PPR); 

Comprimento de carcaça (CCar); Profundidade de carcaça (PCar); Tamanho de coxão (TCo-

xão); Perímetro de coxão (PCoxão);, Área de olho de lombo (AOL); Espessura de gordura sub-

cutânea (EGS). 

 

As perdas de líquido da carcaça durante o processo de resfriamento 

(PPR), medidas pela diferença percentual entre os pesos da carcaça quente e 
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fria, também denominada quebra de resfriamento, apresentou comportamento 

quadrático de regressão com o aumento do ponto de abate.  

Não houve efeito do tempo de suplementação sobre o comprimento 

(CCaR), profundidade da carcaça (PCaR) e tamanho do coxão (TCoxão) com 

médias de 136,4cm, 45,6cm e 87,0 cm, respectivamente. Entretanto, para o 

perímetro do coxão, verificou-se um modelo linear de regressão sendo reporta-

do aumento de 5,65%, 8,08% e 9,21%, respectivamente aos tratamentos TS21, 

TS42 e TS63 em relação aos animais TS0 (média de 103,4 cm). 

Houve efeito significativo (P<0,01) na área de olho de lombo (AOL) com 

o aumento do tempo de suplementação. A AOL do tratamento TS63 foi 19,6%, 

12,3% e 11,2% superior aos demais tratamentos, TS0, TS21 e TS42, respecti-

vamente. 

 A espessura de gordura subcutânea (EGS) expressou comportamento 

linear. Com o maior tempo de suplementação, as vacas do TS63 evidenciaram 

maior EGS sendo 4,13 mm maior do que vacas que não foram suplementadas, 

TS0. 

 

Componentes não carcaça 

Os pesos dos órgãos, fígado, coração, rins, baço, rúmen, intestinos del-

gado e grosso, assim como a gordura renal pélvica inguinal (GRPI) e compo-

nentes não carcaça (CnC) sofreram influência do aumento do tempo de suple-

mentação. Quando comparadas as médias dos tratamentos TS0 e TS63, ob-

servamos aumento de 25,7% de CnC. O incremento de dias permitiu o aumen-

to linear dessas variáveis conforme observado na Tabela 5. 
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Tabela 5. Componentes não carcaça, em quilos, de vacas Nelore terminadas 
em diferentes tempos de suplementação de alto consumo a pasto. 

Variável 
Dias de Suplementação   Valor - P 

0 21 42 63 EPM Linear 
Quadrá-

tico 

GRPI, kg 3,15 3,37 3,7 4,6 0,34 ˂0,01 0,16 

Fígado, kg 4,72 5,29 6,16 6,1 0,16 ˂0,01 0,02 

Coração, kg 1,31 1,38 1,42 1,49 0,06 0,01 0,9 

Rim, kg 0,564 0,716 0,75 0,844 0,046 ˂0,01 0,48 

Baço, kg 0,561 0,724 0,836 0,852 0,027 ˂0,01 0,01 

Rúmen, kg 16,67 16,76 22,41 23,32 1,36 ˂0,01 0,69 

Conteúdo rumi-
nal, kg 

33,35 18,97 21,27 16,58 1,24 ˂0,01 <0,01 

Intestinos, kg 12,19 11,64 15,17 15,61 0,634 ˂0,01 0,18 

Conteúdo intesti-
nal, kg 

2,13 1,55 0,91 2,2 0,60 <0,01 
 

CNC, kg 41,1 41,6 53,1 55,3 2,41 <0,01 <0,01 

GMD CnC - 0,26 0,34 0,36 0,05  <0,01   
Gordura renal, pélvica e inguinal (GRPI); componentes não carcaça (CnC); ganho médio diário 
de componentes não carcaça (GMD CnC). 

 
Concordando com os resultados acima, o ganho médio diário de compo-

nentes não carcaça (GMD CnC) do TS63 foi 27,8% maior quando comparado 

ao tratamento TS21. 

 

Tabela 6. Componentes não carcaça (% em relação ao PCJ) de vacas Nelore 
terminadas em diferentes tempos de suplementação de alto consumo a pasto. 

Variável 
% peso com 

jejum 

Ponto de Abate   Valor - P 

0 21 42 63 EPM Linear Quadrático 

GPRI 0,79 0,81 0,83 1,00 0,06 0,02 0,23 

Fígado 1,20 1,30 1,39 1,31 0,04 ˂0,01 ˂0,01 

Coração 0,33 0,34 0,32 0,32 0,01 0,24 ˂0,01 

Rim 0,14 0,17 0,17 0,18 0,01 0,01 0,25 

Baço 0,14 0,18 0,19 0,18 0,01 ˂0,01 ˂0,01 

Rúmen 4,19 4,10 5,05 5,00 0,19 ˂0,02 0,92 

Conteúdo ru-
minal 

8,48 4,62 4,82 3,59 0,29 ˂0,01 ˂0,01 

Intestinos 3,08 2,85 3,43 3,38 0,07 ˂0,01 0,24 

Conteúdo in-
testinal 

0,54 0,38 0,21 0,47 0,14 0,79 0,52 

CNC, %PCJ 10,3 10,2 11,9 11,9 0,25 <0,01 0,91 
Gordura renal, pélvica e inguinal (GRPI); Ganho médio diário de componentes não carcaça 
(GMD CnC). 
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O conteúdo ruminal e intestinal reduziram linearmente com o aumento 

dos dias de suplementação. 

 

6.2. Rendimento de cortes primários, cortes nobres, demais cortes 
de traseiro, cortes de dianteiro e ponta de agulha 

 

Rendimentos de cortes primários 

A suplementação de alto consumo a pasto durante 63 dias (TS63) au-

mentou 19,4%, 11,5% e 33,7% o peso do traseiro especial, dianteiro e ponta de 

agulha (PA), respectivamente, em relação às vacas que não foram suplemen-

tadas, TS0 (P<0,01; Tabela 7). 

 

Tabela 7. Rendimentos de cortes primários de vacas de descarte terminadas 
em pasto em diferentes tempos de suplementação de alto consumo a pasto. 

Variável 
Dias de Suplementação 

EPM 
Valor - P 

0 21 42 63 Linear Quadrático 

Traseiro, kg 52,84 57,44 61,18 65,58 2,22 <0,01 0,9 

Dianteiro, kg 44,17 47,1 50,66 49,88 1,73 <0,01 0,02 

PA, kg 10,26 12,13 13,53 15,47 0,59 <0,01 0,92 

Traseiro, 
%PCF 

49,21 49,23 48,82 50,07 0,34 0,17 0,09 

Dianteiro, 
%PCF 

41,25 40,37 40,39 38,11 0,47 <0,01 0,16 

PA, %PCF 9,54 10,4 10,79 11,81 0,24 <0,01 0,74 
Ponta de agulha (PA); Peso de carcaça fria (PCF); Erro padrão da média (EPM). 

 

O rendimento do traseiro especial em relação ao peso de carcaça fria 

(PCF), as médias ajustaram-se ao modelo quadrático de regressão com o in-

cremento no tempo de suplementação (P<0,09). Todavia, o traseiro especial 

teve maior participação no PCF em relação ao dianteiro e PA. Em relação ao 

PCF, o rendimento de dianteiro reduziu 7,6% com o maior tempo de suplemen-

tação, TS63, quando comparado ao rendimento do tratamento TS0. Já a PA, 

houve aumento de 23,8% (P<0,01). 

 

Rendimento de cortes do traseiro 

Para os cortes não aparados, não houve influência do tempo de suple-

mentação de alto consumo a pasto sob o peso do filé mignon (P>0,10) que 

apresentou média de 2,5 kg. Entretanto, os pesos do contra filé, noix, miolo de 
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alcatra e picanha aumentaram 41,9%, 41,0%, 18,3% e 40,9%, respectivamente 

quando comparados a ausência de suplementação (TS0) e o maior tempo de 

suplementação (TS63), justificando a maior participação do traseiro especial na 

carcaça fria, Tabela 8. 

Após a apara dos principais cortes do traseiro especial, foi verificado que 

o filé mignon aumentou 0,2kg e o contra filé 1,4kg com a suplementação das 

vacas por 63 dias. Para os demais cortes como noix, miolo da alcatra e pica-

nha, não houve influência do tempo de suplementação, apresentando médias 

de 1,85 kg, 2,9 kg e 1,32 kg, respectivamente. 

 

Tabela 8. Peso dos principais cortes não aparados, aparados e aparas do tra-
seiro especial de vacas de descarte terminadas em pasto em diferentes tempos 
de suplementação de alto consumo a pasto. 

 
Variável 

Dias de Suplementação 
EPM 

Valor - P 

0 21 42 63 Linear Quadrático 

Cortes não aparados, kg 

Filé Mignon 2,41 2,52 2,46 2,6 0,1 0,11 0,88 

Contrafilé 3,58 4,08 4,29 5,08 0,27 <0,01 0,50 

Noix 2,12 2,6 2,67 2,99 0,17 <0,01 0,55 

Miolo da al-
catra 

3,06 3,32 3,52 3,62 0,15 <0,01 0,24 

Picanha 1,49 1,81 1,89 2,1 0,13 <0,01 0,31 

Total  12,67 14,33 14,84 16,39 0,66 <0,01 0,8 

Cortes aparados, kg 

Filé Mignon 2,0 2,1 2,2 2,2 0,09 0,07 0,63 

Contrafilé 3,4 3,6 4,0 4,8 0,25 <0,01 0,13 

Noix 1,7 1,8 1,9 2,0 0,15 0,15 0,84 

Alcatra 2,9 3 3,3 2,3 0,36 0,40 0,13 

Picanha 1,2 1,4 1,6 1,7 0,1 0,01 0,78 

Total  11,2 11,8 13 12,4 0,72 0,13 0,34 

Aparas 1,50 2,50 1,90 2,30 0,2 <0,01 <0,06 
Erro padrão da média (EPM). 

 
Houve efeito do tempo de suplementação das vacas de descarte sobre o 

peso da maminha, patinho, coxão mole, coxão duro, lagarto, músculo interno, 

músculo externo, fraldinha e capa do contrafilé que também são cortes não 

aparados do traseiro especial. Os maiores incrementos em peso foram desta-

cados na maminha (30,6%), coxão duro (28,5%), lagarto (26,5%), fraldinha 

(36,2%) e capa do coxão (28,6%). Para os demais cortes supracitados os au-

mentos variaram de 8,9% a 14,4% (Tabela 9). 
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Tabela 9. Peso dos demais cortes não aparados, aparados e aparas do trasei-
ro especial de vacas de descarte terminadas em pasto em diferentes tempos 
de suplementação de alto consumo a pasto. 

 
Variável 

Dias de Suplementação 
EPM 

Valor - P 

0 21 42 63 Linear Quadrático 

Cortes não aparados, kg 

Maminha 1,11 1,36 1,53 1,6 0,07 <0,01 0,08 

Patinho 4,59 4,98 5,21 5,36 0,2 <0,01 0,25 

Coxão Duro 4,6 5,18 5,78 6,43 0,24 <0,01 0,82 

Coxão Mole 7,37 8,26 8,65 8,6 0,35 <0,01 0,02 

Lagarto 1,8 2,03 2,35 2,45 0,13 <0,01 0,39 

Músculo 3,64 3,78 3,95 4,04 0,16 0,01 0,81 

Fraldinha 1,13 1,21 1,37 1,77 0,09 <0,01 0,02 

Capa 1,22 1,34 1,23 1,71 0,07 <0,01 0,03 

Cortes aparados, kg 

Maminha 1,04 1,24 1,32 1,44 0,06 <0,01 0,34 

Patinho 4,27 4,66 4,74 4,9 0,19 <0,01 0,24 

Coxão Duro 4,22 4,63 4,99 5,66 0,21 <0,01 0,26 

Coxão Mole 7,17 8,07 8,41 8,36 0,34 <0,01 0,02 

Lagarto 1,75 1,92 2,25 2,33 0,12 <0,01 0,57 

Músculo  3,28 3,53 3,64 3,76 0,15 <0,01 0,5 

Fraldinha 0,99 0,98 1,08 1,51 0,07 <0,01 <0,01 

Capa 1,09 1,17 1,05 1,58 0,07 <0,01 <0,01 

Aparas 3,11 4,68 4,49 4,7 0,23 <0,01 <0,01 
Erro padrão da média (EPM). 

 
Após serem aparados, os demais cortes apresentaram pesos crescentes 

com o incremento do tempo de suplementação das vacas. Avaliando o quanto 

de aparas foi retirado em cada corte, verifica-se que o coxão duro teve em mé-

dia de 0,62 kg retirados da peça. Em seguida o patinho com média de 0,4 kg e 

fraldinha com média de 0,23 kg. É importante destacar que o lagarto foi o corte 

que teve menor peso de aparas (média de 100 gramas em cada ponto de aba-

te). 

Em relação ao peso dos cortes do dianteiro, verificaram-se aumentos li-

neares para o peito, paleta, pescoço e cupim com o aumento dos dias de su-

plementação. Terminar vacas de descarte no pasto, recebendo suplementação 

durante 63 dias incrementou 2,1 kg no peso do peito, 2,0 kg na paleta, 4,4 kg 
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no peso do pescoço e 1,51 kg no cupim quando comparada as médias dos 

animais que não receberam suplementação (Tabela 10). 

 

Tabela 10. Peso dos cortes não aparados, aparados e aparas do dianteiro de 
vacas de descarte terminadas em pasto em diferentes tempos de suplementa-
ção de alto consumo a pasto. 

Variável 
Dias de Suplementação 

EPM 
Valor - P 

0 21 42 63 Linear Quadrático 

Cortes não aparados, kg 

Peito 4,76 5,97 6,4 6,84 0,37 <0,01 0,13 
Paleta 8,65 9,2 10,39 10,63 0,54 <0,02 0,66 
Pescoço 10,68 12,49 13,34 15,08 0,59 <0,01 0,9 
Cupim 1,46 2,02 2,52 2,97 0,2 <0,01 0,66 

Cortes aparados, kg 

Peito 4,44 4,79 5,68 5,79 0,38 <0,01 0,64 
Paleta 8,29 8,87 9,88 9,98 0,51 <0,01 0,49 

Pescoço 9,89 11,58 12,48 14 0,59 <0,01 0,77 

Cupim 1,41 1,99 2,42 2,71 0,19 <0,01 0,26 

Aparas 1,68 2,53 2,35 3,2 0,19 <0,01 0,98 
Erro padrão da média (EPM). 

. 
Entretanto, após a limpeza dos cortes do dianteiro, também chamada de 

aparas, o peso do peito reduziu 13,3% em média. Já o cupim foi o corte que 

menos teve redução de peso com as aparas (média de 4,4%). Na Tabela 10 

pode ser observada que mesmo com as aparas, os cortes apresentaram pesos 

crescentes com o aumento no tempo de suplementação. Por exemplo, o peso 

do peito aumentou 23,3%, a paleta 19,9%, pescoço 29,4% e o cupim 48,0% 

após 63 dias de suplementação dos animais. 

Após a suplementação das vacas de descarte durante 21, 42 e 63 dias, 

verificou-se aumento no peso da ponta de agulha (PA) de 14,0%, 19,5% e 

31,4%, respectivamente em relação aos animais não suplementados (TS0), 

como pode ser verificado na Tabela 11. 

 

Tabela 11. Peso dos cortes não aparados da ponta de agulha (PA) de vacas 
de descarte terminadas em pasto em diferentes tempos de suplementação de 
alto consumo a pasto. 

Variável 
Dias de Suplementação 

EPM 
Valor - P 

0 21 42 63 Linear Quadrático 

Cortes não aparados, kg 

PA 8,36 9,83 11 12,71 0,57 <0,01 0,74 
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Cortes aparados, kg 

PA 7,95 9,25 9,78 10,86 0,6 <0,01 0,76 

Aparas  0,41 0,57 1,23 1,85 0,08 <0,01 0,01 
Ponta de Agulha (PA); Erro padrão da média (EPM). 

 

Os cortes aparados da PA, foi observado aumento linear da PA, sendo 

que vacas suplementadas durante 63 dias apresentaram 2,9 kg a mais em re-

lação às vacas abatidas sem receberem suplementação (TS0). Da mesma for-

ma, as aparas aumentaram linearmente com o a aumento do tempo de suple-

mentação. Em relação aos cortes aparados, total de aparas, peso dos ossos e 

rendimentos dos cortes primários foi verificada efeito dos dias de suplementa-

ção conforme exposto na Tabela 12. 

 

Tabela 12. Pesos e rendimentos dos cortes primários da carcaça de vacas de 
descarte terminadas em pasto em diferentes tempos de suplementação de alto 
consumo a pasto. 

Variável 

Dias de Suplementação 

EPM 

Valor - P 

0 21 42 63 Linear Quadrático 

  Traseiro       

Cortes aparados, kg 45,73 48,65 52,84 56,16 2,07 <0,01 0,84 

Total de aparas, kg 3,12 4,68 4,5 4,71 0,23 <0,01 <0,01 

Ossos, kg 10,72 10,84 12,28 12,52 0,44 <0,01 0,8 

Rendimento, %PCF 42,58 41,66 42,1 42,87 0,44 0,51 0,07 

  Dianteiro       

Cortes aparados, kg 27,14 30,55 34,07 36,07 1,67 <0,01 0,4 

Total de aparas, kg 1,69 2,53 2,36 3,21 0,19 <0,01 0,99 

Ossos, kg 9,79 9,83 10,33 10,32 0,4 0,09 0,93 

Rendimento, %PCF 25,21 26,14 27,04 27,52 0,6 <0,01 0,69 

  Ponta de Agulha       

Cortes aparados, kg 7,2 7,96 11,51 9,85 0,52 <0,01 0,03 

Total de aparas, kg 0,41 0,58 1,24 1,85 0,08 <0,01 0,01 

Ossos, kg 2,52 2,66 2,6 2,7 0,1 0,1 0,73 

Rendimento, %PCF 6,76 6,84 9,29 7,61 0,55 0,03 0,08 

Rendimento Total, %PCF 74,55 74,65 78,46 78,01 0,89 0,01 0,76 

Rendimento de ossos, %PCF 78,9 69,1 61,9 55,6 1,5 0,01 0,21 

Rendimento de Aparas, %PCF 21,1 30,8 38,1 44,1 1,5 0,01 0,21 

Proporções de ossos, %PCF 20,23 17,56 13,51 12,23 0,91 <0,01 0,46 

Proporções de aparas, %PCF 5,21 7,79 8,07 9,77 0,28 <0,01 0,01 

Erro padrão da média (EPM); Porcentagem do peso de carcaça fria (%PCF). 
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6.3. Qualidade da carne 
 

Temperatura e pH 
 

Os valores de temperatura e pH podem ser verificados na Tabela 13. 

Para a temperatura, as médias ajustaram-se ao modelo quadrático de regres-

são à medida que aumentou o tempo de suplementação, sendo a maior média 

(5,91ºC) verificada nos animais suplementados por 63 dias (TS63). Para os 

valores de pH não foi verificada diferença entre os tratamentos, sendo a média 

de 5,8.  

 

Tabela 13. Valores de pH e temperatura no músculo Longissimus da carcaça 
de vacas de descarte terminadas em pasto em diferentes tempos de suplemen-
tação de alto consumo a pasto. 

Variável 
Dias de Suplementação 

EPM 
Valor - P 

0 21 42 63 Linear Quadrático 

Temperatura, °C 5,06 2,95 4,92 5,91 0,12 <0,01 <0,01 

pH 5,82 5,84 5,79 5,78 0,03 0,32 0,72 
Erro padrão da média (EPM). 

 

Coloração da carne 
 

Para as variáveis relacionadas à coloração da carne foi verificado efeito 

dos dias de suplementação. Para a luminosidade (L*) foi observada variação 

marginal de 4,3% entre TS0 e TS63, como pode ser verificado na Tabela 14. 

 

Tabela 14. Coloração, perdas por cocção e força de cisalhamento da carne de 
vacas de descarte terminadas em pasto em diferentes tempos de suplementa-
ção de alto consumo a pasto. 

Variável 
Dias de Suplementação 

EPM 
Valor - P 

0 21 42 63 Linear Quadrático 

L* 41,8 38,8 41,1 43,6 0,88 0,05 <0,01 

a* 18,6 16,9 16,1 16,8 0,60 <0,01 0,01 

b* 11,4 10,0 8,6 9,6 0,43 <0,01 <0,01 

PPC, % 22,2 29,1 28,1 30,8 1,6 0,04 0,72 

FC, N/cm² 16,6 15,9 18,6 21,5 1,8 0,04 0,31 
L* - luminosidade; a* - intensidade da cor vermelha; b* - intensidade da cor amarela; Perdas 
por cocção (PPC); Força de cisalhamento (FC); Erro padrão da média (EPM). 
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Ainda sobre os valores de L*, após análise do comportamento e tendên-

cia dos dados, verifica-se que as médias ajustaram-se ao modelo quadrático de 

regressão, sendo os menores valores reportados no TS21. Para a intensidade 

de cor vermelha da carne (a*) e intensidade da cor amarela da gordura (b*) 

também foi constatado efeitos dos dias de suplementação, sendo que, os ani-

mais suplementados por 63 dias apresentaram 10,7% e 18,7% menos intensi-

dades de a e b em relação aos animais do dia 0, respectivamente. 

 

Composição química, perdas por cocção e força de cisalhamento 
 

Em relação a composição química dos bifes do Longissimus dorsi, não 

foi verificado efeito da suplementação sobre os teores de lipídeos (P=0,76), 

carboidratos (P=0,52) e matéria mineral (P=0,13), sendo as médias de 8,3%, 

1% e 1,3%, respectivamente. Para os teores de umidade e proteína bruta as 

médias ajustaram-se ao modelo quadrático de regressão. O menor valor de 

umidade foi verificado no TS21 onde também foi constatada a maior média pa-

ra proteína bruta (Tabela 15). 

 

Tabela 15. Composição química da carne de vacas de descarte terminadas em 
pasto em diferentes tempos de suplementação de alto consumo a pasto. 

 
Variável 

Dias de Suplementação 
EPM 

Valor - P 

0 21 42 63 Linear Quadrático 

Umidade, % 69,0 67,3 68,2 68,5 0,4 0,74 0,02 

Lipídeos, % 8,44 7,87 8,37 8,58 0,65 0,76 0,56 

Proteínas, % 20,4 22,6 21,1 20,6 0,6 0,72 0,04 

Carboidratos,% 1,01 0,94 1,03 0,92 0,06 0,52 0,70 

MM, % 1,15 1,32 1,26 1,44 0,11 0,13 0,99 
Matéria mineral (MM); Erro padrão da média (EPM). 

 

Perdas por cocção (PPC; P=0,04) e força de cisalhamento (FC; P=0,04), 

as médias adequaram-se ao modelo linear crescente de regressão. A suple-

mentação das vacas durante 63 dias incrementou 38,7% as PPC e 4,9 N/cm² a 

FC. 

 

Colágeno 
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A suplementação das vacas de descarte não influenciou os teores de co-

lágeno muscular (P>0,10). Para colágeno insolúvel, solúvel, total e termossolú-

vel as médias foram de 0,18%, 0,018%, 0,20% e 9,6%, respectivamente (Tabe-

la 16). 

 

Tabela 16. Colágeno da carne de vacas de descarte terminadas em pasto em 
diferentes tempos de suplementação de alto consumo a pasto. 

Variável (%) 
Dias de Suplementação 

EPM 
Valor - P 

0 21 42 63 
Line-

ar 
Quadráti-

co 

C. insolúvel 0,19 0,19 0,17 0,17 0,04 0,63 0,93 

C. solúvel 0,015 0,023 0,018 0,016 0,004 0,84 0,18 

C. total 0,210 0,220 0,195 0,188 0,042 0,63 0,84 

C. termos 7,8 11,3 10,8 8,6 2,4 0,87 0,25 
Colágeno (C.); Erro padrão da média (EPM). 

 

7 - DISCUSSÃO 

 

Desempenho 

 

O consumo de matéria seca (CMS) é a variável mais importante que al-

tera o desempenho animal (Waldo & Jorgensen, 1981), especialmente em bo-

vinos de corte, tendo em vista a importância econômica e o complexo trato gas-

tro intestinal com suas funções metabólicas peculiares (Forbes, 2007). Vários 

são os fatores que podem influenciar o CMS, sendo os físicos relacionado com 

o enchimento ruminal limitados pelo consumo de FDN. E o fator químico relaci-

onado com o consumo de energia como, por exemplo, dietas ricas em carboi-

dratos rapidamente fermentescíveis como as normalmente utilizadas em confi-

namentos. Entretanto, neste estudo, mesmo utilizando elevadas quantidades 

de concentrado na terminação das vacas, não houve alteração no consumo de 

suplemento; resultados semelhantes também foram demonstrados por Restle 

et al. (1997) e Arboitte et al. (2004), onde verificaram que não houve aumento 

no consumo em função do peso de abate. Com o aumento do peso corporal, 

há redução na ingestão, havendo também aumento na exigência de energia 

concomitante à redução no consumo alimentar. Essa redução pode ser expli-

cada pelo fato dos órgãos do sistema digestivo apresentarem maturação ante-
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rior ao crescimento do animal (Owens et al., 1993), onde o aumento no peso 

não é acompanhado pelo aumento na capacidade ingestiva e, também, devido 

ao efeito do hormônio leptina, que atua na inibição do consumo voluntário dos 

animais em função da deposição de gordura corporal (NRC, 1996). Pazdiora et 

al. (2011a), demonstram que, com o aumento no peso corporal, coexiste uma 

redução linear no consumo em relação ao peso corporal. 

A terminação a pasto com suplementação de alto consumo é uma opção 

viável por não requerer elevados custos com infraestrutura, operacional e die-

tas, como o confinamento convencional. Utilizando-se 2% do peso corporal, o 

maior aporte de nutrientes é via suplemento e a forragem disponível, por apre-

sentar baixa qualidade durante a estação seca do ano, tem grande importância 

no fornecimento de fibra fisicamente efetiva, garantindo a motilidade ruminal e 

prevenindo distúrbios metabólicos.  

Em momentos oportunos do mercado, com alta demanda por carne bo-

vina, a terminação de vacas de descarte pode ser uma alternativa lucrativa ao 

pecuarista, explorando o ganho compensatório desses animais. Assim, com o 

aumento no tempo de suplementação, o ganho médio diário (GMD) e o ganho 

médio diário em carcaça (GMDCar) se comportaram de forma quadrática, po-

dendo ser explicado pelo ganho compensatório esperado nesses animais.  

A baixa condição corporal observada em vacas de descarte proporciona 

ganhos elevados quando estas são realimentadas. Como apresentado na tabe-

la 6, expressos em porcentagem do peso vivo, os principais órgãos de metabo-

lismo cresceram até os 42 dias de suplementação. Segundo Lawrence & 

Fowler (1997), de forma isolada ou em conjunto, ocorrem alterações como re-

cuperação no tamanho de órgãos, maior ingestão de alimentos, aumento do 

conteúdo gastrintestinal, alterações endócrinas, redução das exigências ener-

géticas de mantença e mudanças na composição do ganho. O período de res-

trição alimentar está diretamente relacionado à severidade da restrição: quanto 

maior o grau de restrição, maior a influência do tempo de restrição sobre o ga-

nho compensatório, aumentando o mesmo (Ryan, 1990).   

Aliado ao exposto anteriormente, os maiores ganhos em carcaça foram 

verificados próximo aos 42 dias de suplementação (TS42), o que reflete dire-

tamente no crescimento dos músculos e aumento do peso de carcaça desses 

animais. A eficiência biológica (EB) nesse período foi melhor, sendo necessário 
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um menor consumo de suplemento para a deposição, em quilos, de carcaça.  

Anteriormente aos 42 dias de suplementação, os animais tiveram uma pior efi-

ciência para deposição em carcaça e maior crescimento de componentes não 

carcaça, provavelmente pelo uso da energia da dieta para a recuperação de 

órgãos e vísceras ou ajuste metabólico. Em contrapartida, podemos verificar 

que a partir de 42 dias de suplementação, temos uma pior EB justificada pela 

maior deposição de gordura de cobertura desses animais. Quando comparado 

ao tecido muscular, o tecido adiposo tem uma demanda 2,25 vezes maior de 

energia para sua deposição, tornando a terminação desses animais menos efi-

ciente e mais onerosa. Para produtores de uma commodity, como a carne bo-

vina, onde o maior desafio é produzir a arroba (@) a um menor custo, a EB é 

uma variável de alta relevância, pela avaliação do custo da carcaça produzida 

e a rentabilidade da arroba vendida ao frigorífico. 

 

Características da carcaça 

 

Com o aumento dos dias de suplementação, os pesos de carcaça quen-

te (PCQ) e fria (PCF) aumentaram linearmente. Houve maior deposição de te-

cidos muscular e adiposo ocasionado pelo aumento de dias de suplementação 

corroborando com as observações verificadas por Missio et al. (2013a). Em 

sistemas brasileiros de comercialização de bovinos entre produtores e frigorífi-

cos, o peso de carcaça quente (PCQ) é uma variável muito relevante por refletir 

o valor comercial desses animais (Paschoal et al., 2011). Missio et al. (2013) 

demonstraram que o aumento do peso corporal está intimamente ligado a de-

posição de tecidos na carcaça, principalmente gordura, elevando o PCQ, PCF, 

tamanho e conformação.  

Quando consideramos apenas componentes da carcaça, a espessura de 

gordura subcutânea (EGS) influencia significativamente o rendimento da carca-

ça. Além de não ser recortada durante a linha de abate, caso não haja exces-

so, o aumento da EGS é acompanhado pelo aumento, em menor grau, no de-

pósito de gordura inter e intramuscular, aumentando assim o peso da carcaça 

(Pethick et al., 2004). 

Vacas suplementadas durante 63 dias apresentaram alto RQCPCJ acom-

panhadas de maior EGS. Segundo Kuss et al. (2005a), o aumento no PCQ, a 
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elevada EGS e as demais características que refletem a musculosidade são 

responsáveis pelo elevado rendimento de carcaça em vacas de descarte. Os 

autores ainda descrevem que, em vacas de menor peso corporal, o menor ren-

dimento de carcaça pode ser ver verificado pelo maior peso relativo dos ór-

gãos. Vacas que não receberam suplementação apresentaram baixo RQCPCJ, 

o que também foi observado por Galvão et al. (1991), que atribuíram o menor 

RQCPCJ dos animais mais leves ao fato de apresentarem maiores pesos relati-

vos dos componentes não-integrantes da carcaça e menor EGS.  

Contudo, as respostas do efeito da suplementação no aumento de peso 

de abate sobre o RQCPCJ de vacas de corte reportadas na literatura não são 

unânimes. Wooten et al. (1979), ao abaterem vacas com quatro pesos crescen-

tes (385,7 a 530,3 kg), não verificaram diferença significativa no RQCPCJ, que 

oscilou entre 53 e 55%. Verificamos comportamento no RQCPCJ similar ao des-

te experimento em Matullis et al. (1987) pesquisando vacas de grupos genéti-

cos mais precoces – 378,6 (52,5%), 430,1 (52,4%), 468,1 (54,2%) e 506,2 kg 

(56,7%).  

Por outro lado, Cranwell et al. (1996), ao abaterem vacas com pesos si-

milares aos deste ensaio (456,1, 517,1 ou 571,7 kg), observaram comporta-

mento quadrático no rendimento de carcaça (52,1, 50,6 e 54%, respectivamen-

te). É importante salientar que o rendimento de carcaça é definido como a rela-

ção entre o peso de carcaça quente e o peso vivo do animal abatido, com ou 

sem jejum. Dessa forma, os critérios de pesagem interferem no cálculo do ren-

dimento, pois, quando em jejum, esses animais apresentam menor peso vivo 

devido ao esvaziamento parcial do trato gastrointestinal e consequentemente 

elevam o rendimento de carcaça. 

Normalmente, carcaças com melhor grau de acabamento apresentam 

menores perdas pelo resfriamento (PPR), devido a menor área de superfície 

por unidade de peso, minimizando as perdas e influenciando o rendimento de 

carcaça (Pascoal et al., 2010). A cobertura de gordura protege a carcaça do 

escurecimento pelo frio e perdas de liquido por desidratação durante o proces-

so de refrigeração das carcaças, principalmente pela influência da velocidade 

do vento e temperatura dentro das câmaras frias (Müller, 1987). Dessa forma, 

existe uma correlação negativa entre as variáveis EGS e PPR, conforme verifi-

cado na literatura (Restle et al., 1997 e Arboitte et al., 2004). Fica bem evidente 
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esta vertente quando analisamos os dados de EGS de vacas com até 21 dias 

de suplementação. Verificam-se valores de 2,02 a 2,12 mm de EGS para os 

animais que não receberam suplementação e os suplementados por 21 dias, 

respectivamente, e PPR de 1,5% do peso corporal em média. Em vacas com 

63 dias de suplementação, constatou-se EGS 35,7% superior e menores 

(9,1%) PPR em relação aos animais com 42 dias (3,95 mm) corroborando que 

a EGS influência nas perdas de líquidos durante o resfriamento. A EGS tam-

bém tem sido utilizada, por muitos anos, como uma medida de acabamento 

externo e medida indireta de musculosidade da carcaça, em função da correla-

ção negativa existente entre ambas (Luchiari Filho, 2000). Devido a essa im-

portância, o nível de EGS é rigorosamente monitorado pelos frigoríficos, sendo 

que o mínimo exigido é de 3,0 mm e ideal de 4-6 mm como limite desejado pe-

los frigoríficos brasileiros, para que não ocorra perdas por toalete nos cortes 

(Costa et al., 2002). O aumento excessivo da EGS, como o apresentado por 

animais com 63 dias de suplementação, não apresenta vantagem frente à re-

muneração do produtor pelo frigorífico. Além disso, a elevada deposição do 

tecido adiposo determina a eficiência alimentar desses animais, como comen-

tado anteriormente. 

Diante do exposto, é possível inferir que tais resultados, em condição 

melhor de disponibilidade de nutrientes, são respostas da recuperação do vo-

lume muscular e da deposição de gordura com o aumento do período de su-

plementação, sendo mais expressivos a partir do 42° dia de suplementação. 

Kuss et al., (2005a) reforçam que o aumento do peso de carcaça, bem como a 

melhor conformação, é ocasionado pela deposição de gordura (inter e intra-

muscular), como também o maior acúmulo de proteínas no músculo, em razão 

dos animais estarem em ganho compensatório, onde a síntese proteica é maior 

que a degradação. 

Após 21 dias de suplementação, as vacas aumentaram 46,3% à deposi-

ção de EGS em relação aos animais de 42 dias, enquanto que, nesse mesmo 

momento, a área de olho de lombo (AOL) incrementou 1,27%. Logo, as vacas 

atingem a maturidade com poucos dias de terminação em comparação a ma-

chos castrados e machos inteiros e começam a depositar gordura na carcaça 

mais prematuramente, o que também é um indicador de eficiência alimentar, 
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visto que a carcaça de fêmeas é mais leve que a de machos (Owens et al., 

2003; Fernandes et al., 2008). 

Segundo Arboitte et al., (2004a), a AOL é a medida mais utilizada na 

avaliação do desenvolvimento muscular da carcaça. Para Luchiari Filho (2000), 

existe a correlação positiva entre a AOL e porção comestível. Nessa região não 

há deposito de gordura intermuscular, o maior volume, medido em cm², ocorre 

por acúmulo de proteína, como nos demais músculos, e majoritariamente pela 

deposição intramuscular de gordura. O comportamento linear dessa variável ao 

longo do aumento dos dias de suplementação evidencia o crescimento muscu-

lar desses animais e consequentemente maior rendimento de desossa por pro-

porcionar maior quantidade de carne, porção comestível, por quilo de carcaça 

depositada.  Assim, vacas suplementadas por 63 dias apresentaram maior por-

ção comestível da carcaça em relação aos demais tempos (dias) de suplemen-

tação. De acordo com Brondani et al. (2006), os frigoríficos mostram preferên-

cia por carcaças com alta participação de músculo por proporcionarem maiores 

pesos individuais dos cortes no momento da desossa e ao fato da maior facili-

dade de comercialização e distribuição destes aos mercados varejistas. Em 

relação à porcentagem de gordura, Gesualdi Júnior et al. (2006) destacaram 

que as carcaças com maior proporção de gordura têm seu custo de produção 

elevado. Segundo os autores, em termos econômicos, o produtor normalmente 

é prejudicado no momento da retirada da gordura em excesso realizada no fri-

gorífico, visto que este material é comercializado, posteriormente, sem remune-

ração ao produtor. 

Destacando a importância da musculatura bem desenvolvida na carca-

ça, Berg e Butterfield (1976) descreveram que, para uma carcaça ser conside-

rada de boa qualidade deve haver quantidade máxima de músculo, mínima de 

ossos, e adequada de gordura, com variações em função do mercado consu-

midor. Complementando estas informações, Arboitte et al. (2004b) reportaram 

que, dos tecidos que compõem a carcaça, o músculo é o que apresenta maior 

importância comercial por ser o mais desejado pelo consumidor, além de re-

presentar relevante importância nutricional, em razão de sua adequada propor-

ção de aminoácidos essenciais, lipídios, vitaminas e sais minerais. 

O aumento no perímetro do coxão (Pcoxão), que avalia o conjunto de 

músculos da perna, indica uma maior deposição muscular em traseiro e o au-
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mento de gordura intermuscular, conferindo maior perímetro. O aumento da 

musculosidade altera o rendimento de desossa final por resultar em cortes do 

traseiro especial mais pesados e diluição no peso dos ossos. Por serem cortes 

nobres e possuírem maior valor agregado no mercado, geram maior renda e 

melhor comercialização no varejo, sendo vantajoso para as indústrias frigorífi-

cas. Com o aumento de dias de suplementação, o perímetro do coxão respon-

deu linearmente, concordando com os dados apresentados por Missio et al, 

(2013a), demonstrando, assim, que o crescimento muscular foi concomitante à 

deposição de gordura.  

Entretanto, referências sobre alterações nas características métricas das 

carcaças de vacas de descarte divergem entre si. Restle et al. (2001), estudan-

do vacas de descarte (nelore, charolês e mestiças) terminadas com três níveis 

de suplementação energética (0; 0,4% PC; 0,8% PC) não verificaram influência 

da suplementação sobre o comprimento de carcaça da mesma forma que Feijó 

et al. (2000), trabalhando com três diferentes dietas (silagem de sorgo com fon-

te proteica; silagem de sorgo com concentrado na razão de 0,5 e 1,0% do peso 

vivo) demonstram que essa característica da carcaça de vacas de descarte não 

é influenciada pela quantidade de concentrado utilizado na terminação das 

mesmas. Em contrapartida, Kuss et al. (2005a) e Missio et al. (2013a) relata-

ram aumento linear do comprimento de carcaça com o incremento do peso de 

abate, justificando esse aumento à pressão entre costelas causada pelo au-

mento de gordura inter e intramuscular na região da pontas de agulha, devido 

ao aumento do peso desses animais. Missio et al. (2013a), correlacionaram o 

aumento do peso de abate com o comprimento da carcaça, EGS, quantidade 

de músculo, osso, gordura, AOL e Pcoxão, associando à deposição de tecidos, 

músculo e gordura, principalmente, na carcaça. 

 

Componentes não carcaça 

Em rebanhos bovinos comerciais, as vacas de descarte são oriundas da 

seleção do rebanho de cria. Problemas reprodutivos, baixa habilidade materna 

e idade avançada são os principais fatores de eliminação dessas fêmeas (Res-

tle, 2001a). O descarte ocorre logo após o desmame e, com prioridade na pro-

dução de machos, as propriedades empregam melhores tecnologias na recria 

e, principalmente, na terminação desses animais. Nesse contexto, com baixo 
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peso corporal e consequente redução do peso de órgãos e tecido visceral, es-

tas vacas, quando selecionadas para terminação, manifestam crescimento 

compensatório expressivo que pode ser em carcaça ou crescimento de órgãos. 

Após aumento no peso dos órgãos e vísceras, Di Marco (1998) relatou 

que o depósito de gordura se inicia pela gordura intermuscular; logo após, 

acumula-se nos órgãos internos e nas vísceras, representada pela gordura re-

nal pélvica e inguinal (GRPI), seguido da gordura subcutânea e, por último, da 

intramuscular. Ainda conforme esse autor, a quantidade de gordura depositada 

é condicionada por fatores como raça, sexo, condição sexual, peso vivo, histó-

rico alimentar e velocidade de ganho de peso. Esta maior velocidade de ganho 

em peso é o que se denomina de ganho compensatório. Neste estudo, verifica-

se que 27,6%, 21,1% e 33,3% do GMD dos tratamentos TS21, TS43 e TS63, 

respectivamente, são em componentes não carcaça. Por receberem em função 

do PCQ, o GMD não traduz os reais ganhos ao produtor, sendo a variável de 

maior importância na quantificação da carcaça produzida expressa em GMD-

Car. Entretanto, o abate de animais mais pesados favorece a indústria frigorífi-

ca por diluir os custos fixos, uma vez que carcaças com diferentes pesos dis-

pendem do mesmo custo operacional (Paschoal et al., 2011). Além disso, com-

ponentes não carcaça são comercializados normalmente, gerando renda extra 

para a indústria. 

Como já dito anteriormente, a quantidade de tecido adiposo depositada 

no corpo do animal altera sua exigência alimentar por requerer maior quantida-

de de nutrientes para sua deposição. Somado a isso, Thompson et al. (1983) 

demonstram que o local de deposição de gordura influencia também nas exi-

gências nutricionais. A atividade metabólica da gordura presente na cavidade 

interna é maior que gordura subcutânea, alterando a exigência de mantença 

dos animais. 

Nesse estudo, a GRPI aumentou linearmente com o aumento dos dias 

de suplementação. Missio et al. (2013b), estudando vacas de descarte abatidas 

com quatro diferentes pesos de abate, encontraram também aumento linear 

dessa variável, justificando este incremento em função do aumento do tempo 

de alimentação. Corroborando essa informação, Pacheco et al. (2005) e Missio 

et al. (2010) afirmaram que o principal fator determinante no aumento de gordu-

ra corporal é o tempo de alimentação. 
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Com maior participação no metabolismo de nutrientes, o fígado é o ór-

gão com maiores variações perante alterações no consumo e nos níveis ener-

géticos da dieta (Ferrel & Jenkins, 1998). Diversos estudos mostram o cresci-

mento do fígado associado ao aumento do peso corporal (Jorge & Fontes, 

2001; Restle et al., 2005; Menezes et al., 2013; Missio et al., 2013b). Dessa 

forma, tem-se um crescimento quadrático desse órgão com 42 dias de suple-

mentação. O restabelecimento de vísceras pelo ganho compensatório, com 

consequente aumento de peso e maiores exigências nutricionais, aumentaram 

significativamente o peso do fígado desses animais, mesmo período onde en-

contra-se a melhor EB. Johnson et al. (1990) relataram que, de forma rápida e 

linear frente ao consumo de energia metabolizável, o tamanho do fígado res-

ponde rapidamente às mudanças de consumo alimentar. 

Cattelan et al. (2010) explicam que, com o aumento do peso, há um 

maior volume do trato gastrointestinal e aumento da deposição de gordura in-

terna (GRPI); órgãos como baço acabam por sofrer maior pressão, expressan-

do menores pesos. 

Rúmen e intestinos aumentaram linearmente em resposta aos dias de 

suplementação e, consequentemente, com o aumento de peso. Participando 

ativamente da digestão e absorção, esses órgãos respondem ao maior consu-

mo de alimentos e maior aporte de nutrientes. Com o aumento do peso corpo-

ral, o animal tende a elevar o consumo de energia para atender as exigências 

nutricionais de deposição de tecidos, principalmente de gordura. Dessa forma, 

o trato gastrointestinal se expande, visto que animais em terminação elevam 

suas exigências de energia com o incremento do peso corporal (NRC, 1996). 

Esses resultados estão de acordo com os apresentados por Kuss et al. (2007), 

Missio et al. (2013b) e Menezes et al. (2013). 

O tipo de dieta e a digestibilidade da mesma são os fatores que mais 

justificam a redução de conteúdo ao longo do aumento dos dias de suplemen-

tação. Rações com maiores teores de fibra e menores níveis de concentrado 

tem menor digestibilidade e taxa passagem, uma vez que a retenção ruminal é 

maior. Em contrapartida, quando os níveis de concentrado são maiores e as 

percentagens de fibras menores, temos melhor digestibilidade e menor reten-

ção ruminal, elevando a taxa de passagem. Quando mantidas em pastagem de 

baixa digestibilidade, em função da estação seca do ano, e sem suplementa-
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ção, esses animais apresentaram maiores concentrações de conteúdo no trato 

gastrointestinal (TS0). A partir da suplementação e do aumento nos dias, há 

melhor digestibilidade e taxa de degradação, aumentando a passagem no rú-

men e intestino, reduzindo a partição na digesta (ARC, 1980). 

 

Rendimento de cortes primários, cortes nobres, demais cortes de trasei-
ro, cortes de dianteiro e ponta de agulha 
 

A carcaça bovina, no mercado brasileiro, é comumente dividida em três 

cortes principais, sendo dianteiro, traseiro especial e ponta de agulha (Luchiari 

Filho, 2000). O rendimento da carcaça, bem como dos cortes comerciais e o 

peso desses, são de grande importância para a indústria frigorífica na avalia-

ção do produto e dos custos de produção. Sabendo que tanto o mercado inter-

no como o externo têm exigências de pesos mínimos de determinadas carnes, 

o rendimento de cortes comerciais ganha destaque (Kuss, 2005a). Frigoríficos 

pagam melhores preços por animais mais pesados por, aparentemente, refleti-

rem maior rendimento por unidade animal, gerando maiores cortes. Entretanto, 

carcaças com excessivo teor de gordura são mais aparadas, gerando maiores 

custos com operadores e maiores perdas econômicas, já que as aparas têm 

menor valor comercial. 

Perobelli et al. (1995) trabalhando com fêmeas nelore e charolês, de-

monstram que vacas terminadas em campos nativos apresentam menores ren-

dimentos de carcaça e, consequentemente, menores cortes, principalmente 

pela deficiência de acabamento causado pela baixa densidade energética da 

dieta. Quando terminadas em sistemas de suplementação energética, há me-

lhor deposição de gordura e o rendimento tende a se elevar. Nesse estudo, 

podemos observar que o aumento no peso de abate ocasionado pelo aumento 

nos dias de suplementação, resultou em maiores valores absolutos de cortes 

primários e alterou a proporção dos mesmos em relação ao PCF. Com 63 dias 

de suplementação, observa-se maior valor de traseiro justificado pela maior 

deposição muscular e de gordura e consequente aumento no PCoxão (113,9 

cm) desses animais. Simultaneamente, em detrimento do aumento de traseiro, 

observamos redução linear na proporção de dianteiro e aumento da ponta de 

agulha. Na avaliação do peso de carcaça é desejável que a proporção de tra-

seiro especial seja superior a 48%, a de dianteiro até 39% e da ponta-de-
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agulha até 13% (Luchiari Filho, 2000). Para Vaz et al. (2002b), o aumento da 

ponta de agulha está correlacionado ao acúmulo de gordura nesse corte, co-

mum em animais com elevado grau de acabamento, como verificado no pre-

sente estudo. Diversos autores (Vaz, 2002b; Kuss, 2005a; Coutinho Filho, 

2006; Vaz, 2010) verificaram maior participação de traseiro e de ponta de agu-

lha nas fêmeas em relação aos machos inteiros, os quais apresentaram maior 

percentagem de dianteiro, o que pode ser justificado pelo dimorfismo sexual. 

De acordo com Seideman et al. (1982), a testosterona é responsável por carac-

terísticas relacionadas ao dimorfismo sexual como o aumento da proporção do 

dianteiro nos machos não castrados. Além disso, no crescimento de bovinos, 

as diferenciações musculares nos quartos posteriores começam a ser destaca-

das com idades avançadas (Berg & Butterfiled, 1976), o que altera o percentual 

de traseiros de vacas de descarte. A superioridade desses animais na partici-

pação de traseiro na carcaça é desejável, uma vez que os cortes nobres, de 

maior valor agregado presentes na carcaça se encontram nessa porção.  

No sistema de comercialização brasileiro, o traseiro representa mais de 

50% do peso da porção comestível da carcaça (Tarouco, 2007). Com maior 

proporção e peso absoluto de traseiro, os pesos dos cortes nobres, exceto filé 

mignon, aumentaram com o incremento dos dias de suplementação dos ani-

mais. Butterfield & Berg (1966) estudando o desenvolvimento relativo de bovi-

nos, mostram que os músculos distais e proximais de extremidades torácica e 

pélvica em geral estão mais desenvolvidos que o restante da musculatura ao 

nascimento. Os músculos que rodeiam a coluna vertebral crescem a um mes-

mo ritmo que o total da musculatura e sua maturidade é intermediária. As de-

mais regiões anatômicas estão pouco desenvolvidas ao nascimento e posteri-

ormente desenvolvem-se relativamente mais rápidas, porém atingem sua matu-

ridade mais tardiamente. Dessa forma, o filé mignon se desenvolve mais pre-

cocemente e mesmo com o aumento no peso da carcaça, não se observa au-

mento no peso desse corte. 

Paschoal et al. (2010) relatam o aumento do peso absoluto dos cortes 

comerciais do traseiro com o aumento no peso de abate dos animais, apresen-

tando vantagens ao diluir os custos de processamento por unidade abatida. 

Nesse estudo podemos verificar o aumento de todos os demais cortes do tra-

seiro, bem como o aumento das aparas, causada pelo maior depósito de gor-
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dura. Pazdiora (2011a) trabalhando com tourinhos nelore abatidos com diferen-

tes pesos, verificou aumento linear de aparas em cortes de traseiro em função 

da elevação do peso de abate. 

Independente da raça, o animal tende a manter, dentro de limites, um 

equilíbrio entre o crescimento de traseiro e dianteiro e, consequentemente, so-

bre os cortes (Berg & Butterfield, 1976). Dessa forma, com o aumento dos cor-

tes primários, os cortes comerciais não aparados e aparados do dianteiro como 

a ponta de agulha elevaram-se em função do aumento no peso de carcaça, 

resultado da deposição muscular e de gordura. O aumento linear do total de 

aparas de todos os cortes se deve ao crescimento da EGS ao longo dos dias 

de suplementação e também ao maior depósito de gordura intermuscular. O 

aumento de aparas em excesso exige maior toalete, afetando de maneira ne-

gativa o processo industrial.  

Para a indústria frigorífica o aumento no rendimento da desossa é bené-

fico, uma vez que dilui os custos operacionais da mesma com a maior rentabili-

dade por unidade abatida. Com o aumento no tempo de suplementação o ren-

dimento da desossa se comportou de forma linear, provocado por uma maior 

musculosidade, demonstrado pelo aumento da AOL e Pcoxão, e deposição de 

gordura, inter e intramuscular. 

 

Qualidade da carne 
 

A transformação de músculo em carne acontece de forma complexa, 

com alterações de metabolismo celular e estruturas proteicas: ocorre o esgo-

tamento de reservas de ATP acompanhado da diminuição de temperatura da 

musculatura e queda no pH (Lawrie, 2005). 

A temperatura que as carcaças são expostas, tornaram-se essencial-

mente importantes para a qualidade da carne. Ela se destaca por atuar de for-

ma direta em todos os níveis do processo, nas câmaras frias e nas indústrias 

frigoríficas, acelerando todo o processo de conversão, armazenamento, con-

servação - evitando a proliferação de microrganismos - até a distribuição e co-

zimento da carne (Pereira, 2004).  A temperatura da carcaça pode gerar modi-

ficações nas taxas de reações bioquímicas nos tecidos musculares, principal-

mente nas reações catalisadas por enzinas, sensíveis a mudanças de tempera-
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turas. Além disso, o abaixamento rápido da temperatura da carcaça, na fase 

que antecede o rigor mortis, pode provocar o cold shortening, que consiste no 

encurtamento do sarcômero pela ação do frio, afetando negativamente a maci-

ez da carne (Marsh, 1977). 

Cattelan et al. (2013) reportaram que valores de 5°C são considerados 

ideais quando a mensuração é feita no músculo Longissimus dorsi. No presen-

te trabalho, os animais de maior tempo de suplementação (TS63) apresenta-

ram maior temperatura (5,91°C) que, por serem animais mais pesados, com 

maior deposição de gordura subcutânea (EGS), o abaixamento da temperatura 

no resfriamento foi dificultado. 

A temperatura tem também grande importância sobre a redução do pH 

da carcaça. Em 24 horas após o abate, a redução do pH associado com a tem-

peratura da carcaça a patamares ideais são de extrema importância na trans-

formação do músculo em carne, caracterizando o rigor mortis. Cattelan et al., 

(2013) citaram que, com a morte do animal, através da sangria, o músculo ob-

tém energia a partir da via anaeróbica. Após a glicólise, ocorre a formação de 

ácido lático que se acumula no músculo e, consequentemente, ocorre declínio 

do pH muscular. Assim, o pH post mortem está relacionado à quantidade de 

glicogênio muscular no momento do abate (Bendall et al., 1973) e irá definir a 

intensidade de redução do pH (Fabiansson & Reutersward, 1984). Nesta pes-

quisa, os valores de pH não foram alterados, tendo como valor médio 5,80. 

Mach et al. (2008) verificaram que valores de 5,4 a 5,8 são esperados 24 horas 

post mortem. A queda do pH ocorre mais lentamente em bovinos indo em mé-

dia de 7.0 a 5.5 – 5.9 em 24 horas.  Entretanto, se após 24 horas o pH perma-

nece acima de 6,2 por uma deficiência de glicogênio, temos uma carne DFD 

(do inglês dark, firm and dry), que apresenta características escura, consistente 

e firme. Esse tipo de carne é causado pelo estresse crônico induzido antes do 

abate, consumindo toda reserva de glicogênio (Roça, 2001).  

A concentração, o estado dos pigmentos da carne e a microestrutura 

muscular determinam a coloração da carne (Warris, 2000). Neste estudo, as 

variações para coloração podem estar associadas às oscilações de temperatu-

ra, uma vez que carcaças com maior conformação tendem a possuir queda 

mais lenta de temperatura. Segundo Warris (2000), a queda do pH associada 

a temperaturas mais elevadas da carcaça modificam a estrutura muscular, 
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causando desnaturação de algumas proteínas e a queda da capacidade 

de retenção de água. Essa queda modifica os índices de refratância do sar-

cômero e das miofibrilas, fazendo com que a carne se torne mais clara, como 

observado no TS63.  

Os valores encontrados para L*, a* e b* foram coerentes. Purchas 

(1988) comenta que a faixa ideal de luminosidade L* da carne é de 34 a 39 e 

os valores ideais de a* devem situar-se entre 18 e 22. No entanto, Pereira 

(2002) ressaltou que variações podem ser verificadas, principalmente em vacas 

de descarte (animais adultos) onde o pigmento de mioglobina, que retém o oxi-

gênio no músculo, é menos eficiente e para compensar são produzidos níveis 

mais elevados dessa proteína (mioglobina), incrementando a intensidade da 

cor vermelha. 

Com relação à intensidade b* da gordura, as médias em função dos dias 

de suplementação ajustaram-se ao modelo quadrático de regressão. As varia-

ções verificadas podem estar relacionadas com a ingestão de pigmentos caro-

tenoides, também contidos no volumoso verde (Fernandes et al., 2008),  justifi-

cando assim a maior média para os animais que não receberam suplementa-

ção (TS0). Fernandes et al. (2008) verificaram que a coloração amarelada da 

gordura normalmente está associada a um animal produzido a pasto, portanto 

com maior idade de abate, enquanto a gordura menos pigmentada (branca) 

está relacionada a animais acabados em confinamento, em que normalmente a 

fração volumosa da dieta é pobre em pigmentos carotenoides. 

Em relação a composição química da carcaça, considerando lipídios e 

proteínas, era esperado que com o incremento dos dias de suplementação 

houvesse aumento desses teores na carcaça. Porém, Wooten et al. (1979), 

trabalhando com vacas de descarte em realimentação, constataram que o ga-

nho em proteína ocorre nos primeiros 38 dias da realimentação e melhores 

condições alimentares aumentam a deposição de gordura, principalmente sub-

cutânea, gerando carcaças mais pesadas. Concordando com esse autor, evi-

denciamos no TS21 a maior percentagem de proteína, indicando que os ani-

mais reajustaram a deposição muscular e tenderam a depositar mais tecido 

adiposo após esse período. Berg & Butterfield, (1979) relataram que, durante o 

crescimento e a engorda dos animais, as diferentes taxas de síntese dos teci-

dos alteram a composição física e química da carcaça, que são influenciadas 
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principalmente por idade, estádio fisiológico, nutrição, genótipo e sexo do ani-

mal. Entretanto, à medida que observamos maior incremento de gordura no 

tecido subcutâneo, ocorreu o aumento tecidual dos demais sítios de depo-

sição de gordura, porém não suficientemente para aumentar os depósitos de 

gordura intramuscular (marmoreio), justificando assim o não aumento da per-

centagem de lipídeos na análise de composição química. 

Como já comentado anteriormente, Warris (2000) associa a queda do 

pH e a temperatura mais elevada da carcaça com a mudança estrutural da 

musculatura, resultando em queda na capacidade de retenção de água. Além 

disso, Donicht (2011) relata que o aumento da espessura de gordura (acima de 

6 mm) e, consequentemente, do marmoreio, também aumentam as perdas de 

líquido durante o processo de cozimento por liquefação da gordura, justifican-

do o aumento de PPC com o incremento nos dias de suplementação. 

Para Paz & Luchiari Filho (2000), a maciez da carne tem maior notorie-

dade por ser a característica organoléptica de maior influência na palatabilida-

de e aceitação do consumidor. Genética, raça, idade, sexo, alimentação, agen-

tes hormonais e tratamento post mortem são os principais fatores que influen-

ciam a maciez da carne. De acordo com Shackelford et al. (1991), animais que 

apresentam valores de força de cisalhamento abaixo de 44,12 N/cm² são con-

siderados macios e tem maior aceitação pelo consumidor, sendo que a força 

de cisalhamento de 58,8 N/cm² seria o limite entre a textura dura e macia. Nes-

te experimento, mesmo os animais suplementados por maior tempo (TS63), a 

carne apresentou-se macia. De acordo com Restle et al. (2001a), novilhas e 

vacas de descarte com idade média de oito anos ao abate apresentam valores 

de força de cisalhamento similares, sendo de 5,99 e 5,95 kgf/cm², respectiva-

mente. Vaz et al. (2002) avaliando as características de carcaça de animais 

Hereford de duas categorias, novilhos de 2 anos e vacas de descarte, não en-

contraram diferença significativa para a força de cisalhamento. Da mesma for-

ma, Townsend et al. (1990) não observaram diferenças para a força de cisa-

lhamento da carcaça de novilhos de 2,5 anos e vacas de descarte Charolês. 

A dureza da carne pode ser dividida em pelo menos dois componentes: 

a) dureza residual, causada pelo tecido conjuntivo (colágeno, elastina) e outras 

proteínas do estroma; b) dureza de actomiosina, causada pelas proteínas mio-

fibrilares. Em animais ou cortes que a concentração do tecido conjuntivo é alta, 
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existe uma correlação negativa com a maciez (Sgarbieri, 1996). O colágeno 

representa 2% do total de proteínas do músculo; entretanto, é responsável por 

grande parte das mudanças que ocorrem na textura da carne durante o cozi-

mento. Segundo Powell et al. (2000), a taxa e a extensão dessas mudanças 

dependem da maturidade do colágeno, bem como de fatores externos como a 

taxa de aquecimento, a umidade e o procedimento no preparo da carne. Com o 

avanço da idade dos animais, há o aumento no número de ligações cruzadas 

termoestáveis do colágeno nos músculos, tendendo ao endurecimento da car-

ne (Oliveira, 2000). Com o ganho compensatório, o crescimento muscular ocor-

re de forma acelerada, propiciando a formação de colágeno solúvel, alterando 

a relação colágeno solúvel/colágeno insolúvel (Crouse et al., 1986). Assim, o 

colágeno das vacas poderia ser solubilizado, aumentando a maciez da carne. 

Contudo, no presente estudo, a percentagem e os tipos de colágeno não foram 

alterados na carne dos animais com o aumento dos dias de suplementação. 

Para Koohmaraie et al. (1992) 85% da variabilidade na maciez da carne 

bovina pode ser atribuído às variações post mortem, no processo enzimático 

que leva à tenderização e, a menor parcela, os 15% restantes, seriam devidos 

às diferenças em “marbling” (gordura intramuscular) e colágeno.  
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8 - CONCLUSÃO 
 

O incremento nos dias de suplementação para terminação de vacas Ne-

lore de descarte promoveu melhorias no peso de carcaça e no acabamento 

pela maior espessura de gordura subcutânea, bem como maiores rendimentos 

de carcaça, com maior percentagem de PA e traseiro, onde se localizam os 

cortes de maior valor comercial.  

A suplementação por 42 dias propiciou aos animais melhor eficiência bi-

ológica, depositaram mais carcaça com menor consumo de suplemento, confe-

rindo maior expressão muscular evidenciada pelo aumento na área de olho de 

lombo e perímetro do coxão. 

O aumento nos dias de suplementação não alterou de forma importante 

os atributos qualitativos da carne, dessa forma, a qualidade da carne de vacas 

nem sempre é inferior à qualidade de carne de machos. No entanto, para que 

ocorra maior valorização da carne de fêmeas, é necessário mais pesquisas 

visando uma nova inserção mercadológica desta categoria na cadeia produtiva 

da carne bovina. 
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