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RESUMO 

O estágio obrigatório supervisionado foi realizado na Embrapa Gado de Corte, em Campo 

Grande no Mato Grosso do Sul, no período de agosto a dezembro de 2017. As atividades 

desenvolvidas foram pesagem e manejo de bovinos em fase de recria e terminação; 

fornecimento de suplementos a pasto e semi-confinamento; avaliação da disponibilidade de 

forragem; e coletas de tecidos e amostras de carne nos frigoríficos para avaliação em 

laboratório. O estágio supervisionado possibilitou conhecer na prática a dinâmica da 

produção de bovinos de corte, contribuindo para formação e qualificação profissional. 

Palavras-chave: bovinocultura de corte, qualidade de carne, suplementação 
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ABSTRACT 

The supervised stage was carried out at Embrapa Gado de Corte, in Campo Grande, Mato 

Grosso do Sul, on period of august to december 2017. The works developed were weighing 

and handling cattle in the stage of rearing and finishing; supplements supply in pasture and 

semi confinement; evaluation of forage availability in pasture; tissue samples and meat 

samples in the slaughterhouses for laboratory evaluation. The supervised stage made it 

possible to know in practice the dynamics of beef cattle production, contributing to training 

and professional qualification.  

Keywords: beef catlle, supplementation, meat quality 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No ano de 2015, o Brasil produziu mais de 9,5 milhões de toneladas de carcaças 

bovinas, exportando cerca de 1,88 milhões de toneladas, representando 19% da produção 

total (ABIEC, 2016). Além disso, a carne bovina é a segunda mais apreciada pela 

população brasileira, com consumo anual de 36,7 kg/pessoa (USDA, 2017). Apesar do alto 

consumo no mercado interno, o Brasil se consolida como o segundo maior exportador de 

carne bovina do mundo (USDA, 2017).  

A participação do Brasil no comércio mundial de carne bovina é notória, no entanto 

o país ainda apresenta baixos índices produtivos em relação a outros países. Os Estados 

Unidos, por exemplo, produz 12 milhões de toneladas de carcaças bovinas, cerca de 25% a 

mais que a produção brasileira (9,5 milhões), com menos da metade do número de animais 

(USDA, 2017). A baixa produtividade brasileira está relacionada ao rebanho composto por 

animais tardios, ao sistema de produção predominantemente a pasto, com gramíneas C4 de 

menor valor nutricional e a ineficiência do manejo sanitário (FERRAZ e FELÍCIO, 2010; 

HOFFMANN et al., 2014).  

A adoção de tecnologias pelos produtores rurais, associadas à seleção genética, 

alimentação mais eficiente e terminação em confinamento, tem possibilitado maior ganho 

de peso, menor mortalidade e melhor qualidade da carne bovina (GOMES et al., 2017). 

Para isso, a gestão administrativa e econômica da propriedade, o manejo das pastagens, o 

manejo nutricional, sanitário e reprodutivo devem ser conduzidos de forma criteriosa. Em 

virtude disso, é evidente a necessidade de profissionais capacitados nestes processos, 

visando à melhoria dos índices produtivos e econômicos. 

Com o presente estágio, buscou-se conciliar os conhecimentos adquiridos durante a 

graduação para ampliar o entendimento da dinâmica da pecuária de corte no Brasil, e dessa 

forma poder contribuir com o desenvolvimento desta atividade.  
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2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

As áreas de pastagens são extremamente importantes para produção da carne 

bovina brasileira. Porém, a utilização exclusiva de pastagens nativas ou cultivadas não 

atende completamente as exigências nutricionais dos animais, dificultando a expressão do 

máximo potencial de ganho de peso, principalmente nas épocas secas (CEZAR et al., 

2005). As pastagens tropicais estão susceptíveis à variação sazonal, e à grande diversidade 

de solos e climas do país. O período seco ocasiona redução do crescimento das plantas, 

diminuindo a produção forrageira e de sua qualidade nutricional, influenciando o 

desempenho animal (MEDEIROS et al., 2015).  

A utilização de pastagens como base da alimentação do rebanho reduz custos de 

produção, tornando a carne produzida no Brasil mais competitiva em relação a outros 

países, que tem produção baseada em confinamento (CEZAR et al., 2005). Além disso, o 

maior bem-estar dos animais, e a carne apontada como mais saudável, tornam a carne 

produzida no Brasil mais atrativa para nichos de mercado mais exigentes (DIAS-FILHO, 

2014). 

A suplementação pode corrigir a limitação primária de proteína das pastagens e 

permite que o animal aumente o consumo da forrageira de baixa qualidade, esse maior 

consumo e o melhor aproveitamento dos nutrientes da forragem levam a incrementos em 

vários índices zootécnicos, especialmente ganho de peso, melhorando o acabamento de 

carcaça e diminuindo idade ao abate (MEDEIROS et al., 2015).  

A definição das estratégias de suplementação dentro do sistema de produção é 

importante, pois o aporte de nutrientes via suplemento pode ter diversas finalidades. Desta 

forma, podem-se utilizar suplementos com diferentes objetivos nutricionais, visando 

atender o requerimento de categorias específicas de acordo com os níveis de ganho pré-

estabelecidos, considerando o ganho de peso e as características quantitativas e qualitativas 

da forragem disponível (REIS et al., 2009). 

A carne é componente principal da dieta humana, portanto exige uma atenção 

especial quanto à qualidade e segurança alimentar, principalmente pelo grande apelo dos 

consumidores por alimentos mais “saudáveis” (RAMOS E GOMIDE, 2007). 

Atualmente o setor produtivo tem direcionado interesse à melhoria da qualidade da 

carne, visando conquistar mercados mais exigentes e agregar valor aos produtos (OSÓRIO, 

2006). No entanto, a melhoria da qualidade da carne não é tarefa fácil, principalmente 

porque as características dos produtos cárneos estão constantemente se adaptando às 
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exigências do consumidor, visto que a consolidação da cadeia produtiva depende da 

preferência do mercado (OSÓRIO et al., 2012). 

Existem diversas características importantes na avaliação das carcaças bovinas, 

envolvendo parâmetros quantitativos e qualitativos. As características quantitativas estão 

relacionadas ao peso e rendimento de carcaça; rendimento de músculo, ossos e gordura; 

área de olho de lombo; espessura de gordura subcutânea; comprimento da carcaça, dentre 

outras. Já as características qualitativas, podem envolver fatores sensoriais que contribuem 

para aparência da carne, associadas à cor; e fatores que contribuem durante o ato de 

degustação, como a maciez, suculência e sabor e aroma (RAMOS E GOMIDE, 2007). 

Há um consenso que a maioria dos fatores que influenciam as características 

quantitativas e qualitativas da carcaça de ruminantes estão relacionadas à sua criação. 

Fatores como idade, sexo, raça, manejo nutricional e cuidados pré e pós bate são 

associados a características sensoriais da carne e de rendimento de carcaça em ruminantes 

(SANTOS et al., 2015; LIMA JÚNIOR, 2011; HADLICH et al., 2013; OSÓRIO et al., 

2012). Isso ressalta a importância de um manejo geral criterioso para a produção de 

bovinos de corte.  
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3. DESCRIÇÃO DO LOCAL E PERIODO DO ESTÁGIO 

 

O estágio foi realizado na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 

unidade Gado de Corte, localizada no município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 

durante o período de agosto a dezembro de 2017. 

A Embrapa Gado de Corte possui uma sede com área de 3.081 hectares, além de 

um campo experimental (Fazenda Modelo) de 1.612 hectares, localizado a 20 km da sede, 

contando com campos experimentais, laboratórios, casas de vegetação, biblioteca, centro 

de informática e benfeitorias de apoio, constituindo um complexo com área total 

construída de 20.702,79 m² onde atua uma equipe interdisciplinar de aproximadamente 193 

funcionários (Figura 1). 

A unidade apresenta mais de 30 laboratórios nos núcleos de pesquisa vegetal e 

animal, entre eles podemos destacar os mais utilizados durante o estágio: o Laboratório de 

Nutrição Animal, Laboratório de Processamento de Amostras Forrageiras, Laboratório de 

Avaliação de Carcaças Bovinas, Laboratório de Qualidade da Carne e o Complexo de 

piquetes experimentais.   

A instituição tem como foco o desenvolvimento de tecnologias, produtos e serviços 

para aumento da produtividade e rentabilidade da pecuária de corte brasileira de modo 

sustentável. O setor de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa Gado de Corte está 

atualmente organizado em três grupos temáticos: Grupo de Produção Vegetal (GPV), 

Grupo de Produção Animal (GPA) e Grupo de Sistemas de Produção (GSP).  

 

Figura 1 - Embrapa Gado de corte 

Fonte: Google Earth 
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As atividades foram desenvolvidas junto ao Grupo de Produção Animal, que atua 

no desenvolvimento de soluções tecnológicas para questões de manejo, reprodução e 

nutrição animal; na orientação de sistemas de cruzamentos e programas de seleção e 

melhoramento animal; no controle de parasitas e vetores e testes de diagnóstico e vacinas; 

e na avaliação e garantia da qualidade do produto final. 

 

4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

O estágio ocorreu com a supervisão do Dr. Rodrigo da Costa Gomes, pesquisador 

na Embrapa Gado de Corte. As atividades desenvolvidas foram pesagem e manejo de 

bovinos em fase de recria e terminação; fornecimento de suplementos a pasto e semi-

confinamento; avaliação da disponibilidade de forragem; coletas de tecidos e amostras de 

carne em frigoríficos para avaliação em laboratório. 

As atividades foram realizadas com 245 animais na fase de recria e terminação. 

Esses animais compunham três modelos de sistema de produção desenvolvidos na 

Embrapa Gado de Corte: terminação em semi-confinamento, recria com suplementação 

mineral à pasto e recria com suplementação proteico-energética à pasto. Os cuidados com 

os animais eram realizados conforme cada sistema de produção. Os cuidados incluíam 

identificação, castração (caso necessário), imunização, ajuste do consumo alimentar, 

controle de parasitos internos e externos. 

 

1) Sistemas de produção 

Bovinos cruzados na fase de terminação em sistema de semi-confinamento 

O lote continha 45 animais (machos imunocastrados) em fase de terminação. Os 

animais eram mantidos em pasto de capim Brachiarão, Urochloa (syn. Brachiaria) 

brizantha cv. Marandu, com lotação contínua. Os animais foram divididos em dois 

piquetes (A e B) de 10,2 ha cada, com mesmas condições de disponibilidade de forragem. 

A suplementação concentrada era fornecida para os animais do piquete “A”, com oferta 

diária de 1,5% do peso corporal (PC), enquanto para os animais do piquete “B” era 

ofertado 2% do PC do mesmo concentrado. Os animais eram oriundos do cruzamento entre 

touros da raça guzerá, senepol e caracu, com matrizes das raças nelore, F1 Nelore/Angus e 

F1 Caracu/Nelore que produziram animais de 9 grupos genéticos. 

 

https://www.embrapa.br/busca-de-solucoes-tecnologicas/-/produto-servico/863/brachiaria-brizanthacv-marandu
https://www.embrapa.br/busca-de-solucoes-tecnologicas/-/produto-servico/863/brachiaria-brizanthacv-marandu
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Bovinos cruzados na fase de recria em sistema de pastejo com suplementação proteica 

na estação seca e mineral nas águas 

Neste lote haviam 117 animais divididos em 12 piquetes, com aproximadamente 

4,5 ha, formada com capim Brachiarão, Urochloa (syn. Brachiaria) brizantha cv. 

Marandu. Os animais receberam suplementação proteica no período seco, com oferta de 

aproximadamente 0,1% do PC e na época das águas suplementação mineral à vontade 

(Figura 2). Na Tabela 1 e 2 estão descritos os níveis de garantia dos suplementos 

mencionados:  

Figura 2 - Animais cruzados consumindo suplemento mineral 

 
 Fonte: Autor 

Tabela 1 - Níveis de garantia do suplemento proteico por kg de produto 

Informação Nutricional Valor 

Proteína Bruta (mínimo) 320 g 

NNP¹ Equiv. PB (mín) 270 g 

NDT Estimado 440 g 

Cálcio (mín/máximo) 60-100 g 

Fósforo (mín) 24 g 

Sódio (mín) 70 g 

Magnésio (mín) 5,5 g 

Enxofre (mín) 10 g 

Flúor (máx) 240 mg 

Zinco (mín) 1400 mg 

Cobre (mín) 450 mg 

https://www.embrapa.br/busca-de-solucoes-tecnologicas/-/produto-servico/863/brachiaria-brizanthacv-marandu
https://www.embrapa.br/busca-de-solucoes-tecnologicas/-/produto-servico/863/brachiaria-brizanthacv-marandu
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Manganês (mín) 420 mg 

Cobalto (mín) 50 mg 

Iodo (mín) 70 mg 

Selênio (mín) 8 mg 

Lasalocida Sódica 290 mg 

1 nitrogênio não proteico  

Tabela 2 - Níveis de garantia do suplemento mineral por kg de produto 

Informação Nutricional Valor 

Cálcio (mín/máx) 145-155 g 

Fósforo (mín) 80 g 

Sódio (mín) 134 g 

Magnésio (mín) 10 g 

Enxofre (mín) 18 g 

Flúor (máx) 800 mg 

Zinco (mín) 3800 mg 

Cobre (mín) 1400 mg 

Manganês (mín) 800 mg 

Cobalto (mín) 90 mg 

Iodo (mín) 90 mg 

Selênio (mín) 36 mg 

 

Bovinos na fase de recria em sistema de pastejo com suplementação proteico-

energética 

Neste sistema continha 83 animais, sendo 37 da raça nelore (Figura 3) e 46 

cruzados F1 nelore/angus (Figura 4). Logo após a desmama, os animais foram alocados em 

pastagem de integração com soja e capim Piatã, Urochloa (syn. Brachiaria) brizantha cv. 

BRS Piatã). Em função do preparo para um novo ciclo de soja, os animais foram 

remanejados para um pasto formado com capim Brachiarão, Urochloa (syn. Brachiaria) 

brizantha cv. Marandu, de 58,9 ha. O rebanho recebia suplementação proteico-energética, 

ao nível de 0,3% do PC médio do lote. Na Tabela 3 são descritos os níveis de garantia do 

suplemento mencionado. 

https://www.embrapa.br/busca-de-solucoes-tecnologicas/-/produto-servico/863/brachiaria-brizanthacv-marandu
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJyZCGluzXAhUHkJAKHVHHA3QQFgg0MAI&url=https%3A%2F%2Fwww.embrapa.br%2Fbusca-de-solucoes-tecnologicas%2F-%2Fproduto-servico%2F865%2Fbrachiaria-brizantha---brs-piata&usg=AOvVaw1T23Zf-iZjdOXSkDI2J90c
https://www.embrapa.br/busca-de-solucoes-tecnologicas/-/produto-servico/863/brachiaria-brizanthacv-marandu
https://www.embrapa.br/busca-de-solucoes-tecnologicas/-/produto-servico/863/brachiaria-brizanthacv-marandu
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Figura 3 - Bovinos da raça nelore em destaque 

 
 Fonte: Autor 

 

Figura 4 - Bovinos F1 Angus/Nelore 

 
  Fonte: Autor 
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Tabela 3 - Níveis de garantia do suplemento proteico-energético por kg de produto 

Informação Nutricional Valor 

Proteína Bruta (mín) 250 g 

NNP¹ Equiv. PB (mín) 165 g 

NDT Estimado 580 g 

Cálcio (mín/máx) 20-60 g 

Fósforo (mín) 15 g 

Sódio (mín) 30 g 

Magnésio (mín) 3,5 g 

Enxofre (mín) 6 g 

Flúor (máx) 150 mg 

Zinco (mín) 500 mg 

Cobre (mín) 165 mg 

Manganês (mín) 155 mg 

Cobalto (mín) 20 mg 

Iodo (mín) 25 mg 

Selênio (mín) 2,5 mg 

Lasalocida Sódica 100 mg 

1 nitrogênio não proteico  

 

2) Manejo nutricional 

Todos os animais, independente do sistema de produção, eram mantidos a pasto 

com suplementação mineral, proteica ou proteico-energética fornecida diariamente (Figura 

5). O recolhimento das sobras era realizado uma vez por semana, para determinação do 

consumo dos animais. 

 

Figura 5 - Fornecimento de suplementos no cocho 

 
 Fonte: Autor 
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O processamento das rações concentradas implica diretamente no ganho de peso e 

eficiência alimentar dos animais (BARASHKOV et al., 2007). Deve-se ter atenção à 

mistura de ingredientes, principalmente quando se adicionam vários elementos com 

propriedades físicas diferentes. A mistura deve ser eficiente, evitando erros na 

concentração dos nutrientes, pois variações podem causar desequilíbrio de nutrientes, 

gerando perdas econômicas. 

A ração concentrada fornecida aos animais de terminação em sistema de semi- 

confinamento era produzida na fábrica de ração da Embrapa Gado de Corte. A ração 

concentrada era composta por milho grão moído, casca de soja peletizada e núcleo mineral 

comercial (Tabela 4). Na Tabela 5 estão apresentados os níveis de garantia do núcleo 

mineral comercial.  

 

Tabela 4 - Ração concentrada para terminação de bovinos em semi-confinamento 

Ingredientes Quantidade (%) 

Milho grão moído 60,0 

Casquinha de soja 25,2 

Núcleo mineral comercial 14,8 

 

Tabela 5 - Níveis de garantia do núcleo mineral comercial 

Informação Nutricional Valor 

NNP¹ Equiv. PB (máximo) 340 g 

Proteína Bruta (mínimo) 450 mg 

Cálcio (mínimo/máximo) 47-90 g 

Fósforo (mínimo) 25 g 

Sódio (mínimo) 10 g 

Magnésio (mínimo) 12 g 

Enxofre (mínimo) 11 g 

Flúor (máximo) 250 mg 

Zinco (mínimo) 407 mg 

Cobre (mínimo) 100 mg 

Manganês (mínimo) 160 mg 

Cobalto (mínimo) 13 mg 

Iodo (mínimo) 21 mg 

Selênio (mínimo) 3,3 mg 

Virginiamicina (mínimo) 167 mg 

Monensina Sódica (mínimo) 133 mg 

1 nitrogênio não proteico  
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O grão de milho era moído no triturador e levado aos silos de armazenamento, dos 

quais se deslocavam diretamente para a caçamba com balança. Posteriormente as 

quantidades de casca de soja e núcleo mineral eram adicionadas à caçamba com balança e 

em seguida todos os ingredientes eram conduzidos ao misturador. O misturador 

permanecia acionado por aproximadamente 15 min para adequada homogeneização da 

ração concentrada. Uma vez misturada, a ração concentrada era transferida para o silo de 

estoque (Figura 6). 

 

Figura 6 - Esquema de funcionamento das maquinas na fabrica de ração 

 
 Fonte: Autor 

 

3) Manipulação dos animais no centro de manejo (pesagem, aplicação de 

carrapaticida e ultrassonografia) 

Os animais eram pesados a cada 45 dias. Antes de cada pesagem, os animais foram 

recolhidos para o centro de manejo, submetidos a jejum de sólidos por 16 horas até o 

momento da pesagem (Figura 7). O intuito era verificar o peso e ganho médio diário 

individual e média do rebanho, possibilitando acompanhamento do desempenho animal e 

ajustes de manejo. 
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Figura 7 - Pesagem dos animais no centro de manejo 

 
Fonte: Autor 

A ocorrência de carrapatos nos rebanhos brasileiros tem causado sérios problemas 

aos produtores, devido prejuízos com a desvalorização do couro do animal e favorecendo a 

penetração de larvas de moscas, causadora de miíase e berne. Isto tem ocorrido 

principalmente pela intensificação dos sistemas de produção e o aumento do grau de 

sangue europeu do rebanho (FURLONG, 2005). Por isso, é fundamental a prevenção e 

controle através da aplicação de carrapaticidas e mosquicidas. Durante o estágio foram 

realizados acompanhamento e auxilio ao controle de ectoparasitas dos animais nos 

diversos sistemas. Utilizava-se produto comercial Cypercolor Plus pour-on, contendo 

50g/L de cipermetrina, 70g/L de clorpirifós, 50g/L de butóxico de pironila e 5g/L 

citronelal, aplicando sobre o dorso do animal, desde o pescoço até a cauda. A dosagem era 

de 10 ml para cada 100 kg de peso corporal (Figura 8). 

A utilização do ultrassom tem sido eficiente na determinação das características da 

qualidade da carne e produtividade da carcaça (SILVA et al., 2003). Durante o estágio, foi 

realizado o acompanhamento de avaliações de carcaça por ultrassonografia. As imagens 

eram registradas entre a 12ª e 13ª costelas (Figura 9a) para medir a área de olho de lombo e 

espessura de gordura subcutânea. Eram registradas imagens também sobre o Gluteus 

biceps (Figura 9b) para determinação da espessura de gordura sobre a picanha. As imagens 

permitiam a verificação in vivo do estado de acabamento e o desenvolvimento muscular 

dos animais permitindo aos pesquisadores programar o melhor momento para o abate dos 

animais. 
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Figura 8 - Aplicação de carrapaticida e mosquicida (pour on) 

 
                                                Fonte: Autor 
 

Figura 9 – Avaliação da carcaça por ultrassonografia 

 
  Fonte: Autor 
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Avaliação das pastagens 

 

O planejamento da alimentação na produção animal é essencial, principalmente 

porque a nutrição do rebanho é o fator que constitui maior parte dos custos de produção 

(Pedreira et al., 2005). Para isso, a quantificação da produção de matéria seca nas 

pastagens é fundamental, visando adequar a quantidade de animais à oferta de forragem 

das pastagens.  

A mensuração da quantidade de forragem no pasto deve ser prática e precisa. 

Diante disso, para estimar a disponibilidade de forragem das pastagens era utilizada a 

metodologia de Haydock e Shaw (1975) com adaptações, que permitia a realização de um 

grande número de estimativas em um único dia, e não era destrutiva, tornando interessante 

para experimentos de grande pastoreio. A metodologia utilizada está descrita abaixo: 

1- Inicialmente era observado o pasto, buscando as regiões de maior e menor 

concentração de forragem;  

2- Após a idendificação dos pontos, as massas de forragem eram coletadas, 

delimitadas por molduras com areas de 0,25m². Em seguida, eram atribuídas nota 5 

e 1 (Figura 10) ao maior e menor volume de matéria natural de forragem, 

respectivamente; 

           Figura 10 - Notas 5 e 1 da escala de referência 

  
Fonte: Autor    

                              

3- Em seguida, um quadrante com volume visual equivalente a média entre a massa 

das notas 1 e 5 era selecionado, atribuindo a nota 3. Logo após, eram buscados os 

padrões 2 e 4 que deveriam ter rendimento correspondente a média entre os padrões 

para nota 1 e 3 e 3 e 5, respectivamente. Dessa forma, eram padronizadas as 5 notas 

de referência para o piquete em avaliação; 
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4- Posteriormente, eram distribuidas 10 molduras em pontos aleatórios, classificados 

por 2 ou mais avaliadores em função dos padrões de notas estabelecidas 

anteriormente. Logo após, a forragem dentro das 10 molduras eram cortadas, 

pesadas e armazenadas para determinação da matéria seca. Das notas aplicadas por 

cada avaliador, eram plotadas equações de regressão em função da massa seca real 

dos pontos e notas para verificar a confiabilidade (r²) da avaliação; 

5- Em seguida, 60 a 80 pontos distribuidos uniformemente pela area em avaliação 

eram classificados, de acordo com a escala por todos os avaliadores; 

Além disso, a coleta de perfilhos era realizada, para separação botanica em 

laboratorio, isolando as folhas, colmos e materia morta (Fgura 11), posteriormente 

colocado em estufa, por tres dias a 65ºC, e moidas para realização das analises 

bromatologicas e assim estimar a qualidade nutritiva do pasto. 

 

Figura 11 - Moedor de forragens, folha, colmo e material morto. 
 

 
Fonte: Autor 
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Avaliação de carcaça e coleta de amostras de carne 

 

Os abates dos animais eram realizados em frigoríficos certificados e as avaliações 

de carcaça eram feitas após o período de refrigeração (24 horas a 4 ºC). Foram realizadas 

mensurações da conformação para tipificação das carcaças. Em seguida foi realizada 

leitura de pH pela inserção de pHmetro (Figura 12a) no Longissimus thoracis. Foram 

realizados cortes transversais entre a 12ª e 13ª costelas, de maneira a expor o músculo 

longissimus thoracis. Logo após, foi aferida a espessura de gordura subcutânea com um 

paquímetro digital; verificado o escore de marmoreio e realização de um desenho do 

perímetro do músculo em papel vegetal para determinação da área de olho de lombo 

(Figura 12b). Após as avaliações, uma porção de 3 costelas (10ª, 11ª e 12ª) era destacada 

da carcaça (Figura 12c), identificada e transportada até o laboratório de qualidade de carne 

para limpeza e análises. 

 

Figura 12 - Análise do pH, desenho do perímetro da área de olho de lombo e retirada da 

amostra 

 
Fonte: Autor 
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Análise da qualidade de carne 

 

As peças obtidas em frigorífico eram limpas, cortadas em bifes com 

aproximadamente 2,5cm de espessura, pesadas, identificadas, embaladas a vácuo e 

armazenadas em temperaturas de 0ºC a 7ºC, para posterior determinação das características 

qualitativas. As análises realizadas eram:  

 

1) Perda de água por descongelamento 

A capacidade de retenção de água consiste na capacidade da carne em reter água 

após a aplicação de forças externas (SILVA SOBRINHO, 2001). A menor capacidade de 

retenção de água da carne implica perdas do valor nutritivo pelo exsudato liberado, 

resultando em carne mais seca e com menor maciez (ZEOLA, 2007).  

Para determinação da perda de água por descongelamento, os bifes eram retidos das 

embalagens aferindo-se o peso do exsudato e da peça a uma temperatura média de 5 a 9ºC, 

para determinação, por diferença de peso. 

 

2) Analise do pH da carne 

O pH é um dos atributos mais importantes para qualidade da carne, pois exerce 

influência sobre coloração, capacidade de retenção de água, maciez, suculência e sabor 

(RÜBENSAM, 2000). O intervalo ideal para pH da carne no momento do abate é entre 6,9 

a 7,2, devendo estabilizar com um valor em torno de 5,2 a 5,8 quando se esgotam as 

reservas de energia (LAWRIE, 2005). A diminuição do pH muscular ocorre devido  a falta 

de oxigênio no músculo, provocando produção de energia via anaeróbica, produzindo e 

acumulando ácido lático no músculo (FORREST et al., 1975).  

Quando o animal sofre estresse momentos antes ao abate, a carne diminui 

rapidamente seu pH, gerando uma carne PSE, da sigla em inglês Palide, Soft and 

Exsudative, uma carne pálida, mole e exsudativa (FORREST et al., 1975). Já quando o 

estresse é causado ao longo do processo pré-abate e sua reserva glicosídica é exaurida, 

provoca uma anomalia conhecida como DFD, da sigla em inglês Dark, Firm and Dry, uma 

carne de cor escura, textura firme e que retém muita água no seu interior, esta mais comum 

em bovinos (GONÇALVES, BLISKA, 2000).   

 Para a determinação do pH era utilizando um peagâmetro (pHmetro Portatil HI 

99163), que era inicialmente calibrado em solução neutra e em solução ácida. Após a 

http://www.splabor.com.br/termometro-e-afins/termometro-digital/medidor-de-ph-e-temeperatura-portatil-para-produtos-de-carne-modelo-hi-98163.html
http://www.splabor.com.br/termometro-e-afins/termometro-digital/medidor-de-ph-e-temeperatura-portatil-para-produtos-de-carne-modelo-hi-98163.html
http://www.splabor.com.br/termometro-e-afins/termometro-digital/medidor-de-ph-e-temeperatura-portatil-para-produtos-de-carne-modelo-hi-98163.html
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calibração, o eletrodo era inserido diretamente no bife até conseguir uma leitura estável 

(Figura 13).  

 

Figura 23 – Calibração e utilização do peagômetro para determinação do pH 

 
Fonte: Autor 

 

3) Aspectos da cor da carne 

A cor é um aspecto sensorial importante, porém muito subjetiva, podendo diferir 

para cada individuo. Portanto, para garantir que seja expressa de forma objetiva e precisa 

era utilizado o sistema de mensuração proposto pela CIE - Commission Internationale de I’ 

Éclairage. O sistema transforma o espectro de reflectância ou transmitância de um objeto 

em variáveis X, Y e Z, cujas sofrem transformações cúbicas, dando origem às variáveis 

“L*”, “a*” e “b*”, onde o valor L* representa o máximo estímulo luminoso (L* 0 = preto; 

100 = transparente), e os valores a* e b* são entendidos respectivamente como as 

proporções de vermelho e amarelo refletidos ou transmitidos pela carne (MACDOUGALL, 

1994). 

Para determinação da cor era utilizado um colorímetro (MiniScan XE Plus), 

realizando três leituras, em diferentes pontos para avaliação de toda área do bife (Figura 

14). 
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Figura 34 - Utilização do colorímetro para determinação da cor do bife 

Fonte: Autor 
 

4) Perda de água por cocção 

A baixa capacidade de retenção de água causa perda no valor nutritivo, liberado 

pelo exsudato, resultando numa carne menos suculenta e macia (PARDI et al., 1993). As 

perdas de líquido ocorrem durante o processo de preparo da carne para o consumo, sendo 

calculadas de forma simples e rápida pela diferença entre os pesos inicial e final da 

amostra (LAWRIE, 2005). 

Para determinação da perda de água por cocção, os bifes eram pesados e cozidos 

em forno elétrico a 163ºC, ao atingirem a temperatura de 42°C, os bifes eram virados até 

alcançar 71°C no centro geométrico, procedimento que durava aproximadamente 15 min. 

Após resfriamento as amostras eram pesadas novamente e as perdas eram quantificadas por 

diferença de peso (Figura 15). 
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Figura 45 - Cozimento dos bifes em forno elétrico 

 
 Fonte: Autor 

 

5) Analise da maciez da carne 

A maciez é um dos fatores qualitativos mais importantes, considerando-se a 

característica organoléptica de maior influência na aceitação da carne pelo mercado 

consumidor, que consiste na facilidade de mastigar a carne (ALVES et al., 2005). A 

maciez é associada a dois componentes musculares: teor de estruturação do tecido 

conectivo; e compactação do sarcômero, relacionada ao rigor mortis, aos fenômenos de 

encolhimento por frio e ao grau de desnaturação das miofibrilares (RAMOS E GOMIDE, 

2007). 

Para determinação da maciez do bife era utilizado o método objetivo, que mede a 

força necessária para o cisalhamento de uma seção transversal de carne, sendo a maciez 

inversamente proporcional à força dispensada para o corte da amostra. Utilizando um 

vazador de 2 cm de diâmetro, eram retirados cilindros (Figura 16b), perpendicularmente ao 

sentido das fibras musculares (Figura 16a). Em seguida as amostras eram cortadas pela 

lâmina Warner-Bratzler acoplada a um texturômetro (Figura 16c).   
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Figura 56 - Fibras musculares, corte transversal dos bifes e analise da força de 

cisalhamento 

 
Fonte: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

30 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estágio supervisionado possibilitou conhecer a dinâmica da produção de bovinos 

de corte, obtenção de prática e conhecimento sobre a pecuária de corte brasileira, assim 

como, fatores intrínsecos as características da carcaça e qualidade de carne. Além disso, 

permitiu acompanhar e contribuir para desenvolvimento de estudos relacionados à 

suplementação de animais produzidos a pasto e em semi-confinamento. 
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