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Resumo 
 

Durante o processo de transformação do músculo em carne, vários factores condicionam os 
processos bioquímicos e físicos, que influenciam de forma marcante a qualidade final da carne. 
Entre estes factores, o pH final (pHf) da carne é referido como um importante condicionador das 
características sensoriais e tecnológicas da carne. A tenrura é, na carne de bovino, 
particularmente importante contudo, o tipo de relação existente entre o pHf e a tenrura, bem 
como as suas causas não são unanimemente aceites. Durante o armazenamento da carne 
(maturação), existem evidências que, a degradação de algumas proteínas miofibrilhares poderão 
contribuir para a tenrificação da carne. O envolvimento de proteases endógenas, principalmente 
as catepsinas e as calpaínas, ainda que extensivamente estudadas, tem conduzido a resultados 
controversos. Pelo contrário, os conhecimentos sobre o efeito do pHf da carne de bovino na 
actividade enzimática e na degradação miofibrilhar são praticamente inexistentes. 

Com o presente trabalho, pretendeu-se contribuir para o conhecimento da influência do pHf 
da carne de bovino da raça Maronesa e tempo de maturação, ao nível da proteólise miofibrilhar 
e da actividade enzimática das calpaínas e catepsina D. As repercussões ao nível das 
características tecnológicas e sensoriais da carne foram, igualmente, avaliadas. Visando colmatar 
a falta de dados relativos à ocorrência de carnes com pHf elevado (DFD), avaliou-se a ocorrência 
deste tipo de carnes nesta raça bovina. 

 
A avaliação da ocorrência da condição DFD foi efectuada em 277 carcaças ao longo de um 

ano, procedendo-se à avaliação do pHf (avaliado às 24 horas post mortem, pm) nos músculos 
longissimus lumborum, semimembranosus e psoas major. Para a avaliação da influência do pHf e 
tempo de maturação, após abate em matadouro comercial, foram recolhidas amostras às 3 h 
pm (dia 0) no músculo longissimus thoracis et lumborum (n=30) de bovinos machos da raça 
Maronesa. Às 24 h pm (dia 1), após a excisão deste músculo, foi dividido em porções que 
embaladas sob vácuo foram refrigeradas (4ºC) até aos dias 3, 7 e 14 pm. 

Com base no pHf os músculos foram divididos em três grupos: grupo Normal (pH≤ 5,8), 
grupo DFD moderado (DFDmod, 5,8<pH<6,2) e DFD (pH≥6,2), para a avaliação da ocorrência 
da condição DFD e do efeito do pHf e tempo de maturação. 

 
A avaliação da ocorrência DFD, revelou 25,3% de casos DFD no músculo longissimus 

lumborum, 8,7% no músculo semimembranosus e apenas 1,4% no músculo psoas major. A 
ocorrência da condição DFD no músculo longissimus lumborum, foi nos machos 8 vezes superior 
à das fêmeas (40,0 e 5,1% respectivamente). 

O pHf da carne influiu, de forma marcante, nas características sensoriais e tecnológicas da 
carne. A carne DFD foi considerada pelo painel como sendo mais tenra, mais suculenta, com um 
melhor flavor e melhor pontuada em termos de apreciação global. A carne DFD apresentou uma 
capacidade de retenção de água (CRA) superior à da carne Normal e uma menor força de corte. 
Neste trabalho foi encontrado uma relação linear entre a tenrura, avaliada tanto pelo painel 
como pela força de corte, não tendo sido encontrada uma influência do pHf no encurtamento 
muscular, avaliado pelo comprimento dos sarcómeros. A maior tenrura da carne DFD fez-se 
notar desde o dia 1 pm e, mesmo após 14 dias de armazenamento a 4ºC, manteve-se mais tenra 
do que a carne Normal. O efeito do tempo pm no incremento da tenrura fez-se sentir duma 
forma particularmente evidente do dia 1 ao dia 3 nos três grupos de pHf. A maturação da carne 
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também exerceu um efeito positivo na avaliação da suculência e da apreciação global, mas 
apenas nos grupos Normal e DFDmod. O armazenamento da carne até aos 14 dias pm não teve 
repercussões negativas no flavor da carne. Contrariamente aos parâmetros referidos, o pHf teve 
um efeito negativo na cor. A carne DFD apresentou uma cor mais escura (menor L*), menos 
vermelha (menor a*) e menos amarela (menor b*), comparativamente à carne Normal. Estas 
carnes têm ainda, quando expostas ao ar, uma menor capacidade de adquirir a cor vermelha 
brilhante atraente para o consumidor e característica da carne com pHf normal.  

A avaliação da actividade enzimática da catepsina D revelou que, ao longo do período de 
maturação da carne, ocorreu o aumento da fracção livre em todos os grupos de pHf. A 
actividade desta enzima foi semelhante nos três grupos para os dias 0 a 7 pm, no entanto no dia 
14 o grupo DFDmod apresentou uma actividade ligeiramente superior à dos outros grupos. Os 
resultados sugerem que, durante o armazenamento em refrigeração, pode ocorrer a 
desestabilização das membranas lisossomais, com a libertação destas enzimas para o espaço 
miofibrilhar, podendo desta forma entrar em contacto com o substrato e assim exercer a sua 
acção proteolítica ao nível das proteínas miofibrilhares, ainda que a actividade da catepsina D 
não mostrou restar relacionada com a tenrura da carne. 

A -calpaína sofreu uma perda de actividade substancial ao longo do período pm, em todos 
os grupos de pHf, indicando a sua autólise, activação e perda de actividade. A actividade da m-
calpaína, pelo contrário, manteve-se constante sugerindo que não desempenha um papel 
central na degradação miofibrilhar. A calpastatina, inibidor natural das calpaínas, decresceu de 
forma acentuada, ao longo do tempo pm, no entanto, a perda de actividade foi dependente do 
pHf. No grupo DFD a diminuição da actividade da calpastatina foi menos acentuada que nos 
restantes grupos resultando que aos 3 e 7 dias pm a actividade inibitória foi superior no grupo 
DFD. A maior actividade da calpastatina no grupo DFD, contraria uma possível acção proteolítica 
superior na carne com um pHf mais propício à sua actividade, se bem que a menor actividade 
da -calpaína, observada no dia 3 pm no grupo DFD, possa resultar de uma maior actividade 
proteolítica, contribuindo para a maior tenrura desta carne. Neste dia pm a actividade da -
calpaína correlacionou-se com a tenrura avaliada sensorialmente. 

A avaliação da degradação miofibrilhar por SDS-PAGE e por “Western blotting”, revelaram 
que várias proteínas miofibrilhares são degradadas ao longo do período pm, com o 
aparecimento de polipéptidos resultantes da sua degradação. As proteínas titina, nebulina, 
filamina, desmina, troponina T e I, foram degradadas durante o periodo pm, mas a taxas 
diferentes. O polipéptido 29 kDa, referido como indicador geral da proteólise, aumentou de 
intensidade ao longo do período pm, mas de uma forma mais acentuada no grupo Normal, não 
estando relacionado com a tenrura da carne. A incubação com o anticorpo anti-troponina T 
revelou que este polipéptido é um produto da degradação da troponina T. A titina sofreu uma 
degradação pm lenta, mas visível após o dia 1, sugerindo pela analise do fragmento 1200-kDa, 
uma degradação ligeiramente superior no grupo DFD, relacionando-se com a tenrura. Foi, 
igualmente, demonstrada a degradação da nebulina ao longo do período pm nos três grupos 
de pHf, que ocorreu a uma taxa superior à degradação da titina. A avaliação da densidade da 
banda nos géis e a incubação com o anticorpo anti-nebulina por “Western blotting”, revelaram 
que a degradação foi menor no grupo DFD. A desmina foi igualmente outra proteína 
miofibrilhar que sofreu proteólise, ao longo do tempo pm em todos os grupos de pHf, contudo 
no grupo DFD foi observada uma maior degradação, logo nos primeiros dias pm, quer pela 
intensidade das bandas quer por “Western blotting”, após incubação com o anticorpo anti-
desmina. A degradação desta proteína mostrou estar relacionada com a tenrura da carne. A 
degradação lenta e parcial da filamina e troponina I, durante o periodo pm, não foi influenciada 
pelo pHf da carne, nem se relacionou com a tenrura. O pHf da carne exerceu, ao nível da 
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degradação miofibrilhar, um efeito diferencial, dependente do tipo de proteína. A maior 
degradação verificada no grupo DFD das proteínas titina e principalmente desmina, poderão 
contribuir para a maior tenrura da carne DFD. 

Os resultados obtidos, no presente trabalho revelaram que o pHf da carne influiu 
marcadamente nas características sensoriais e tecnológicas da carne, nomeadamente na tenrura. 
Exceptuando a cor, a carne DFD apresentou melhores características sensoriais e tecnológicas, 
devendo ser reavaliado o efeito negativo do pHf na qualidade da carne. A diminuição da 
actividade da -calpaína e o aumento da actividade da fracção livre da catepsina D, bem como a 
observação da degradação de proteínas miofibrilhares, que são passíveis de ser degradadas 
pelas calpaínas e catepsinas, sugerem que estas enzimas poderão contribuir para a proteólise 
miofibrilhar e por conseguinte pelo aumento da tenrura ao longo do período pm. Não 
excluindo a influência da CRA na maior tenrura da carne DFD, a observação duma maior 
degradação da titina e especialmente da desmina, sugerem que a degradação destas proteínas 
poderão estar igualmente implicadas na maior tenrura da carne DFD. O efeito diferencial do pHf 
na degradação miofibrilhar, realça a natureza complexa dos processos de tenrificação da carne. 
 
 
 
Palavras chave: Qualidade da carne de bovino, pH final, maturação, calpaínas, catepsina D, 

proteólise miofibrilhar. 
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Abstract 
 

During the conversion of muscle to meat, several factors that conditioning the biochemical 
and physical phenomenon, greatly affects meat quality. Among these factors, the ultimate meat 
pH (pHu) is referred as an important conditioning factor of sensorial and technological meat 
characteristics. The tenderness is in beef meat an important quality factor, however the type of 
relationship between pHu and tenderness and the causes of this relationship are not 
unanimously accepted. Evidences exists that the degradation of some proteins during storage of 
meat contributes to meat tenderisation. The role of endogenous proteases, mainly cathepsins 
and calpains, despite extensive research, is still not clearly established. In contrast, the studies of 
the effect of pHu of beef meat on enzymatic activity and on myofibrillar degradation are 
practically inexistent. 

The present work, intended to contribute to the knowledge of the influence of pHu of bovine 
Maronesa meat and ageing period on myofibrillar proteolysis and on the activity of calpains and 
cathepsin D. The consequences on technological and sensorial characteristics of the meat were 
also evaluated. In order to resolve the lack of data regarding the occurrence of meat with high 
pHu (DFD), such occurrence was evaluated in this bovine breed. 

 
The evaluation of DFD occurrence was done during one year in 277 carcasses on longissimus 

lumborum, semimembranosus and psoas major muscles, by measure of the pHu (at 24 hours post 
mortem, pm). For evaluation of the influence of pHu and ageing, after slaughter in commercial 
abattoir, samples were collected at 3 h pm (day 0) on the muscle longissimus thoracis et 
lumborum (n=30) of males of Maronesa breed. At 24 h pm (day 1), the muscle was excised, 
divided in portions, vacuum packed and aged (4ºC) to 3, 7 and 14 days pm. 

Based on pHu, the muscles where grouped into three classes: normal (pH≤5.8), moderated 
DFD (DFDmod, 5.8<pH<6.2) and DFD (pH≥6.2), for the evaluation of DFD incidence and the 
effect of pHu and ageing period. 

 
The evaluation of DFD occurrence showed 25.3% of cases on longissimus lumborum muscle, 

8.7% on semimembranosus and only 1.4% on psoas major muscle. The occurrence of DFD 
condition in males was 8 times higher than in females on longissimus lumborum muscle (40.0 
and 5.1%). 

The meat pHu influenced the sensorial and technological characteristics of meat. The DFD 
meat was considered by the sensory panel as being more tender, more juicy, with a better 
flavour and with the best global appreciation. The DFD meat presented a higher water holding 
capacity (WHC) than Normal meat and a smaller shear force. In this work a linear relationship 
between tenderness (evaluated by the panel and by shear force) and pHu was found. It was not 
found any influence of the pHu on cold shortening, evaluated by sarcomere length. The higher 
tenderness of DFD meat was observed since day 1 pm and, even after 14 days of storage at 4ºC, 
it was still more tender than the Normal meat. The effect of the duration of ageing in the 
increment of the tenderness was particularly evident from day 1 to day 3 in the three groups of 
pHu. The ageing of the meat had also a positive effect on juiciness and global appreciation, but 
only in the Normal and DFDmod groups. Meat storage during 14 days pm did not have a 
negative effect on flavor. Contrarily to the above mencioned parameters, the pHu had a negative 
effect on meat colour. The DFD group presented a darker colour (lower L*), less red (lower a*) 
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and less yellow (lower b*) comparatively to the Normal meat. This meat also had, when exposed 
to air, a lower capacity to acquire the cherry red colour characteristic of the meat with normal 
pHu and attractive to the consumer. 

The evaluation of the enzymatic activity of cathepsin D revealed that, throughout the period 
of meat ageing, an increase of the free fraction occurs in all of the pHu groups. The activity of 
this enzyme was similar in the three groups between day 0 and day 7 pm. However, at day 14 
the group DFDmod presented a slightly higher activity than the other two groups. The results 
suggest that, during storage under refrigeration, a rupture of the lisossomal membranes can 
happen, with the release of these enzymes to the myofibrillar space, where they can get in 
contact with the substrate and exercise its proteolytic activity at the level of the myofibrillar 
proteins, evem though cathepsin D activity did not show to be related with meat tenderness. 

The -calpain suffered a substantial loss of activity throughout the pm period, in all the 
groups of pHu, indicating its autolysis, activation and loss of activity. The activity of m-calpain, 
on the contrary, remained constant suggesting that it does not have a central role in the 
miofibrillar degradation. The calpastatin, the natural inhibitor of the two calpains, strongly 
decreased with pm time, however, the loss of activity was pHu dependent. In the DFD group the 
reduction of the calpastatin activity was less marked than in the other two groups, resulting in a 
higher inhibitory activity in DFD meat at 3 and 7 days pm. The highest calpastatin activity on 
DFD group thwarts a higher activity of calpains on the meat with a more favorable pHu, although 
the smaller activity of -calpain, found on the DFD group at day 3 pm, may result from a higher 
proteolytic activity contributing to the higher tenderness of this meat. In this day the -calpain 
activity was correlated with sensorial tenderness. 

Evaluation of the myofibrillar degradation by SDS-PAGE and by Western blotting revealed 
that several myofibrillar proteins were degraded during the pm period, with the emergence of 
polypeptides resulting from its degradation. The proteins titin, nebulin, filamin, desmin, troponin 
T and I, were degradated during ageing but at a different rate. The 29 kDa polypeptide, referred 
as a general indicator of meat proteolysis, increased in intensity throughout the pm period but 
more strongly in the group Normal and was not related with tenderness. Incubation with the 
antibody anti-troponin T revealed that this polypeptide is a product of the degradation of 
troponin T. The protein titin was partially degradated at a slow rate but already visible at day 1, 
suggesting by the analysis of the 1200-kDa fragment a higher degradation of this protein on the 
DFD meat. It was also demonstrated the degradation of nebulin throughout the pm period in 
the three pHu groups, at a higher rate than titin degradation. Evaluation of band density in the 
gels and incubation with the antibody anti-nebulin by Western blotting, revealed that the 
degradation was smaller in the group DFD. The desmin was another important myofibrillar 
protein that suffered proteolysis in the pm period, in all pHu groups. However, in the group DFD 
a larger degradation was observed, by the evaluation of the intensity of the bands on gels and 
by Western blotting, after incubation with the antibody anti-desmin.The degradation of this 
protein showed to be related with meat tenderness. The slow and partial degradation of filamin 
and troponin I during ageing was not influenced by pHu and did not show to be related with 
tenderness. The pHu of the meat had, at the level of the myofibrilhar degradation, a differential 
effect, dependent of the protein type. The higher degradation of titin and mainly desmin, that 
occured in the DFD group should be able to contribute to the higher tenderness of DFD meat. 

The results obtained, in the present work, revealed that the pHu strongly influenced the 
sensorial and technological characteristics of meat, namely tenderness. Except for meat colour, 
the DFD group presented the best sensory and technological characteristics and therefore the 
negative effect of pHu on meat quality should be re-evaluated. The decrease in -calpain activity 
and the increase in cathepsin D free fraction activity, as well as the observation of the 
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degradation of myofibrillar proteins, that are susceptible to be degraded by the calpains and 
cathepsins, suggest that these enzymes can contribute to the myofibrillar proteolysis and 
consequently to the increase of tenderness with meat ageing. Not excluding the influence of 
CRA in the higher tenderness of the DFD meat, the observation of a higher degradation of titin 
and desmin, suggest that the degradation of these proteins may be involved on the higher 
tenderness of DFD meat. The differential effect of the pHu in the myofibrillar degradation, 
enhances the complex nature of the processes of meat tenderisation. 
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INTRODUÇÃO 

 

A elevada competitividade do mercado e a exigência crescente, por parte do 

consumidor, quanto à uniformidade e qualidade da carne, obriga a que esta seja 

considerada como um dos principais objectivos do sector. O incremento da qualidade 

da carne passa obrigatoriamente pelo controlo e optimização de todos os factores que 

a condicionam, tanto durante a fase de produção, como durante o abate e 

processamento tecnológico das carcaças e carnes. 

Múltiplos factores incluindo sensoriais, nutritivos, hígio-sanitários e tecnológicos 

determinam a qualidade da carne (Huffman, 1990). Para o consumidor, no momento de 

aquisição da carne, os principais atributos de qualidade são a cor e a quantidade de 

gordura e, no momento do consumo, são a tenrura, o flavor e a suculência (Smulders et 

al., 1991). A tenrura é provavelmente o atributo de qualidade mais importante, 

principalmente na carne de bovino e ovino (Pearson, 1994; Huffman et al., 1996; Miller 

et al., 2001). Um exemplo referido sobre a importância da tenrura sobre o flavor ou 

sobre a suculência é o caso do lombinho de bovino (psoas major) que, embora seja das 

peças com menor flavor e suculência, é a mais valorizada comercialmente devido à sua 

elevada tenrura (Savell e Shackelford, 1992). 

Os fenómenos bioquímicos e físicos que ocorrem após o abate dos animais de talho 

e que conduzem à transformação do músculo em carne, são marcadamente 

determinados por factores ante e post mortem. Um factor particularmente importante 

em termos de qualidade da carne é a extensão da glicólise post mortem, condicionada 

pelas reservas musculares em glicogénio antes do abate. Quando os animais são 

submetidos a situações desencadeadoras de stress, as reservas energéticas musculares 

são mobilizadas resultando, durante o período post mortem, numa reduzida produção 

de ácido láctico e num pH final da carne anormalmente elevado com importantes 

reflexos na sua qualidade. 

O armazenamento das carcaças ou da carne para além das 24 horas post mortem, 



 

 

necessárias para o seu arrefecimento e desenvolvimento do rigor mortis, designado por 

maturação, é uma prática usada, visando o incremento da qualidade da carne, 

particularmente da tenrura. Os mecanismos envolvidos no processo de tenrificação da 

carne, ao longo da maturação, são complexos e ainda não totalmente conhecidos, no 

entanto a degradação de proteínas miofibrilhares específicas por enzimas proteolíticas 

endógenas, poderá desempenhar um papel chave. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

Após a occisão dos animais de talho, a transformação do músculo em carne 

compreende uma série de fenómenos complexos de natureza enzimática e físico-

química, ainda não totalmente compreendidos (Ouali, 1990). Estes fenómenos, 

produzem várias modificações na composição e estrutura do tecido muscular que 

influem, de forma notória, nas características sensoriais e tecnológicas da carne, 

nomeadamente ao nível da tenrura, cor, capacidade de retenção de água, suculência e 

aroma (Smulders, 1986; Honikel e Potthast, 1991). Tomando como base a tenrura, a 

transformação do músculo em carne compreende duas fases: fase de instalação do rigor 

mortis, na qual o músculo perde a sua extensibilidade e atinge a dureza máxima e a fase 

de maturação, com a melhoria progressiva da tenrura (Feodoroff, 1987). A contribuição 

da componente miofibrilhar para a tenrura da carne, é largamente influenciada pelos 

processos que ocorrem durante a transformação do músculo em carne, quer durante a 

fase de instalação de rigor mortis quer durante a fase de maturação da carne (Smulders 

et al., 1991). 

Com o sacrifício do animal, o fornecimento de glicose e de oxigénio à fibra 

muscular é interrompido, ficando apenas disponíveis para o metabolismo muscular post 

mortem (pm) os compostos energéticos aí existentes quando da occisão: ATP, 

fosfocreatina e glicogénio; enquanto que, os ácidos gordos não podem ser utilizados 

em condições de anaerobiose (Honikel, 1992). O ATP e a fosfocreatina estão presentes 

no músculo em pequenas quantidades, ocorrendo rapidamente a sua depleção, 

constituindo o glicogénio a principal fonte energética. Quando ocorre a depleção da 

fosfocreatina, o teor muscular em ATP diminui rapidamente, uma vez que, a hidrólise 

anaeróbia do glicogénio a lactato não produz moléculas de ATP em quantidade 

suficiente para compensar as perdas resultantes da actividade ATPase das proteínas 

contrácteis e dos sistemas de membranas. Resultante da hidrólise do ATP, vão 

acumular-se iões hidrogénio originando a acidificação do tecido muscular (Cheftel et al., 
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1989; Hultin, 1993). Em condições normais, o pH desce de aproximadamente 7,0, no 

animal vivo, para cerca de 5,3 a 5,8, dependendo da espécie animal e tipo de músculo. 

Nas aves demora cerca de 2 h; nos suínos, com uma taxa glicolítica normal, o pH final 

atinge-se entre as 4 a 8 h pm, enquanto que nos bovinos este processo demora 15-36 h 

(Dransfield, 1992b). A conversão de glicogénio a ácido láctico cessa quando se esgotam 

totalmente as reservas musculares deste glícido, ou quando se alcança um pH capaz de 

inibir as enzimas glicolíticas fosfofrutocinase e fosforilase (Hultin, 1993). À medida que o 

nível de ATP decresce para 1 mol/g e o pH alcança um valor de 5,9 (a 20ºC), e à 

medida que as membranas intracelulares perdem a capacidade de reter os iões cálcio, a 

miosina e a actina interligam-se para formar a actomiosina. Por esta altura, inicia-se a 

perda de extensibilidade do músculo que define o início do rigor mortis. Quando os 

níveis de ATP atingem valores de cerca de 0,1 mol/g (pH cerca de 5,5 a 20ºC), a ligação 

actomiosina intensifica-se, tornando-se irreversível. O músculo torna-se rígido e a sua 

extensibilidade torna-se nula, alcançando o pleno rigor mortis (Honikel et al., 1981). 

A taxa e extensão da descida do pH pm, influi notarialmente na qualidade da 

carne, dependendo de vários factores como, os níveis de glicogénio muscular por altura 

do abate, a taxa de “turnover” do ATP e da capacidade tampão do músculo 

dependentes do tipo metabólico e propriedades contrácteis do músculo (Valin e Ouali, 

1992). A temperatura, tem um efeito marcante no metabolismo muscular durante o 

desenvolvimento do rigor mortis, reflectindo-se na qualidade final da carne, podendo 

originar carnes extremamente duras resultantes de um acentuado encurtamento 

muscular, designado por encurtamento pelo frio (“cold shortening”), se o músculo 

arrefecer muito rapidamente (Locker e Hagyard, 1963; Marsh e Leet, 1966), ou 

encurtamento pelo calor (“warm shortening”), se a descida da temperatura do músculo 

for lenta (Honikel et al., 1980). 

A fase de maturação, compreende uma série de fenómenos bioquímicos e físico-

químicos, que conduzem à melhoria progressiva da qualidade da carne, nomeadamente 

da sua tenrura. Dado que a tenrura depende da contribuição de dois diferentes 

componentes: colagénio e proteínas miofibrilhares e, dado que, as propriedades 

mecânicas do colagénio não parecem ser significativamente alteradas no período pm, o 
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aumento da tenrura é devido, principalmente, a modificações bioquímicas e ultra-

estruturais da componente miofibrilhar (Valin e Ouali, 1992). A tenrificação é um 

processo muito variável que depende de vários factores biológicos como a espécie, 

idade, sexo, raça, tipo de músculo e factores tecnológicos como a estimulação eléctrica 

e o arrefecimento das carcaças (Ouali, 1990; Ouali, 1995). No processo de tenrificação 

da carne estão envolvidos um conjunto de mecanismos complexos, ainda não 

totalmente compreendidos. Os mecanismos envolvidos podem ser de dois tipos: 

enzimático através da acção de proteases musculares e físico-químico, através da força 

iónica elevada (Ouali, 1990), pela acção directa dos iões cálcio (Takahashi, 1996) ou pela 

modificação da interacção actina-miosina (Goll et al., 1995). De entre estes dois 

mecanismos, o de natureza enzimática é o que tem recebido maior atenção, estando 

envolvidos dois grupos principais de enzimas: as proteases neutras dependentes do 

cálcio ou calpaínas e as proteases lisossomais catepsinas. A importância efectiva dos 

dois principais sistemas enzimáticos no processo de tenrificação da carne é tema de 

grande controvérsia. Alguns autores atribuem um papel importante à actividade das 

catepsinas, principalmente quando o pH da carne já atingiu valores baixos, favoráveis à 

actividade destas enzimas (Etherington, 1984; Calkins et al., 1987; Calkins e Seideman, 

1988), enquanto que outros atribuem às calpaínas o principal papel (Koohmaraie e 

Geesink, 2006). Além destes dois sistemas enzimáticos, outras enzimas musculares 

endógenas têm sido alvo de atenção, nomeadamente, o proteassoma (Dutaud et al., 

2006), as serina proteases (Uytterhaegen et al., 1994a) e as caspases (Ouali et al., 2006). 

 

Na presente revisão bibliográfica, serão abordadas as modificações, mais relevantes, 

que ocorrem durante a fase de maturação da carne e a sua relação com a tenrura, bem 

como os possíveis mecanismos enzimáticos e físico-químicos envolvidos no processo de 

tenrificação da carne. 

 

 

 

 



PARTE I - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE I - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 10

 

 

2.  MODIFICAÇÕES DURANTE A MATURAÇÃO DA CARNE 

 

 

 Modificações bioquímicas 

 

  Proteínas miofibrilhares 

 

Embora a proteólise seja limitada durante a maturação, vários estudos têm 

demonstrado que tanto as proteínas do citoesqueleto ou estruturais como as proteínas 

reguladoras, podem sofrer proteólise durante o armazenamento da carne em 

refrigeração. A proteólise de proteínas miofibrilhares estruturais, responsáveis pela 

integridade miofibrilhar, é a principal responsável pela tenrificação da carne ao longo 

do período pm (Koohmaraie, 1996). 

 

A titina (ou conectina) é uma proteína estrutural, extremamente grande, com 

aproximadamente 3000 kDa que vai desde a linha Z até próximo da linha M do 

sarcómero (Fürst et al., 1988; Trinick, 1992; Labeit e Kolmerer, 1995). Nas miofibrilhas, a 

titina poderá ter um papel no alinhamento dos sarcómeros, regulando o comprimento 

dos filamentos grossos, contribuindo para a integridade estrutural do sarcómero, 

miofibrilhas e das células musculares. Devido ao facto de, a parte da molécula da titina 

localizada na banda I não estar ligada de forma firme a nenhuma estrutura e devido à 

natureza elástica da proteína nesta região do sarcómero, a titina poderá, também, estar 

envolvida na elasticidade e tensão das células musculares em repouso (Wang et al., 

1993; Robson, 1995). A titina purificada revela uma capacidade para se ligar à proteína 

C, proteína X e miosina, mas não à -actinina (Soteriou et al., 1993). Outros autores 

referem que a titina interage com a -actinina na zona central da linha Z (Young et al., 

1998). 

É referido por vários autores a degradação da titina ao longo da maturação da carne 
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de bovino (Orcutt e Dutson, 1985; Anderson e Parrish Jr, 1989; Huff et al., 1992; Ötle, 

1994; Watanabe e Devine, 1996), ainda que outros não tenham encontrado alterações 

da titina ao longo do período pm (Locker e Wild, 1984a; Locker e Wild, 1984b), 

inclusivemente após 20 dias de armazenamento de carne de bovino a 15ºC. Resultante 

da degradação da titina intacta (T1 ou -conectina), formam-se dois principais produtos: 

um fragmento com cerca de 2100 kDa (T2 ou -conectina) (Maruyama et al., 1984) e um 

fragmento de 1200 kDa (Matsuura et al., 1991). A degradação da titina é relativamente 

lenta durante o período pm, ocorrendo o desaparecimento da T1 entre os 3 a 7 dias pm, 

mas a T2 é visível em SDS-PAGE mesmo após 56 dias de armazenamento a 4ºC (Huff-

Lonergan et al., 1996a). Alguns autores sugerem uma relação entre a degradação pm da 

titina e a tenrura da carne (Huff-Lonergan et al., 1995; Taylor et al., 1995a). 

 

A nebulina é outra proteína estrutural com cerca de 600-900 kDa que se localiza 

desde a linha Z até próximo da extremidade livre dos filamentos finos. Nos sarcómeros, 

a nebulina poderá ter como funções a ligação dos filamentos finos à linha Z e regulação 

do comprimento dos filamentos finos, contribuindo para a sua estabilidade. A nebulina 

poderá estar envolvida na ligação com a -actinina ao nível da linha Z, podendo mesmo 

fazer parte dos filamentos finos por, possivelmente, estar envolvida na ligação com a F-

actina (Jin e Wang, 1991). A nebulina, devido à sua capacidade de se ligar, in vitro, à 

actina e miosina, poderá desempenhar um papel regulador na contracção muscular 

(Root e Wang, 1994). Segundo Huff-Lonergan et al. (1996a) considerando este papel 

regulador da nebulina, é possível que a sua degradação pm modifique a interacção 

actina-miosina de tal forma que, a integridade e o alinhamento dos filamentos finos e 

grossos sejam alteradas ao longo do período pm, contribuindo, também, desta forma 

para o aumento da tenrificação da carne. 

A degradação da nebulina, ao longo do armazenamento da carne, é evidenciada em 

vários trabalhos e ocorre mais rapidamente do que a degradação da titina (Lusby et al., 

1983; Huff-Lonergan et al., 1996a). O desaparecimento da nebulina foi observado, em 

carne de bovino refrigerada, entre os 3 e os 7 dias pm (Huff-Lonergan et al., 1996a; 

Geesink e Koohmaraie, 1999a). É também sugerida uma relação entre a degradação da 



PARTE I - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 12

nebulina e a tenrificação pm da carne (Huff-Lonergan et al., 1995; Taylor et al., 1995a; 

Huff-Lonergan et al., 1996a). 

 

A filamina é uma proteína com 245 kDa localizada na periferia da linha Z, podendo 

estar associada aos filamentos intermédios dessa região (Price et al., 1994). A ligação da 

filamina, não só à linha Z, mas também à região da banda I mais próxima da linha Z é 

igualmente referida (Chiang e Greaser, 2000). Esta proteína parece estar envolvida na 

estabilização dos filamentos de actina (Brown e Binder, 1992; Van Der Ven et al., 2000). 

A degradação da filamina ao longo do período pm, ainda que observada, parece 

ocorrer a uma taxa reduzida. A filamina é referida como não sendo degradada após 6 

(O'Halloran et al., 1997a) ou 14 dias (O'Halloran et al., 1997b) ou apenas ligeiramente 

degradada após 12 dias de maturação (Uytterhaegen et al., 1992b; Claeys et al., 1995). 

Huff-Lonergan et al. (1996a) também referem a degradação parcial da filamina ao longo 

do período pm com o aparecimento de um polipéptido a 240 kDa aos 3 dias pm, 

associado à proteína intacta que se mantém ainda visível. 

A -actinina, com cerca de 100kDa, é o principal componente estrutural da linha Z, 

estando envolvido na ligação das moléculas de titina de sarcómeros adjacentes e na 

ligação da F-actina à linha Z (Gregorio et al., 1999; Luther e Squire, 2002). 

A degradação da -actinina ao longo do período pm não é consensual. Alguns 

autores referem que esta proteína não é degradada (Koohmaraie et al., 1984b; 

Koohmaraie et al., 1995; Kolczak et al., 2003). Noutros trabalhos, normalmente com 

períodos de armazenamento superiores a duas semanas, pode ser observada uma 

degradação ligeira da -actinina (Geesink e Koohmaraie, 1999a; Ertbjerg et al., 1999a). A 

ocorrer, a degradação desta proteína deve, por conseguinte, ser ligeira e durante 

períodos longos de armazenamento quando a maturação ocorre a temperaturas de 

refrigeração. Contudo, durante a maturação a temperaturas elevadas (superiores a 

25ºC), foi observada uma substancial degradação desta proteína no músculo 

semitendinosus de bovino (Hwan e Bandman, 1989). 

 
A desmina (cujo nome deriva da palavra grega correspondente a "ligar"), com cerca 

de 50 kDa foi referida pela primeira vez por Lazarides e Hubbard (1976). É um filamento 
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intermédio localizado perifericamente à linha Z, tendo como possíveis funções a ligação 

entre miofibrilhas adjacentes e entre as miofibrilhas e outras estruturas celulares como 

os núcleos, mitocôndrias e sarcolema, podendo desempenhar um papel na manutenção 

da integridade e organização da célula muscular (Robson, 1995). 

A degradação da desmina ao longo do período pm é referida por vários autores 

(Koohmaraie et al., 1984b; Koohmaraie et al., 1988b; Hwan e Bandman, 1989). A 

degradação desta proteína, ao longo do período pm, ocorre a uma taxa reduzida, 

podendo ainda ser observada por "immunoblotting" após 56 dias de armazenamento 

da carne, desconhecendo-se se esta proteína está directamente relacionada com a 

tenrificação pm da carne ou se é apenas um indicador geral da proteólise pm (Huff-

Lonergan et al., 1996a). Segundo Roncalés et al. (1995), tendo em consideração a 

localização da desmina na periferia da linha Z, a degradação desta proteína pode ser de 

grande importância para a tenrura da carne. 

 
A degradação da proteína reguladora, troponina T (35 kDa) associada ao 

aparecimento de um polipéptido com uma massa molecular de 30 kDa, foi observada 

por vários autores (Olson et al., 1977; Negishi et al., 1996; Ho et al., 1997; Wheeler e 

Koohmaraie, 1999). A origem deste polipéptido, foi confirmada, em alguns trabalhos 

(Ho et al., 1994; Muroya et al., 2004; Muroya et al., 2006) como sendo um produto 

resultante da degradação da troponina T. O aparecimento deste polipéptido ao longo 

da maturação, tem sido largamente utilizado como um indicador da tenrura da carne 

(Olson et al., 1976; MacBride e Parrish Jr, 1977; Olson et al., 1977; Huff et al., 1992; Prates 

et al., 2001). Segundo vários autores, é pouco provável que a degradação desta 

proteína, que não tem um papel estrutural na estabilização das miofibrilhas, tenha 

reflexos na tenrura da carne (George et al., 1980; Ouali, 1990). Yates et al. (1983) 

referem, que a degradação da troponina T pode ser um indicador da proteólise global 

do músculo, mas não um indicador da tenrificação. 

A degradação da troponina I, ao longo da maturação da carne, foi também 

observada (Penny, 1976; Ho et al., 1994; Kolczak et al., 2003). 
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Outras proteínas miofibrilhares, como a vinculina (116 kDa) e a distrofina (400 kDa), 

são também degradadas durante o período pm (Taylor et al., 1995a; Geesink e 

Koohmaraie, 1999a). Estas duas proteínas fazem parte dos costameros, estando 

envolvidas na ligação das miofibrilhas ao sarcolema (Taylor et al., 1995a; Oh et al., 2003). 

A distrofina sofre uma acentuada degradação ao longo do período pm, deixando de ser 

visível após 7 dias de maturação em músculo biceps femoris de cordeiro, enquanto que 

a degradação da vinculina é mais lenta (Geesink e Koohmaraie, 1999a). A degradação da 

distrofina é referida como tendo uma contribuição mínima para a tenrificação da carne. 

Relativamente à vinculina e segundo (Geesink e Koohmaraie (1999a), não se encontra 

estabelecido, se a degradação desta proteína contribui para a tenrificação da carne. 

Contudo, se estiver apenas envolvida na ligação do sarcómero ao sarcolema, a sua 

degradação não deverá contribuir para a tenrificação da carne. 

 
A degradação da miosina é referida por Yates et al. (1983), no entanto, a maior parte 

dos autores são da opinião que as proteínas contrácteis miosina e actina não são 

afectadas durante o período pm (Olson et al., 1977; Koohmaraie, 1994; Ötle, 1994; 

Tornberg, 1996). Segundo Geesink e Koohmaraie (1999a), a cadeia pesada da miosina 

(MHC) sofre uma ligeira degradação ao longo do período pm, com a formação de 

alguns fragmentos após longos períodos de maturação da carne, mas a intensidade 

destas bandas é mínima comparada com a proteína intacta. As cadeias leves da miosina 

(MLC) permanecem inalteráveis após 56 dias de maturação, sugerindo os autores que a 

proteólise da miosina não desempenha um papel importante na tenrificação pm da 

carne. 

 
 
  Tecido conjuntivo 

 
Stanton e Light (1990) revelaram que o colagénio perimisial é parcialmente 

solubilizado durante a maturação de carne de bovino. Wu et al. (1981) observaram um 

aumento da solubilidade do colagénio devido à ruptura dos proteoglicanos por 

galactosidases e glucuronidases. Esta alteração só teria início após duas semanas de 
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armazenamento e apenas significativa por volta das quatro semanas, pelo que é pouco 

provável que influa na tenrura da carne (Asghar e Bhatti, 1987). Nishimura et al. (1995), 

revelaram através de microscopia electrónica de varrimento que, o tecido conjuntivo 

intramuscular do músculo semitendinosus, após 14 dias de armazenamento (a 4ºC), 

revela alterações estruturais claramente visíveis, com a dissociação das fibrilhas e fibras 

de colagénio. Esta dissociação parece dever-se à degradação dos proteoglicanos, 

provavelmente por enzimas lisossomais (Nishimura et al., 1996). Noutros trabalhos não 

foi observado o aumento da solubilidade do colagénio ao longo do período pm 

(Pierson e Fox, 1976; Silva et al., 1999). A degradação do colagénio, durante o período 

pm, é questionada por vários autores, pela falta de evidência convincente da sua 

degradação (Koohmaraie, 1994; Tornberg, 1996). 

A degradação dos mucopolissacáridos, constituintes do tecido conjuntivo, ainda que 

possa ocorrer ao longo do processo de maturação, não deve influenciar de forma 

relevante a tenrificação pm da carne (Asghar e Bhatti, 1987). 

 

 

 Modificações ultra-estruturais das miofibrilhas 

 

As principais alterações ultra-estruturais, referidas na literatura, que ocorrem nas 

miofibrilhas durante a maturação são: debilitamento e ruptura da linha Z, diminuição da 

densidade electrónica da linha M, separação do sarcolema, desagregação das 

miofibrilhas ao nível da linha N2, perda do alinhamento transversal da linha Z e linha M 

e ruptura longitudinal das miofibrilhas (Gann e Merkel, 1978; Valin e Ouali, 1992; Taylor 

et al., 1995a). 

 

 

  Degradação da linha Z 

 

A degradação desta estrutura miofibrilhar, que foi das primeiras modificações a 

serem observadas durante a maturação da carne, é referida em vários trabalhos (Davey 
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e Gilbert, 1969; Busch et al., 1972; Hay et al., 1973a; Gann e Merkel, 1978; Goll, 1992; Ho 

et al., 1997; O'Halloran et al., 1997a), tendo sido atribuído à degradação da linha Z um 

papel fundamental na tenrificação da carne durante o período pm (O'Halloran et al., 

1997a). A degradação da linha Z, da desmina e possivelmente da titina, conduz ao 

enfraquecimento das miofibrilhas e à sua fragmentação, quando submetido a uma 

homogeneização controlada conhecido como índice de fragmentação miofibrilhar (IFM), 

relacionando-se com a tenrura da carne (Koohmaraie, 1994; Silva et al., 1999). O IFM 

tem sido usado, em vários trabalhos, como um índice de tenrura e como um modo de 

estimar a tenrura da carne (Olson e Parrish Jr, 1977; Whipple et al., 1990a). O'Halloran et 

al. (1997a), referem a degradação da linha Z às 24 h pm em músculo longissimus dorsi 

de bovino. Estes autores ao observarem que, a degradação era superior nos músculos 

com uma glicólise rápida (comparativamente aos músculos com glicólise lenta) e que 

estes músculos eram mais tenros, particularmente nos primeiros dias pm, sugerem uma 

possível relação entre a tenrura e o grau de degradação da linha Z. Recentemente, foi 

sugerido que o enfraquecimento da linha Z é responsável pela fragmentação das 

miofibrilhas (Shimada e Takahashi, 2003; Ahn et al., 2003; Nagaraj et al., 2005), o qual é 

originado pela libertação de fosfolípidos das linha Z, que ocorre ao longo da maturação 

da carne (Shimada e Takahashi, 2003; Ahn et al., 2003). 

Em contrapartida, outros autores ao constatarem a ausência da degradação desta 

estrutura mesmo após 14 (Wheeler et al., 1990b) ou 16 dias de maturação em músculo 

de bovino (Taylor et al., 1995a), questionaram a sua importância efectiva na tenrificação 

pm da carne. Estes últimos autores referem ainda que, a ruptura transversal das 

miofibrilhas não se realiza ao nível da linha Z, mas efectivamente numa zona próxima. 

Ho et al. (1997) argumentaram que, possivelmente diferenças na metodologia utilizada, 

estará na base dos resultados contraditórios obtidos por estes autores, que não 

observaram a degradação da linha Z ao longo do período pm. 

 

 

  Diminuição da densidade da linha M 
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Outra alteração ultra-estrutural das miofibrilhas observada durante a maturação da 

carne é a diminuição da densidade da linha M (Gann e Merkel, 1978). A creatina-cinase 

MM faz parte da linha M, podendo encontrar-se envolvida na ligação entre os 

filamentos de miosina adjacentes através de pontes M, tendo-lhe sido atribuído um 

papel importante na densidade electrónica desta banda (Wallimann et al., 1978). A 

constituição proteica da linha M é muito complexa, sabendo-se que várias outras 

proteínas entram na sua constituição como a miomesina, proteína M, MURF-1, -

enolase, calpaína 3, entre outras (Clark et al., 2002; Lange et al., 2006). A diminuição da 

densidade electrónica da linha M foi, igualmente, observada em músculos de coelho aos 

3 dias pm a 4ºC (Prates et al., 2002). 

 

 

  Separação do sarcolema 

 

A separação do sarcolema das miofibrilhas adjacentes, durante o período pm, é 

referida por alguns autores (Taylor et al., 1995a; O'Halloran et al., 1997a). Esta alteração 

é observada logo nas primeiras 24 h de armazenamento em refrigeração em carne de 

bovino (Taylor et al., 1995a; O'Halloran et al., 1997a), verificando-se aos 3 dias pm a 

separação total do sarcolema (Taylor et al., 1995a). Os costameros são os responsáveis 

pela ligação do sarcolema à miofibrilha, ao nível da linha Z e linha M, pelo que esta 

alteração é indicativa da degradação dos costameros durante o período pm. Proteínas 

constituintes dos costameros, como a desmina, a vinculina e a distrofina são, 

igualmente, degradadas durante o período pm (Taylor et al., 1995a; Geesink e 

Koohmaraie, 1999a). O'Halloran et al. (1997a) referem ainda, que a degradação dos 

costameros é mais evidente nos músculos de glicólise rápida, os quais são também os 

mais tenros. Com base nestas observações e tendo em consideração a importância dos 

costameros na estabilidade da célula muscular, é verosímil, segundo os autores, que a 

degradação dos costameros possa contribuir para a tenrificação pm da carne. Contudo, 

em consequência de não terem sido observadas diferenças evidentes, na perda de 

adesão das linhas Z e M ao sarcolema, entre cordeiros com hipertrofia muscular 
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"callipyge" e normal, que diferem de forma notória em termos de tenrura da carne 

(Taylor e Koohmaraie, 1998), levou estes autores e Koohmaraie e Geesink (2006) a 

concluírem que a adesão das linhas Z e M ao sarcolema por proteínas dos costameros 

não constitui, provavelmente, um factor limitante para a tenrificação da carne. 

 

 

  Fragmentação das miofibrilhas na banda I 

 

Na banda I existem dois tipos de linhas N: a linha N1, localizada a 0,1-0,2 m da linha 

Z, e a linha N2, localizada a 0,3-0,7 m da linha Z, segundo o comprimento do 

sarcómero (Locker e Leet, 1976; Wang e Williamson, 1980). As proteínas titina e 

nebulina são referidas como constituintes da linha N2 (Funatsu et al., 1990). As linhas N 

são ainda referidas como locais de acumulação de Ca2+ (Yaron e Meire, 1973; Vignon et 

al., 1989). Precipitados densos de Ca2+ podem ser visíveis desde a 1 h até aos 15 dias 

pm, no músculo longissimus de bovino, os quais poderão activar as calpaínas (Vignon et 

al., 1989). 

Gann e Merkel (1978) ao observarem que, em músculo de bovino, as miofibrilhas do 

tipo I fragmentam-se ao longo do período pm, mas sem apresentarem a degradação da 

linha Z, sugeriram que a degradação desta estrutura não é indispensável para que 

ocorra a fragmentação miofibrilhar. A desagregação das miofibrilhas na banda I, na 

proximidade ou na própria linha N2, é referido como o local privilegiado da 

fragmentação miofibrilhar e não, como anteriormente se pensava, ao nível da linha Z, 

que na maior parte dos casos permanece aderente à linha N2 adjacente (Valin e Ouali, 

1992; Taylor et al., 1995a; Prates et al., 2002). A degradação conjunta da titina e da 

nebulina, ao longo do tempo pm, parece contribuir para o aumento da fragilidade da 

banda I, ocorrendo numa zona próxima da linha Z e não tanto na linha N2 (Taylor et al., 

1995a); estas rupturas ocorrem entre o dias 1 e 3 pm em músculo de bovino a 4ºC. É 

referido em vários trabalhos que a ruptura das miofibrilhas ao nível da linha N2 está 

relacionada com a tenrura da carne (Ouali, 1990; Prates et al., 2002). 
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  Fissura longitudinal das miofibrilhas 

 

Outra modificação ultra-estrutural observada durante a maturação da carne é o 

aparecimento de fissuras longitudinais nas miofibrilhas. Estas fissuras são visíveis ao dia 

2 pm, em músculo longissimus de bovino, aumentando ligeiramente ao fim de 9 dias de 

maturação a 1-2ºC nas fibras do tipo II, mas não nas do tipo I (Gann e Merkel, 1978). Em 

músculos de coelho foi observado o aparecimento destas fissuras logo após abate, 

aumentando até ao dia 3 pm, mantendo-se posteriormente constantes até ao dia 6 pm, 

independentemente do tipo de músculo (Prates et al., 2002). Segundo estes autores, 

ainda que, esta alteração ultra-estrutural contribua para o debilitamento da estrutura 

miofibrilhar, desempenha um papel secundário na tenrura da carne. 

 

 

  Perda do alinhamento transversal das miofibrilhas 

 

A perda do alinhamento transversal das miofibrilhas ao nível da linha Z e linha M 

ocorre posteriormente à diminuição da densidade da linha Z e Lina M (Valin e Ouali, 

1992), tendo sido referida como uma alteração ultra-estrutural em músculo de bovino 

(Davey e Gilbert, 1969; Davey e Dickson, 1970). Esta alteração pode estar relacionada 

com a degradação dos filamentos M e da desmina, que ligam miofibrilhas adjacentes ao 

nível da linha M e da linha Z, respectivamente (Taylor et al., 1995a). A perda do 

alinhamento transversal da linha Z e linha M foi, também, observado em músculos de 

coelho, iniciando-se após o abate e aumentando até ao dia 3 pm, a partir do qual se 

mantém constante e independente do tipo de músculo (Prates et al., 2002). De forma 

semelhante à fissura longitudinal das miofibrilhas, segundo os autores, esta alteração 

desempenhará um papel secundário na tenrura da carne. 
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 Outras modificações das proteínas miofibrilhares 

 

O enfraquecimento das pontes transversas formadas entre a actina e a miosina 

durante rigor mortis é referido em alguns trabalhos (Takahashi et al., 1995; Takahashi, 

1996). Segundo estes autores, a concentrações de Ca2+, alcançadas no rigor mortis, 

ocorre a translocação da proteína paratropomiosina da junção entre as bandas A e I 

para os filamentos finos na banda A. Esta translocação da paratropomiosina irá interferir 

com as pontes transversas actina-miosina, originando o seu debilitamento e a 

restauração do comprimento dos sarcómeros, contribuindo para a tenrificação pm da 

carne. 

Ao longo do período pm ocorre o aumento da solubilização das proteínas 

miofibrilhares, podendo estar associado ao aumento da força iónica, que ocorre neste 

período, originando a dissociação das proteínas miofibrilhares e perda da integridade 

das miofibrilhas (Wu e Smith, 1987), bem como associado com a actividade proteolítica 

das enzimas musculares (Claeys et al., 1994), relacionado-se, a solubilização das 

proteínas miofibrilhares, com a tenrificação da carne (Claeys et al., 1994; Silva et al., 

1999). 
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3.  MECANISMOS ENVOLVIDOS NA MATURAÇÃO DA CARNE 

 

 

 Mecanismos enzimáticos 

 

  Proteases dependentes do cálcio: calpaínas 

 
  Perspectiva histórica 

 

A primeira vez que uma protease neutra activada pelo cálcio (CANP) foi isolada 

remonta a 1964 (Guroff, 1964). Estes autores isolaram do cérebro de rato uma protease 

que se caracterizava por ter um pH óptimo entre 7,7-8,0 e que necessitava para a sua 

activação de uma concentração de Ca2+ superior a 1mM. 

Em 1972, Busch et al. (1972), demonstraram que uma fracção não purificada da 

protease, que denominaram por factor sarcoplasmático activado pelo cálcio (CASF), 

tinha a capacidade de degradar a linha Z de músculo esquelético de coelho. As 

condições óptimas de actividade foram verificadas a pH 7,0 e teores de Ca2+ superiores 

a 0,1mM. 

Posteriormente foi isolada, de músculo esquelético de porco, uma protease activada 

por concentrações mM de Ca2+, designada por factor activado pelo cálcio (CAF). Em 

SDS-PAGE esta enzima revelou ser constituída por duas subunidades de 30 kDa e 80 

kDa, referindo os autores a capacidade desta enzima em remover a linha Z, degradar 

parcialmente a linha M e hidrolisar as proteínas miofibrilhares troponina T, troponina I, 

tropomiosina e a proteína C, em miofibrilhas incubadas com a enzima purificada. Foi, 

também, referida a remoção da -actinina da linha Z, resultante da sua degradação, 

mas a proteína purificada não revelou ser hidrolisada pelo CAF, assim como a miosina e 

a actina. O CAF foi a primeira enzima proteolítica isolada de células musculares com 

capacidade de degradar miofibrilhas intactas, sugerindo que pode ter, como função 
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fisiológica, a perda da integridade estrutural das miofibrilhas, durante o “turnover” das 

proteínas miofibrilhares (Dayton et al., 1975; Dayton et al., 1976a; Dayton et al., 1976b). 

Em 1980 foi publicado por Mellgren (1980) o isolamento de uma segunda forma da 

enzima, de músculo cardíaco de cão, que era activada a concentrações fisiológicas de 

Ca2+ da ordem dos M. O autor designou, em função da ordem de eluição durante a 

separação por cromatografia de troca iónica, como pico I, a enzima activa a 

concentrações M de Ca2+ e como pico II, a enzima activa a concentrações de Ca2+ da 

ordem dos mM. 

A descoberta de uma segunda forma desta enzima veio clarificar os resultados 

obtidos por alguns autores que, in vitro, observaram que o CAF era capaz de produzir as 

mesmas alterações proteolíticas que ocorriam durante a maturação da carne (Olson et 

al., 1977). Estas alterações poderiam, agora, ser explicadas pela acção da enzima activa a 

concentrações M de Ca2+, uma vez que era conhecido que, a concentração fisiológica 

de cálcio, no músculo ou na carne, não era suficientemente alta para activar a enzima 

que requeria concentrações de cálcio da ordem dos mM. 

A estas duas proteases foram dados nomes diferentes (Goll et al., 1990) incluindo 

calpaína I, -calpaína, -CANP (CANP, protease neutra activada pelo cálcio) e CDP I, 

para a forma que requer concentrações M de Ca2+ e calpaína II, m-calpaína, m-CANP e 

CDP II, para a forma que requer concentrações mM de Ca2+ e que corresponde ao CAF, 

anteriormente referido. A designação -calpaína e m-calpaína foi primeiro referido por 

Cong et al. (1989) e proposto por Suzuki (1991) o uso destas duas designações para 

distinguir as duas formas enzimáticas. 

 

  Caracterização molecular das calpaínas 

 

As calpaínas (EC 3.4.22.17) -calpaína e m-calpaína são tiol proteases 

heterodiméricas, constituídas por duas subunidades, uma com 28-30 kDa e outra com 

80 kDa. A subunidade 30 kDa é idêntica nas duas isoenzimas e é codificada pelo mesmo 

gene (CAPN4), enquanto que a subunidade 80 kDa é distinta e codificada por diferentes 

genes (CAPN1 e CAPN2 para a -calpaína e m-calpaína respectivamente), indicando que 
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estas duas formas isoenzimáticas correspondem a enzimas distintas. A subunidade 30 

kDa tem uma função reguladora, enquanto que a 80 kDa é a subunidade catalítica 

(Wheelock, 1982; Khorchid e Ikura, 2002; Goll et al., 2003). 

 
A subunidade 80 kDa da -calpaína, constituída por 714 resíduos de aminoácidos e, 

da m-calpaína, constituída por 699 resíduos de aminoácidos, é dividida em quatro 

domínios (Goll et al., 2003) (Figura 1): 

(1) Domínio 1 (região terminal N), não tem uma sequência homóloga com nenhum 

polipéptido sequenciado. 

(2) Domínio II, é composto por dois subdomínios (IIa e IIb) que contêm o centro 

activo, constituído por três resíduos dos aminoácidos: cisteína 105 (no 

subdomínio IIa) e histidina 262 e asparagina 286 (ambos nos subdomínio IIb), 

formando uma tríade catalítica, similar à encontrada nas cisteína proteases como 

a papaína e as catepsinas B e L. A localização dos resíduos de aminoácidos é 

diferente na -calpaína e na m-calpaína (posição 115, 272 e 296 para a -

calpaína ou posição 105, 262 e 286 para a m-calpaína). Estudos de cristalografia 

recentes sugerem que, cada um dos subdomínios pode ligar um átomo de Ca2+ 

(Moldoveanu et al., 2002). 
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Figura 1. Diagrama esquemático dos domínios da -calpaína e m-calpaína, da 

espécie humana, segundo a sequência em aminoácidos (A e B) e da m-

calpaína determinada pela estrutura cristalográfica (C), mostrando seis 

domínios. Nt, resíduo terminal N; Ct, resíduo terminal C; C, H e N, resíduos 

dos aminoácidos cisteína, histidina e asparagina, respectivamente; D-1 e 

D-2, domínios; barras pretas, motivos “EF-hand”. Adaptado de Goll et al. 

(2003). 

 

(3) Domínio III, pode estar envolvido na ligação a fosfolípidos (Tompa et al., 2001) e 

na regulação da actividade da calpaína, pela participação em interacções 

electrostáticas, devido à existência de um “loop” com carga negativa elevada 

(Strobl et al., 2000). A análise da sequência de aminoácidos indica que este 

domínio tem duas sequências de aminoácidos que ligam Ca2+ designadas por 

“EF-hand”. A estrutura cristalográfica da m-calpaína não revelou estes dois locais 

de ligação ao Ca2+. 

(4) Domínio IV (região terminal C), através da sequência dos resíduos de 

aminoácidos, foram identificados quatro “EF-hand” de ligação ao Ca2+, 

apresentando uma homologia com a calmodulina. Os estudos de cristalografia 

da m-calpaína revelaram que este domínio começa no resíduo 530 e, deste 

modo, engloba a última “EF-hand” do domínio III (Goll et al., 2003). A “EF-hand” 

terminal C deste domínio e do domínio VI (da subunidade 30 kDa) não ligam 

Ca2+, estando envolvidos na heterodimerização das duas subunidades 30 kDa e 

80 kDa (Suzuki et al., 2004). 

 

A subunidade 28-30 kDa das calpaínas é constituída por 268 resíduos de 

aminoácidos, identificando-se dois domínios (Figura 1): 
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(1) Domínio V (região terminal N), constituído por 101 resíduos, dos quais 40 são de 

glicina e outros aminoácidos hidrofóbicos. O domínio V é referido como 

hidrofóbico, tendo sido sugerido que este domínio se liga a fosfolípidos (Imajoh 

et al., 1986). 

(2) Domínio VI (região terminal C), constituído por 167 resíduos aminoácidos. Este 

domínio contém cinco sequências de aminoácidos, referidas como ligando Ca2+, 

“EF-hand”, ainda que apenas três pareçam ter essa capacidade (Blanchard et al., 

1997). 

 

  Mecanismo de activação das calpaínas 

 

O mecanismo de activação das calpaínas, de uma forma inactiva a uma forma 

biologicamente activa, não é conhecida em toda a sua extensão. Os estudos têm sido 

conduzidos principalmente na -calpaína e na m-calpaína. Apresenta-se o modelo 

referido por Suzuki et al. (2004), a partir de estudos recentes na área da cristalografia 

(Figura 2). 

 
Neste modelo, a forma inactiva deve a sua estabilidade ao facto de, os subdomínios 

IIa e IIb, que contêm a tríade catalítica, estarem ligeiramente afastados de modo a não 

poderem constituir uma tríade catalítica funcional (Hosfield et al., 1999; Strobl et al., 

2000). Esta conformação inactiva do domínio II é estabilizada pela interacção do 

domínio I com o domínio VI e pela interacção entre um “loop” carregado positivamente 

no subdomínio IIb e o “loop” carregado negativamente do domínio III (Strobl et al., 

2000; Moldoveanu et al., 2002). 

 
As calpaínas sofrem uma translocação do citosol, onde existe na forma inactiva, para 

as membranas celulares, em resposta ao aumento da concentração de Ca2+. Ao nível 

das membranas, as calpaínas são activadas na presença de Ca2+ e de fosfolípidos 

(Suzuki et al., 2004). 

O mecanismo de activação pelo Ca2+ compreende duas fases: 
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(1) Eliminação do efeito estabilizante da interacção entre os domínios. A ligação de 

Ca2+ aos domínios IV, VI e III liberta o domínio I do VI e o domínio II do III, 

conduzindo à dissociação da subunidade 30 kDa da subunidade 80 kDa. 

(2) Rearranjo do centro catalítico, desencadeado pela ligação de um átomo Ca2+ a 

cada um dos subdomínios IIa e IIb, aproximando os dois subdomínios de forma a 

constituírem um centro catalítico funcional. 

 
Durante a activação ocorre a hidrólise autocatalítica do domínio I e a dissociação das 

subunidades 30 kDa e 80 kDa. Após libertar-se das membranas, a calpaína activa, 

subunidade 80 kDa, hidrolisa as proteínas junto às membranas ou no citosol (Suzuki et 

al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mecanismo de activação da m-calpaína pelo Ca2+. A ligação de Ca2+ e 

fosfolípidos (FL), induz uma alteração conformacional que aproxima os dois 

subdomínios IIa e IIb, de forma a constituírem um centro catalítico 

funcional, originando a dissociação da subunidade 30 kDa da 80 kDa e 

conduzindo à formação de um homodímero 30 kDa. C105 e H262, resíduos 

de aminoácidos catalíticos; K7 e D154, resíduos de aminoácidos que 

formam pontes na ausência de Ca2+; Nt, resíduo terminal N; + e -, resíduos 

de aminoácidos básicos e ácidos importantes na ligação do Ca2+). 

Adaptado de Suzuki et al. (2004). 
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A fosforilação das calpaínas poderá ser outro importante mecanismo de regulação 

da sua actividade. A fosforilação pela proteína-cinase A, ao nível da serina 369 no 

domínio III, mantém a m-calpaína num estado inactivo, funcionando como um 

mecanismo de controlo negativo (Shiraha et al., 2002), sendo necessários estudos para 

avaliar a importância fisiológica da fosforilação na regulação da actividade das calpaínas 

(Suzuki et al., 2004). 

  Autólise das calpaínas 

 

Foi demonstrado que, na presença de Ca2+, tanto a -calpaína como a m-calpaína 

sofrem rapidamente um processo de autólise (Cong et al., 1989; Edmunds et al., 1991; 

Saido et al., 1992; Brown e Crawford, 1993). Durante o processo de autólise, a 

subunidade 80 kDa da -calpaína perde inicialmente 14 resíduos de aminoácidos da 

região terminal N, originando um fragmento intermédio com 78 kDa, que após remoção 

de 12 resíduos, dá origem ao fragmente 76 kDa (Zimmerman e Schlaepfer, 1991). Na 

subunidade 80 kDa da m-calpaína, ocorre uma remoção inicial de 9 resíduos da região 

terminal N e, posteriormente, mais 10 resíduos, originando um fragmento com 76 kDa 

(Brown e Crawford, 1993). A subunidade 28 kDa da -calpaína e da m-calpaína dá 

origem a um fragmento de 26-27 kDa, por remoção de 26 resíduos de aminoácidos da 

região terminal N, posteriormente a um fragmento com 22-23 kDa, por remoção de 

mais 27 resíduos e, por último, a um fragmento de 18-20,5 kDa (McClelland et al., 1989). 

A autólise das enzimas reduz a concentração de Ca2+, necessária para as enzimas 

expressarem metade da sua actividade máxima, de 3-50 M para 0,5-2 M na -

calpaína e de 400-800 M para 50-150 M na m-calpaína, sem afectar a actividade 

específica das duas enzimas (Goll et al., 1995). O significado fisiológico da autólise é no 

entanto controverso, uma vez que a concentração de Ca2+ necessário para a autólise é 

semelhante ou ligeiramente superior (50-150 M para a -calpaína e de 550-800 M 

para a m-calpaína) à concentração de Ca2+ necessária para a actividade proteolítica das 

enzimas não autolisadas (Cong et al., 1989; Goll et al., 2003), sendo superior à 

concentração de Ca2+ celular de 0,05-0,5 M, referido por vários autores (Kurebayashi et 
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al., 1993; Harkins et al., 1993; Berlin e Konishi, 1993). 

 

Não está claramente estabelecido se, as calpaínas necessitam de sofrer um processo 

de autólise para exercerem a sua actividade proteolítica ou se, as enzimas não 

autolisadas, constituem proteases activas. Vários trabalhos têm demonstrado que tanto 

a -calpaína não autolisada (Cong et al., 1989; Molinari et al., 1994) como a m-calpaína 

não autolisada (Cong et al., 1993; Crawford et al., 1993) têm actividade proteolítica, 

enquanto que outros autores referem que a autólise antecede a actividade proteolítica 

das calpaínas (Hayashi et al., 1992; Baki et al., 1996). 

Também é controverso se as calpaínas são proenzimas, como outras cisteína 

proteases. Segundo Goll et al. (2003), as calpaínas não deverão ser consideradas como 

proenzimas, que necessitam para a sua activação da eliminação do polipéptido 

proenzima, que tem como função bloquear o acesso ao centro activo da enzima. 

Estudos da estrutura cristalográfica da m-calpaína (Hosfield et al., 1999; Strobl et al., 

2000) revelaram que a autólise da enzima remove a -hélice terminal N da subunidade 

80 kDa, mas que esta -hélice não tem como função bloquear o centro activo da 

enzima. 

 

  Activadores das calpaínas 

 

Devido ao facto de, a concentração de Ca2+ necessária para que as calpaínas possam 

exercer a sua actividade proteolítica, ser consideravelmente superior à concentração 

fisiológica (apenas para a forma autolisada da -calpaína é que a concentração de Ca2+ 

se aproxima da concentração fisiológica), têm sido propostos meios de redução da 

concentração de Ca2+ necessária para as calpaínas. Esta redução pode dever-se à acção 

de moléculas que por interacção e/ou alteração das calpaínas reduzem as necessidades 

em Ca2+, ou por meio de mecanismos de redução da concentração de Ca2+ necessária 

para induzir a autólise das calpaínas (Goll et al., 2003). Recentemente Fernández-

Montalván et al. (2004) propuseram que a ruptura da interacção electrostática entre o 

“loop” carregado negativamente do domínio III e o “loop” carregado positivamente do 
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subdomínio IIb, torna a molécula de -calpaína mais flexível e aumenta a sua 

sensibilidade ao Ca2+. 

 
As calpaínas podem ser activadas por várias moléculas endógenas e exógenas, bem 

como por outros catiões bivalentes: 

Fosfolípidos – a activação das calpaínas por fosfolípidos foi sugerido, inicialmente, 

em 1984 por Coolican e Hathaway (1984). Estes autores verificaram que o 

fosfatidilinositol e, em menor grau, um derivado metabólico, o dioleoilglicerol, reduzem 

a concentração de Ca2+ necessário para a autólise da m-calpaína de 680 M para 87 

M, quando ambos estão presentes. O fosfatidilinositol 4,5-bifosfato foi também 

referido como efectivo na redução da concentração de Ca2+ requerido para a autólise 

tanto da -calpaína (Cong et al., 1989) como da m-calpaína (Cong et al., 1989; Saido et 

al., 1992). 

Isovalerilcarnitina (IVC) – a isovalerilcarnitina, produto do catabolismo da L-leucina, 

reduz a concentração de Ca2+ requerida para a m-calpaína expressar a sua actividade 

máxima, para valores menores de 10 M, sem no entanto afectar a -calpaína. A acção 

da IVC tem um efeito de adição à acção promovida pelos fosfolípidos, podendo actuar 

como um activador selectivo das calpaínas no citosol ou ao nível das membranas 

(Pontremoli et al., 1987; Pontremoli et al., 1990). 

Proteína de Ligação ao Acil-CoA (ACBP) – esta proteína com 20 kDa é referida como 

reduzindo a concentração necessária de Ca2+ da m-calpaína de 300 M para 6 M, a 

uma razão molar ACBP/m-calpaína de 1:1. Na -calpaína, o efeito da ACBP na redução 

da concentração de Ca2+ é apenas reduzido (Melloni et al., 2000). 

UK114 – em encéfalo de bovino foi isolado um factor proteico, semelhante ao 

identificado em fígado de caprino e designado por UK114, que interage com a -

calpaína acelerando a sua activação e aumentando a afinidade para o Ca2+. Na razão 

molar UK114/-calpaína de 1:1, promove a redução da concentração de Ca2+ nesta 

enzima para 0,5 mM, não tendo qualquer efeito ao nível da m-calpaína (Melloni et al., 

1998). 

Polipéptido 40 kDa – foi identificado um activador endógeno das calpaínas, nos 
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neutrófilos humanos, com 40 kDa, capaz de aumentar a afinidade da m-calpaína para o 

Ca2+ em cerca de 100 vezes (Pontremoli et al., 1988). 

Polipéptido 15 kDa – em cérebro de bovino foi identificado um factor que tem uma 

acção activadora sobre a -calpaína e m-calpaína, aumentando a actividade proteolítica 

sobre a caseína até 10 vezes (Takeyama et al., 1986). 

Carnosina e anserina – estes dipéptidos resultantes do catabolismo da histidina 

parecem também possuir um efeito activador das calpaínas (Johnson, 1990). 

Moléculas redutoras – algumas moléculas como o DTT, mercaptoetanol, ascorbato e 

a cisteína por reduzirem a oxidação do grupo sulfidrilo do centro activo das calpaínas, 

têm um efeito positivo no aumento da actividade das calpaínas (Guroff, 1964). 

Catiões bivalentes – para além do Ca2+, tem sido referido, um efeito activador de 

outros catiões bivalentes como: Sr2+, Ba2+ e Mn2+ (Suzuki e Tsuji, 1982; Ishiguro et al., 

1987). 

 

  Calpastatina, o inibidor específico das calpaínas 

 

A existência de um inibidor endógeno das calpaínas foi identificada pela primeira 

vez por Drummond e Duncan (1968). Estes autores isolaram um inibidor endógeno da 

protease neutra activada pelo cálcio, CANP, identificada por Guroff (1964). Este inibidor 

apresenta como características a estabilidade ao calor e a resistência a vários agentes 

desnaturantes como o SDS, ureia e ácido tricloroacético (Otsuka e Goll, 1987; Geesink et 

al., 1998). A designação de calpastatina, para este inibidor, foi proposto em 1979 por 

Takashi Murachi (Goll et al., 2003). 

Em 1982 foi purificado o inibidor das calpaínas a partir de glóbulos vermelhos 

humanos, aparecendo como uma banda a 70 kDa em SDS-PAGE (Takano e Murachi, 

1982). Posteriormente, o inibidor foi purificado de diferentes tecidos e espécies animais, 

correspondendo a diferentes massas moleculares: purificação do inibidor 145 kDa de 

músculo cardíaco de bovino (Mellgren e Carr, 1983), 50 kDa isolado de músculo 

esquelético de coelho (Nakamura et al., 1984), 172 kDa de músculo esquelético de suíno 

(Lepley et al., 1985), 115 kDa de músculo cardíaco de bovino (Otsuka e Goll, 1987), 125 
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kDa de encéfalo de bovino (Mohan e Nixon, 1995) e 68 kDa (Killefer e Koohmaraie, 

1994) ou 125 kDa (Wei et al., 2002) de musculo esquelético de bovino. A diversidade 

das massas moleculares do inibidor, obtidas nestes trabalhos, pode dever-se à migração 

inconstante do inibidor em SDS-PAGE, utilização de diferente metodologia de 

purificação, a qual pode originar a proteólise do inibidor e à existência de diferentes 

isoformas da calpastatina (Wendt et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estrutura de três isoformas da calpastatina determinadas a partir da 

sequência de aminoácidos, mostrando os quatro domínios (I, II, II e IV) e os 

três subdomínios (A, B e C). L e XL, domínios presentes em algumas 

isoformas; *** representa três regiões do domínio XL que são fosforiladas 

pela proteína-cinase A; Nt, região terminal N; Ct, região terminal N. 

Adaptado de Goll et al. (2003). 

 

A calpastatina é o único inibidor específico para as calpaínas, não inibindo outras 

cisteína proteases como a catepsina B, papaína, bromelaína e ficcina; bem como outras 

proteases como a tripsina, quimotripsina, pepsina e catepsina D (Goll et al., 2003). 
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Em termos moleculares, a calpastatina é uma proteína polimórfica constituída por 

quatro domínios que possuem actividade inibitória e, geralmente, por um domínio 

terminal N, designado por L, sem actividade inibitória (Maki et al., 1987; Takano et al., 

1988). Cada um dos domínios I, II, II e IV possui três subdomínios A, B e C com uma 

significante homologia na sequência dos aminoácidos (Figura 3). O domínio XL pode ser 

encontrado em vários tecidos, mas é mais frequente no músculo cardíaco (Cong et al., 

1998). 

O subdomínio B contém uma sequência de aminoácidos conservada 

(GXXE/PXTIPPXYR), referida como sendo essencial para que a calpastatina possa exercer 

o seu efeito inibitório, ainda que, isoladamente tenha um efeito inibitório ligeiro (Emori 

et al., 1988; Kawasaki et al., 1989; Uemori et al., 1990). 

Foram identificadas pelo menos nove isoformas da calpastatina, originadas a partir 

de um único gene, cuja função fisiológica está por esclarecer (Goll et al., 2003). Acredita-

se que estas isoformas resultem de diversos processos celulares como: processamento 

alternativo (Geesink et al., 1998), diferentes locais de iniciação da translação/transcrição 

(Cong et al., 1998) ou diferentes estados de fosforilação (Averna et al., 2001). 

 
Cada um dos domínios I, II, II e IV da calpastatina (constituído cada um por cerca de 

140 resíduos de aminoácidos), tem a capacidade de inibir uma molécula de calpaína 

(Maki et al., 1987; Emori et al., 1988). Contudo, a capacidade inibitória não é igual para 

os quatro domínios, mas na seguinte ordem: domínio I ≥ domínio IV > domínio II ≥ 

domínio III (Kawasaki et al., 1989).  

Não está clarificado se os diferentes domínios exercem uma actividade inibitória 

diferente para a -calpaína e m-calpaína. Alguns estudos revelaram que os diferentes 

domínios apresentam um efeito inibitório mais efectivo sobre a m-calpaína (Maki et al., 

1987), enquanto que noutros estudos, o efeito inibitório da calpastatina é superior para 

a -calpaína (Salamino et al., 1994). 

 
Um aspecto importante do sistema calpaínico é o tipo de interacção que ocorre 

entre a calpastatina e as calpaínas. Estudos, in vitro, mostraram que a interacção entre o 
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inibidor e as calpaínas é reversível e dependente de concentrações mM de Ca2+ (Imajoh 

e Suzuki, 1985; Otsuka e Goll, 1987). Segundo Cottin et al. (1981), a quantidade de m-

calpaína que se une ao inibidor depende da concentração de Ca2+. Este catião ao 

provocar uma alteração conformacional da enzima, permitirá a formação do complexo 

enzima-inibidor. 

A concentração de Ca2+ requerida para a ligação do inibidor às calpaínas depende 

do estado da molécula das calpaínas. À excepção da forma não autolisada da -

calpaína, a concentração de Ca2+ necessária, in vitro, para que o inibidor se ligue às 

calpaínas, é consideravelmente menor que a concentração de Ca2+ necessária para que 

as enzimas expressem a sua actividade proteolítica. As concentrações de Ca2+ 

necessárias para a ligação inibidor-enzima vs para a expressão de actividade das 

enzimas são: 0,042 M vs 0,5-2 M para a -calpaína autolisada; 40 M vs 3-50 M para 

a -calpaína; 25 M vs 50-150 M para a m-calpaína autolisada e 250-500 M vs 400-

800 M para a m-calpaína (Kapprell e Goll, 1989; Goll et al., 2003). Exceptuando a -

calpaína autolisada, para a ligação inibidor-enzima, são requeridas concentrações de 

Ca2+ superiores à concentração de 0,05-0,5 M, encontrada nas células e referido por 

vários autores (Kurebayashi et al., 1993; Harkins et al., 1993; Berlin e Konishi, 1993). 

 
Goll et al. (2003) afirmam que devido ao facto da concentração de Ca2+, necessária 

para a ligação inibidor-enzima, ser menor do que a concentração necessária para as 

enzimas expressarem a sua actividade proteolítica e, dado que os estudos efectuados 

sugerem que tanto as calpaínas como o inibidor se encontram dentro da célula, deve 

existir algum mecanismo que permita a actividade das calpaínas na presença do 

inibidor. Segundo os mesmos autores, esse mecanismo pode envolver a translocação 

das calpaínas do contacto com o inibidor e/ou envolver a redução da concentração de 

Ca2+ necessária para a actividade proteolítica, sem afectar a concentração necessária 

para a ligação do inibidor. 

Foi observado que, em diferentes células, a calpastatina está presente em forma de 

agregados, localizados geralmente na proximidade do núcleo, enquanto que as 

calpaínas localizam-se no citosol, indicando uma diferente distribuição intracelular da 
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calpastatina e das calpaínas. Foi sugerido que a diferente localização da calpastatina e 

das calpaínas é uma estratégia que permite que, em condições de activação da calpaína, 

a calpastatina possa regular a sua actividade, reduzindo a possibilidade de degradação 

não específica de proteínas pelas calpaínas (De Tullio et al., 1999). Segundo estes 

autores, quando ocorre um aumento da concentração intracelular de Ca2+, que está 

relacionado com a activação do sistema calpaínico, numa fase inicial a calpastatina sofre 

uma redistribuição intracelular passando a ficar dispersa no citosol na forma solúvel 

enquanto que as calpaínas se agregam parcialmente à membrana celular onde 

interagem com o Ca2+, ocorrendo a sua activação.  

O processo intracelular e reversível de fosforilação-desfosforilação da calpastatina é 

referido como sendo responsável pela modulação da especificidade da calpastatina 

(Averna et al., 2001). A agregação da calpastatina é originada pela sua fosforilação, 

enquanto que a sua desfosforilação, desencadeada por um aumento da concentração 

de Ca2+, determina a redistribuição do inibidor. Os dois processos controlam a 

quantidade de calpastatina disponível para a inibição podendo ser uma estratégia para 

as calpaínas escaparem à inibição da calpastatina, pelo menos nas primeiras fases do 

processo da sua activação (Averna et al., 2001). 

A acção activadora da isovalerilcarnitina sobre a m-calpaína, que não é inibida na 

presença de calpastatina, pode representar um mecanismo para a iniciação da 

proteólise em determinados estados fisiológicos como o jejum, que está associado à 

degradação de proteínas celulares como fonte energética (Pontremoli et al., 1987). 

 

A calpastatina constitui um substrato para a acção das calpaínas, podendo ser 

degradada na presença de Ca2+ (Mellgren et al., 1986; Doumit e Koohmaraie, 1999). A 

degradação da calpastatina não conduz à perda total da sua actividade inibitória. 

Mesmo após uma proteólise acentuada possui, ainda, alguma actividade (DeMartino et 

al., 1988; Nakamura et al., 1989). 

 

  Outros inibidores das calpaínas 
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As calpaínas são também inibidas por outras moléculas endógenas e exógenas, bem 

como por outros catiões bivalentes. 

Quininógenos – são cistatinas, inibidores específicos das cisteína proteases, que 

inibem a -calpaína e a m-calpaína. Estas glicoproteínas, de 110 kDa e 60 kDa, parecem 

intervir em situações em que ocorre lesão dos tecidos (processos inflamatórios, doenças 

auto-imunes, tumores). Nestas situações, as calpaínas são libertadas dos tecidos e, em 

presença dos quininógenos do plasma, estes provocam a degradação das calpaínas. A 

acção dos quininógenos requer a presença de Ca2+ ou outros catiões bivalentes como o 

Mn2+, Sr2+ ou Ba2+ (Ishiguro et al., 1987). Os quininógenos são as únicas cistatinas que 

inibem as calpaínas não existindo homologia estrutural entre as cisteínas e a 

calpastatina (Emori et al., 1987). 

2-macroglobulina – é uma proteína do plasma de elevada massa molecular (725 

kDa), que possui um efeito inibitório sobre a m-calpaína. A 2-macroglobulina não se 

encontra, contudo, dentro da célula, logo só poderá ter um papel fisiológico se as 

calpaínas saírem para o espaço extracelular (Crawford, 1987). 

Catiões – alguns catiões como o Co2+, Fe2+, Hg2+, Sn2+, Cd2+ (Guroff, 1964) e Zn2+ 

(Koohmaraie, 1990a) inibem a actividade das calpaínas. 

Moléculas exógenas – várias moléculas exógenas têm sido referidas como tendo um 

efeito inibidor sobre as calpaínas: a leupeptina, antipaína e ácido iodoacético inibem as 

calpaínas na presença de Ca2+ por modificação do grupo SH (Suzuki et al., 1981); 

derivados do epoxisuccinato como o E-64 (Suzuki et al., 1981); antagonistas da 

calmodulina (melitina, calmidazolio e trifluoperazina) que possuem uma acção inibitória 

competitiva (Brumley e Wallace, 1989) e a calpeptina que é um potente inibidor 

sintético, podendo atravessar com facilidade a membrana celular (Tsujinaka et al., 1988). 

  Isoformas das calpaínas 

 

Diversas isoformas de calpaínas têm sido encontradas em vários tecidos e 

organismos, constituindo a superfamília das calpaínas. Estas enzimas são divididas em 

dois grupos: (1) as calpaínas típicas que englobam a calpaína 1 (-calpaína), calpaína 2 

(m-calpaína), calpaína 3a (3, nCL-1 ou p94), calpaína 3b (Lp82), calpaína 8a (nCL-2), 
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calpaína 9 (nCL-4) e calpaína 11, 12, 13a e 13b; (2) calpaína atípicas que compreendem a 

calpaína 5 (hTRA-3), calpaína 6 (CANPX), calpaína 7 (PaIBH), calpaína 8b (nCL-2'), 

calpaína 10a e calpaína 15 (SOLH). As calpaínas típicas caracterizam-se por possuírem os 

quatro domínios (I-IV), enquanto que nas calpaínas atípicas alguns domínios não 

existem ou foram substituídos por outros diferentes. As calpaínas não se encontram 

igualmente distribuídas pelos diferentes tecidos. Algumas isoformas encontram-se 

amplamente difundidas por vários tecidos e designadas como ubiquitárias (-calpaína, 

m-calpaína e as calpaínas 5, 7, 10, 13 e 15), enquanto que as outras isoformas são 

específicas de alguns tecidos (Suzuki et al., 2004). 

A -calpaína e a m-calpaína são as calpaínas melhor caracterizadas, tendo uma 

distribuição nos tecidos muito vasta, embora alguns tecidos só contenham uma das 

isoformas. Por exemplo, as plaquetas e os glóbulos vermelhos humanos só contêm a -

calpaína, enquanto que algumas células musculares lisas apenas contêm a m-calpaína 

(Goll et al., 2001). No músculo esquelético foi identificada a presença destas duas 

isoenzimas e do seu inibidor, da calpaína 3 (específica do músculo esquelético) e de 

outras isoenzimas ubiquitárias. 

Em galinhas foi, ainda, identificada a presença de uma calpaína designada por "high" 

m-calpaína. Esta calpaína tem propriedades semelhantes às -calpaína e m-calpaína, no 

que diz respeito ao pH óptimo, à actividade proteolítica miofibrilhar e à inibição pela 

calpastatina, mas difere na concentração de Ca2+ necessária para a sua activação que é 

de 3,8 mM (para expressar metade da actividade máxima), correspondendo a nove 

vezes as necessidades de Ca2+ para a m-calpaína (Wolfe et al., 1989). 

A calpaína 3 identificada em 1989 por Sorimachi et al. (1989) tem, nos últimos anos, 

sido objecto da atenção de alguns investigadores, pela sua possível acção ao nível da 

proteólise e tenrificação da carne. Esta isoenzima é um polipéptido de 94 kDa com uma 

sequência homóloga à subunidade 80 kDa da -calpaína e m-calpaína (Sorimachi et al., 

1989; Duguez et al., 2006). Ao contrário da -calpaína e m-calpaína a purificação desta 

enzima é muito difícil, devido à sua associação à proteína titina (Sorimachi et al., 1995) e 

por ser rapidamente autolisada na presença de concentrações fisiológicas de Ca2+ 

(Sorimachi et al., 1993; Branca et al., 1999). Esta calpaína não é afectada pelo inibidor 
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das calpaínas (Sorimachi et al., 1993). Ao contrário das -calpaína e m-calpaína, a 

calpaína 3 existe numa forma activa não necessitando, provavelmente, de autólise para 

expressar a sua actividade (Kinbara et al., 1998). No sarcómero, esta enzima parece 

localizar-se ao nível da linha N2, linha M e na linha Z (Jones et al., 1999; Duguez et al., 

2006). 

 
As funções fisiológicas das calpaínas não se encontram claramente estabelecidas, no 

entanto as suas características funcionais e a sua ampla distribuição nos tecidos 

sugerem que desempenham importantes funções celulares tais como: transdução de 

sinal, apoptose (morte celular programada), regulação e proliferação celular, 

reorganização do citoesqueleto, activação das plaquetas e fusão de membrana (Saido et 

al., 1994; Sorimachi et al., 1997a; Hosfield et al., 1999; Sorimachi e Suzuki, 2001). 

É referido, ainda, o envolvimento das calpaínas em várias situações patológicas 

designadamente: distrofias musculares (calpaína 3a e -calpaína) (Sorimachi et al., 2000; 

Goll et al., 2001; Raynaud et al., 2003); isquémia e reperfusão (Sorimachi et al., 1997b); 

doença de Alzheimer (-calpaína e m-calpaína), tumor gástrico (calpaína 9), cataratas 

(calpaína 3a) e diabetes mellitus tipo 2 (calpaína 10) (Huang e Wang, 2001; Branca, 

2004). 

 

  Acção proteolítica das calpaínas nas proteínas miofibrilhares e relação com a 

maturação da carne 

 

Desde o descobrimento das duas formas enzimáticas (-calpaína e m-calpaína), tem 

sido investigado, in vitro, o efeito proteolítico das duas isoenzimas nas proteínas 

miofibrilhares, sendo aceite que ambas as enzimas mostram uma acção proteolítica 

semelhante na presença do substrato (Koohmaraie, 1992). 

 
A acção das calpaínas, na estrutura miofibrilhar e na degradação das proteínas 

miofibrilhares, foi observada desde os estudos iniciais sobre as propriedades das 

calpaínas levadas a cabo por Busch et al. (1972) e por Dayton et al. (1976a; 1976b). 
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Busch et al. (1972) foram os primeiros autores que observaram, in vitro, a degradação da 

linha Z em músculo esquelético de coelho após incubação com a enzima que 

denominaram por CASF a pH 7,0, 25ºC e com uma concentração de Ca2+ superior a 0,1 

mM. Dayton et al. (1976a) observaram, para além da remoção da linha Z, a degradação 

parcial da linha M, quando miofibrilhas de músculo esquelético de suíno foram 

incubadas com o CAF a pH 7,0 e a 25ºC. A capacidade desta enzima hidrolisar as 

proteínas miofibrilhares troponina T, troponina I, tropomiosina e a proteína C, mas não 

a -actinina, miosina e a actina, foi igualmente observada (Dayton et al., 1975). 

 
As calpaínas são referidas como sendo as principais enzimas responsáveis pela 

tenrificação pm da carne e que, esta tenrificação, está directamente relacionada com a 

capacidade única, entre as enzimas conhecidas, de degradarem a linha Z. A degradação 

da linha Z, pelas calpaínas, promove a libertação da -actinina, que é a principal 

proteína constituinte desta estrutura, ocorrendo a sua libertação na forma intacta 

(Reddy et al., 1975; Goll et al., 1992; Uytterhaegen et al., 1992b). Estudos in vitro com -

actinina purificada, mostraram que esta proteína não é degradada pelas calpaínas 

(Dayton et al., 1976a; Goll et al., 1991).  

Zeece et al. (1986b) ao incubarem miofibrilhas com calpaínas a temperaturas entre 

5ºC e 25ºC e pH entre 6,5 e 7,5, observaram a degradação da titina, a qual decresce com 

a diminuição da temperatura e do pH. Huff-Lonergan et al. (1996a) após incubação de 

miofibrilhas com -calpaína e 100 M CaCl2, em condições de temperatura e pH 

semelhantes às da maturação da carne (4ºC e pH=5,6), revelaram por SDS-PAGE e por 

"immunoblotting" a degradação da titina, com a formação do fragmento T2 e de uma 

banda a 1200 kDa, resultantes da sua degradação, de forma semelhante ao que ocorre 

durante a maturação da carne. 

Foi igualmente demonstrada a degradação da nebulina pela -calpaína. Huff-

Lonergan et al. (1996a) observaram, nas condições anteriormente descritas, uma rápida 

degradação da nebulina, não sendo detectado por "immunoblotting" após 15 min de 

incubação. 

A filamina, envolvida nas ligações intermiofibrilhares, também é susceptível à 
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degradação pelas calpaínas (Taylor et al., 1995a). Após incubação de miofibrilhas com -

calpaína a 4ºC e pH 5,6, foi observada a degradação da filamina, com o aparecimento 

de uma banda a 240 kDa, de forma semelhante à que ocorre durante a maturação da 

carne (Huff-Lonergan et al., 1996a). 

A desmina é degradada pela m-calpaína (Whipple e Koohmaraie, 1991) e pela -

calpaína (Koohmaraie et al., 1986; Huff-Lonergan et al., 1996a). Estes últimos autores 

observaram a degradação completa da desmina pela -calpaína após 1 hora de 

incubação, nas condições anteriormente referidas. Baron et al. (2004) observaram que a 

desmina, purificada do músculo longissimus dorsi de suíno, quando incubadas com -

calpaína ou m-calpaína é rapidamente degradada, apresentando um padrão de 

degradação semelhante para as duas enzimas. 

Vários estudos mostraram que as calpaínas exercem uma actividade proteolítica 

sobre a troponina T, sendo referida como uma das proteínas mais sensíveis à acção das 

calpaínas (Ishiura et al., 1978). A incubação de miofibrilhas com m-calpaína origina a 

degradação da troponina T, com o aparecimento do polipéptido a 30 kDa (Penny, 1976; 

Olson et al., 1977; Whipple e Koohmaraie, 1991; Kendall et al., 1993). Huff-Lonergan et 

al. (1996a) e Koohmaraie et al. (1986) também demonstraram que a incubação de 

miofibrilhas com -calpaína resulta no progressivo desaparecimento da troponina T e o 

aparecimento de produtos de degradação, de forma semelhante ao que ocorre durante 

a maturação da carne. A acção proteolítica da -calpaína aumenta com o aumento do 

pH, tendo sido mostrado que a degradação da troponina T e o aparecimento do 

polipéptido a 30 kDa, em miofibrilhas incubadas com a -calpaína, é máxima a pH de 

7,5. 

A incubação de miofibrilhas com m-calpaína revela que a troponina I é degradada 

por esta enzima (Penny, 1976; Olson et al., 1977), mas é menos susceptível à 

degradação que a desmina ou a troponina T (Whipple e Koohmaraie, 1991). A troponina 

C é, também, degradada pelas calpaínas (Geesink e Koohmaraie, 1999b). As proteínas 

miofibrilhares vimentina e vinculina, bem como outras proteínas constituintes dos 

costameros (com excepção da -actina), são referidas como sendo degradadas pelas 

calpaínas (Taylor et al., 1995a). 
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É aceite que as proteínas contrácteis, miosina e actina, não são degradadas pelas 

calpaínas (Dayton et al., 1975; Goll et al., 1983; Koohmaraie et al., 1986), ainda que 

alguns autores refiram uma acção proteolítica da m-calpaína sobre a MHC (Azanza et 

al., 1979). 

 
Numerosos estudos demonstram que o armazenamento pm da carne aumenta de 

forma acentuada a sua tenrura. Os mecanismos envolvidos neste aumento da tenrura 

continuam controversos e inconclusivos. É geralmente aceite que, a grande parte, deste 

aumento da tenrura, se não na sua totalidade, é devido à degradação de proteínas 

conduzida por proteases endógenas (Goll et al., 1983). Para poderem ser consideradas 

candidatas ao envolvimento na tenrificação da carne, as proteases devem cumprir três 

critérios: (1) devem ser endógenas das células musculares; (2) devem ter a capacidade 

de reproduzir in vitro as modificações operadas nas miofibrilhas durante o processo de 

maturação da carne e (3) devem ter acesso directo ao substrato miofibrilhar. Se a 

protease não reunir estas características, não deverá ser considerada como uma possível 

candidata no processo de tenrificação da carne e, inversamente, se reunir estes três 

critérios é impossível excluí-la de um provável envolvimento na tenrificação 

(Koohmaraie, 1996). Segundo este autor, de todas as proteases candidatas, as calpaínas 

são as únicas que cumprem os critérios acima referidos. Koohmaraie e Geesink (2006) 

baseando-se em vários estudos, concluem que o sistema calpaínico é o principal ou, 

mesmo, o único envolvido na proteólise e tenrificação da carne durante a maturação. 

Adicionalmente, foi referido que 90% da tenrificação mediada pela actividade 

proteolítica que ocorre nos primeiros 7 a 10 dias pm em carne armazenada em 

refrigeração, é devida à acção das calpaínas (Goll, 1992). 

 
A favor do envolvimento das calpaínas, na degradação proteolítica das proteínas 

miofibrilhares e no seu envolvimento na tenrificação da carne durante a maturação, são 

apresentados vários argumentos: 

 
(1) A localização das calpaínas no sarcoplasma das células do músculo esquelético, 

em contacto directo com as proteínas substrato, torna estas enzimas as melhores 
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candidatas para a degradação proteolítica (Goll et al., 1983). 

(2) A incubação de miofibrilhas com calpaínas produz um padrão de degradação das 

proteínas miofibrilhares (nomeadamente da titina, nebulina, troponina T, desmina 

e filamina) semelhante ao observado durante a maturação da carne (Koohmaraie 

et al., 1986; Huff-Lonergan et al., 1996a; Van Jaarsveld et al., 1997; Geesink e 

Koohmaraie, 1999b) e algumas das alterações ultra-estruturais observadas 

durante a maturação da carne como a degradação da linha Z (Zeece et al., 

1986b). Vários estudos suportam a noção de que a degradação da linha Z pelas 

calpaínas está implicada na tenrificação da carne (Zeece et al., 1986b; Jiang, 

1998). 

(3) As proteínas miosina, actina e -actinina, que parecem não ser degradadas 

durante a maturação, nem constituem um substrato para a actividade das 

calpaínas (Dayton et al., 1975; Goll et al., 1983; Koohmaraie et al., 1986; Goll et al., 

1991; Goll et al., 1992) são degradadas rapidamente pelas enzimas lisossomais, 

catepsinas B, D e L (Okitani et al., 1980; Matsukura et al., 1981; Mikami et al., 

1987). 

(4) O aumento do teor muscular em cálcio, pela sua administração oral aos animais 

antes do abate (Duckett et al., 2001), pela suplementação alimentar com vitamina 

D3 (Swanek et al., 1999) ou pelo tratamento de músculos, após abate, com cálcio 

(Koohmaraie et al., 1988a; Wheeler et al., 1992) acelera a proteólise pm e a 

tenrificação pela acção do Ca2+ na activação das calpaínas. Adicionalmente, a 

incubação de fibras musculares com inositol-1,4,5-trifosfato que, promove a 

libertação do cálcio intracelular ao actuar ao nível do retículo sarcoplasmático e 

túbulos transversos (Vilven e Coronado, 1988), origina um perfil de degradação 

miofibrilhar semelhante ao induzido pelas calpaínas (Roncalés et al., 1995). 

(5) O tratamento de músculos com quelantes do cálcio, como o EDTA ou EGTA ou, 

com inibidores das calpaínas, como a calpastatina ou Zn2+, inibe a proteólise pm 

e a tenrificação da carne (Koohmaraie et al., 1988b; Alarcon-Rojo e Dransfield, 

1989; Koohmaraie, 1990a; Uytterhaegen et al., 1992a; Uytterhaegen et al., 1994a). 

(6) Diferenças observadas, na taxa de tenrificação de diferentes músculos de bovino, 
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estão relacionadas com diferentes actividades das calpaínas e não com a 

actividade das catepsinas B, H e L (Koohmaraie et al., 1988c). Segundo estes 

autores, o músculo longissimus que, apresenta a maior taxa de tenrificação pm 

possui, também, a maior actividade das calpaínas; o músculo psoas major 

apresenta a menor taxa de tenrificação e a menor actividade das calpaínas; 

enquanto que o músculo biceps femoris ocupa uma posição intermédia, tanto na 

taxa de tenrificação como na actividade da -calpaína. 

(7) As diferenças observadas na taxa de proteólise e tenrificação entre as espécies 

bovina, suína e ovina, podem ser explicadas pela variação da actividade da 

calpastatina e pela variação na relação entre a actividade das 

calpaínas/actividade da calpastatina (Ouali e Talmant, 1990; Koohmaraie et al., 

1991). Segundo estes últimos autores, a actividade da calpastatina, avaliada 

imediatamente após abate, em músculo de suíno (que é mais tenro) é 62 e 36% 

da actividade encontrada, respectivamente, no músculo de cordeiro e de bovino 

(que são menos tenros). 

(8) A menor taxa de proteólise e tenrificação observada em bovinos Bos indicus 

(Brahman e Sahiwal) comparativamente aos bovinos Bos taurus, pode ser 

explicada pela maior actividade da calpastatina nos primeiros (Wheeler et al., 

1990a; Johnson et al., 1990a; Whipple et al., 1990c; Shackelford et al., 1991a). 

(9) O efeito negativo na tenrura resultante da administração de -agonistas aos 

animais, com o objectivo de aumentar a velocidade de desenvolvimento 

muscular, diminuindo o “turnover” proteico pode ser explicado pelo aumento 

observado na actividade da calpastatina (Koohmaraie et al., 1988b; Kretchmar et 

al., 1990; Koohmaraie e Shackelford, 1991; Parr et al., 1992; Garssen et al., 1995; 

Luño et al., 1999). 

(10) A reduzida proteólise e tenrificação da carne de ovinos com o fenótipo 

“callipyge”, pode ser atribuído aos níveis elevados de calpastatina observado 

nesses animais (Koohmaraie et al., 1995; Freking et al., 1999; Geesink e 

Koohmaraie, 1999a; Duckett et al., 2000; Delgado et al., 2001). 

(11) Em ratos transgénicos com uma “overexpression” para a calpastatina, a 
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proteólise pm das proteínas musculares encontra-se reduzida (Kent et al., 2004). 

 

O envolvimento único das calpaínas na tenrificação da carne é, todavia, contestado 

por vários autores: 

 
(1) As calpaínas originam a degradação rápida da linha Z, conduzindo à 

fragmentação das miofibrilhas ao nível desta estrutura miofibrilhar. No entanto, a 

fragmentação das miofibrilhas durante a maturação parece não ocorrer ao nível 

da linha Z, mas ao nível da linha N2. Estes resultados parecem indicar que a 

fragmentação das miofibrilhas causada pelas calpaínas é diferente da 

fragmentação que ocorre durante o período pm (Roncalés et al., 1995). 

(2) A -calpaína não pode ser responsável pela tenrificação para além das 24-48 h 

pm, devido ao facto de ser rapidamente inactivada. Segundo Koohmaraie (1996), 

este argumento é baseado em dados sobre a actividade da -calpaína obtidos 

por metodologia pouco sensível, como a hidrólise da caseína e a quantificação 

dos polipéptidos pelo ácido tricoloacético. No entanto, o uso de metodologia 

mais sensível, como a caseína marcada radioactivamente, revelou que, mesmo 

após 14 dias de armazenamento da carne a 4ºC, a -calpaína ainda retém cerca 

de 5 a 10% de actividade. 

(3) A maior actividade das calpaínas e uma maior razão entre actividade 

calpaína/actividade calpastatina, é observada nos músculos do tipo I (vermelhos 

de contracção lenta), o que entra em conflito com a menor taxa de tenrificação 

destes músculos, comparativamente com os do tipo IIA (brancos de contracção 

rápida) (Ouali, 1990). Contudo, foi referido que a menor proteólise nos músculos 

com um metabolismo mais oxidativo (supraspinatus), referido por Ouali (1995) 

como sendo do tipo I, pode dever-se a uma maior actividade da calpastatina 

(Whipple e Koohmaraie, 1992a). 

(4) Outro argumento contra o envolvimento das calpaínas é a existência nas células 

musculares de um excesso de calpastatina relativamente à -calpaína e, 

consequentemente, esta enzima nunca ficará activa (Koohmaraie, 1996). A 
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relação entre a calpastatina e a -calpaína foi referida como sendo de 4:1, 2,5:1 e 

1,5:1 em carne de bovino, cordeiro e suíno respectivamente (Ouali e Talmant, 

1990; Koohmaraie et al., 1991). Segundo Koohmaraie (1996), nos trabalhos 

referidos, a actividade da calpastatina foi avaliada frente à m-calpaína, mas para 

inibir a -calpaína é necessário o dobro de calpastatina, logo a relação entre a 

calpastatina e a -calpaína é metade da anteriormente mencionada. Durante a 

incubação de miofibrilhas com um excesso de inibidor (calpastatina: -calpaína 

de 4:1) e em condições de temperatura e pH semelhantes às da carne no período 

pm, observou-se que a proteólise não foi totalmente inibida, embora tenha 

ocorrido uma redução da taxa e extensão da proteólise miofibrilhar. 

(5) As condições óptimas para a actividade das calpaínas, pH de 7,5 e 25ºC (Zeece et 

al., 1986b) não se verificam durante o armazenamento da carne, enquanto que a 

pH 5,5 e a 5ºC a actividade é mínima. Boehm et al. (1998) referem uma actividade 

caseinolítica da -calpaína, para estes valores de pH e para uma temperatura de 

25ºC, de 14-18%. Por outro lado, Koohmaraie et al. (1986) sugerem que a -

calpaína retém 24 a 28% da sua actividade máxima a pH 5,5-5,8 e 5ºC, quando as 

miofibrilhas são usadas como substrato. Quando o substrato usado é a caseína, a 

actividade é inferior a 15%, sugerindo os autores que a caseína poderá sofrer 

uma perda da sua solubilidade a valores de pH e temperatura baixos, podendo 

explicar a diferença obtida nos diferentes trabalhos. 

(6) A -calpaína autolisada é referida como instável a forças iónicas elevadas, 

resultando na perda de 50% da actividade, quando incubada num tampão 

contendo 0,3M de NaCl, embora seja referido que a actividade da forma não 

autolisada não é afectada pela força iónica (Geesink e Koohmaraie, 1999b). Com 

base nestes resultados, os autores concluíram que a maior parte da perda de 

actividade da -calpaína ocorre devido à instabilidade da -calpaína autolisada e 

não devido a uma acentuada autólise da -calpaína. Como a força iónica 

aumenta consideravelmente após rigor mortis para valores próximos dos 0,3 M 

de NaCl (Winger e Pope, 1980; Bonnet et al., 1992) é de supor um efeito negativo 

na actividade desta enzima, logo nos primeiros dias pm. Na m-calpaína é 



PARTE I - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 46

igualmente referido um efeito negativo do aumento da força iónica a partir de 

0,2 M de KCl, na actividade da m-calpaína, sendo o efeito mais marcante à 

medida que o pH decresce (Kendall et al., 1993). 

(7) Foi mostrado que a maturação de fibras musculares, após imersão num tampão a 

pH 4,6 e a temperaturas de refrigeração não afectou a degradação das proteínas 

miofibrilhares e o aparecimento do péptido a 30 kDa. Dado que as calpaínas não 

são activas a este pH, a proteólise observada não pode ser atribuída a estas 

enzimas (Roncalés et al., 1995). 

 
Outra questão importante, consiste em saber qual ou quais calpaínas são 

responsáveis pela proteólise pm e pela tenrificação da carne. Vários autores 

(Koohmaraie et al., 1987; Hopkins e Thompson, 2002; Koohmaraie e Geesink, 2006) são 

da opinião que é a -calpaína e não a m-calpaína a responsável por estes processos pm, 

tendo sido apontadas as seguintes razões: 

 
(1) A actividade da m-calpaína mantém-se mais ou menos constante ao longo do 

período pm, enquanto que a actividade da -calpaína decresce de forma 

particularmente acentuada até ao dia 1 pm, resultante da sua autólise após 

activação, conduzindo à perda da sua actividade (Ducastaing et al., 1985; Geesink 

e Koohmaraie, 1999a; Veiseth et al., 2001). 

(2) Em presença de quantidades suficientes de Ca2+ a m-calpaína sofre autólise, com 

perda total da sua actividade, mais rapidamente do que a -calpaína, não 

podendo, desta forma, estar envolvida na tenrificação da carne (Koohmaraie, 

1996). 

(3) A constatação de que a calpaína 3 sofre autólise no período pm e que não é 

inibida pela calpastatina, sugere que a sua contribuição para a proteólise e 

tenrificação é mínima uma vez que: o aumento dos níveis de calpastatina inibe a 

proteólise; a actividade da calpastatina é o parâmetro mais correlacionado com a 

taxa e extensão da proteólise pm e a “overexpression” da calpastatina em 

músculo de rato reduz significativamente a proteólise pm (Kent et al., 2004; 
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Geesink et al., 2005). Segundo Geesink et al. (1992b) o nível de calpastatina 

define a taxa de tenrificação através do seu efeito regulador da actividade da -

calpaína. A razão -calpaína/calpastatina pode ser considerada um indicador da 

actividade da -calpaína e da taxa de tenrificação. 

(4) Como a proteólise pm não é afectada em ratos "knockout" para a calpaína 3 

(Geesink et al., 2005), estes autores concluíram que esta enzima não desempenha 

um papel importante na proteólise.  

(5) Estudos mostram, claramente, que a proteólise pm está largamente inibida em 

ratos “knockout” para a -calpaína (Geesink et al., 2006). 

 
O envolvimento da calpaína 3 nos processos proteolíticos e na tenrificação da carne 

é, no entanto, sugerido em alguns trabalhos. Ilian et al. (2001a; 2001b) referem uma 

correlação significativa entre a expressão da calpaína 3 e a tenrificação em músculos de 

bovino e ovino e, de acordo com Ilian et al. (2004a) entre a taxa de autólise da calpaína 

3 e a proteólise e a tenrificação pm em carne de ovino, concluindo os autores que a 

calpaína 3 pode desempenhar um papel importante nesses processos pm. Devido à 

capacidade da calpaína 3 se ligar à titina ao nível da linha Z e linha N2 foi sugerido que, 

esta enzima é responsável pela conversão da T1 em T2 (Sorimachi et al., 1995) podendo, 

também, estar envolvida na degradação da titina junto à linha Z (Boyer-Berri e Greaser, 

1998). Em contrapartida, Parr et al. (1999) em músculo de suíno não observaram 

nenhuma relação entre o nível desta enzima e a tenrura após 8 dias de maturação. 

Devido aos poucos estudos efectuados até ao momento e aos resultados contraditórios, 

nenhuma conclusão definitiva poderá ser tirada relativamente à importância desta 

enzima nos processos de maturação da carne. 

Recentemente, foi investigado o envolvimento da calpaína 10 na tenrificação pm em 

carne de bovino (Ilian et al., 2004b). Ao longo do período pm, foi observada uma 

diminuição desta enzima na fracção sarcoplasmática e um aumento na fracção 

miofibrilhar, revelando uma relação entre as alterações temporais da enzima nas duas 

fracções e a taxa de tenrificação da carne. 
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Relativamente à m-calpaína, alguns autores não excluem o envolvimento desta 

enzima na tenrificação pm da carne. Segundo Dransfield (1992b), a activação da -

calpaína e m-calpaína, ocorre ao longo do desenvolvimento de rigor mortis, à medida 

que os iões cálcio vão sendo libertados do retículo sarcoplasmático e das mitocôndrias. 

A -calpaína é a primeira a ser activada e à medida que a concentração de iões cálcio 

vai aumentando, dá-se a activação apenas parcial da m-calpaína. A tenrificação da carne 

inicia-se, portanto, quando a -calpaína começa a ser activada, o que na carne de 

bovino ocorre quando é alcançado um pH por volta de 6,3 ou cerca das 6 horas pm. Por 

volta das 16 horas pm, a m-calpaína torna-se activa e origina uma tenrificação acrescida. 

Boehm et al. (1998) questionam o papel preponderante da -calpaína na proteólise 

miofibrilhar referindo que: (1) durante as primeiras 24 a 48 h pm, a proteólise 

miofibrilhar é relativamente reduzida, como indicam vários trabalhos (Taylor et al., 

1995a; Ho et al., 1996; Huff-Lonergan et al., 1996a), ainda que nesse período ocorra um 

aumento acentuado da tenrura da carne (Dransfield, 1992a; Wheeler e Koohmaraie, 

1994). Se a actividade da -calpaína decresce para 20 a 60% do seu valor inicial às 24 

horas pm, é difícil prever uma importância proteolítica desta enzima na carne após 24 a 

48 h pm; (2) a actividade da calpastatina decresce menos acentuadamente, ao longo do 

período pm, do que a actividade da -calpaína, logo a actividade remanescente desta 

enzima após as 24 h pm deve estar totalmente inibida; (3) mais de 50% do teor total de 

-calpaína, encontra-se fortemente ligada às miofibrilhas no músculo pm, e como esta 

-calpaína não é praticamente activa, não poderá estar envolvida na tenrificação da 

carne. Por outro lado, segundo Boehm et al. (1998) a m-calpaína poderá ter, após as 48 

a 72 h pm, um papel na tenrificação da carne. Este papel da m-calpaína poderá ser 

promovida pela acção da -calpaína na degradação do sarcolema e dos costameros, 

que ocorre nas primeiras 24 a 48 h pm (Taylor et al., 1995a). Esta desestabilização da 

célula muscular poderá conduzir a um aumento da concentração de Ca2+ intracelular, 

pela entrada na célula de Ca2+ extracelular e deste modo, activar a m-calpaína. Fica, no 

entanto, por explicar o facto da actividade da m-calpaína não decrescer ao longo do 

período pm e da proteólise miofibrilhar não continuar para além dos 7 a 10 dias pm 

(Boehm et al., 1998). 
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  Proteases lisossomais: catepsinas 

 

  Tipos e características gerais 

 

O nome catepsina foi introduzido por Willstatter e Bamann em 1929 para designar 

uma protease activa a pH ácido, mas que se diferenciava da pepsina (Otto e 

Schirmeister, 1997). As catepsinas compreendem um grupo vasto de proteases 

localizadas nos lisossomas, com actividade a um pH óptimo inferior a 7. No músculo 

esquelético é referido a existência de sete catepsinas (Quadro 1), seis das quais são 

cisteína proteases (catepsinas B, F, H, K, L e S) e uma é aspartil protease (catepsinas D) 

(Sentandreu et al., 2002). As catepsinas B, H, L, e D aparecem numa grande variedade de 

células e tecidos, sendo por isso designadas ubiquitárias (Zeece e Katoh, 1989; Stoka et 

al., 2005). 

 
As cisteína proteases lisossomais são enzimas do tipo da papaína, geralmente com 

20-35 kDa (Turk et al., 1997). São proteases monoméricas (exceptuando a catepsina C 

que é tetramérica), com semelhante sequência de aminoácidos e folhas pregueadas 

Estas proteases são formadas por dois domínios: domínio L (Left) que possui três -

hélices e domínio R (Right) composto por um motivo em barril-. O centro activo, 

localizado entre os dois domínios, é composto por dois resíduos de aminoácidos, 

cisteína 25 do domínio L e histidina 159 do domínio R, formando um par iónico 

(McGrath, 1999). A catepsina D é uma protease que contem um resíduo do ácido 

aspártico no seu centro activo, como a pepsina (Okitani et al., 1981). 

 

Quadro 1. Características das catepsinas do músculo esquelético (Goll et al., 1989; 

Otto e Schirmeister, 1997; Sentandreu et al., 2002). 

Nome nº EC M.M. pH óptimo pI Tipo 

Catepsina B 3.4.22.1 30 kDa 5,5-6,5 4,7-5,5 Endopeptidase com 
actividade 
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carboxipeptidásica 
Catepsina D 3.4.23.5 45 kDa 3,0-5,0 5,0-7,0 Endopeptidase  

Catepsina F 3.4.22.41 34 kDa 5,2-6,8 - - 

Catepsina H 3.4.22.16 28 kDa 6,5-6,8 6,0-7,1 
Endopeptidase com 
actividade 
aminopeptidásica 

Catepsina K 3.4.22.38 29 kDa 6,0-6,5 - Endopeptidase  

Catepsina L 3.4.22.15 28 kDa 5,5-6,5 5,0-6,3 Endopeptidase 

Catepsina S 3.4.22.27 24 kDa 6,0-6,5 6,3-7,0 Endopeptidase  
nº EC- “Enzyme classification number”; M.M.-massa molecular; pI-ponto isoeléctrico. 

 

As catepsinas do músculo esquelético melhor caracterizadas são as catepsinas B, D, 

H e L (Koohmaraie, 1988), às quais iremos dar especial ênfase nesta revisão 

bibliográfica. 

 
A catepsina B é uma glicoproteína pertencente ao grupo das cisteína proteases, 

tendo sido isolada de vários tecidos. Esta enzima tem um pI de 4,7 a 5,5 e um pH 

óptimo entre 5,5 e 6,5. Além da actividade endopeptidásica possui também uma 

actividade carboxipeptidásica. É a catepsina melhor estudada, sendo constituída por 254 

resíduos de aminoácidos (Otto e Schirmeister, 1997). Esta enzima tem uma acção 

colagenolítica (Kirschke et al., 1982; Asghar e Bhatti, 1987). 

A catepsina D é uma glicoproteína ubiquitária pertencente ao grupo das aspartil 

proteases, aparecendo em vários tecidos e células de mamíferos e aves (Zeece e Katoh, 

1989). Existem várias isoformas desta enzima com pI entre 5,0 e 7,0 e ainda que, a sua 

actividade óptima ocorra a pH entre 3,0 a 5,0, pode mostrar actividade até pH 6,0 nos 

substratos musculares (Schwartz e Bird, 1977). A massa molecular desta enzima parece 

depender do tipo de tecido e da espécie, sendo, possivelmente, sintetizada como uma 

proenzima de uma única cadeia polipeptídica (Zeece e Katoh, 1989). A catepsina D 

revela uma capacidade de degradar o colagénio (Asghar e Bhatti, 1987). 

A catepsina H é uma glicoproteína pertencente ao grupo das cisteína proteases, com 

um pI de 6,0 a 7,1 e um pH óptimo entre 6,5 e 6,8, possuindo a catepsina isolada no rim 

humano 230 resíduos de aminoácidos (Ritonja et al., 1988). Esta endopeptidase como 

apresenta uma forte actividade aminopeptidásica é classificada também como uma 



MECANISMOS ENVOLVIDOS NA MATURAÇÃO DA CARNE  

 51

endoaminopeptidase (Kirschke e Barrett, 1987). 

A catepsina L é outra cisteína protease com um pI de 5,0 a 6,3 e um pH óptimo entre 

5,5 e 6,5, sendo constituída, a catepsina isolada do rim humano, por 217 resíduos de 

aminoácidos (Ritonja et al., 1988). Esta enzima difere das catepsinas B e H por não 

possuir actividade exopeptidásica e por ser a que tem a maior actividade nos lisossomas 

(Barrett e Kirschke, 1981). A proenzima da catepsina L apresenta actividade catalítica 

tanto sobre as proteínas como sobre substratos sintéticos, sendo a primeira cisteína 

protease a evidenciar tal facto (Ishidoh e Kominami, 1995). A catepsina L tem uma forte 

acção colagenolítica (Kirschke et al., 1982). Para além das catepsinas mencionadas, a 

catepsina K e N também são referidas como tendo uma acção hidrolítica sobre o 

colagénio (Kirschke et al., 1982; Brömme et al., 1996; Garnero et al., 1998). 

A temperatura óptima das catepsinas situa-se na proximidade dos 37 ºC (Schwartz e 

Bird, 1977; Zeece et al., 1986a). 

 

  Regulação da actividade 

 

A actividade das cisteína proteases lisossomais, são reguladas de vários modos, 

sendo as mais importantes a activação do zimogéneo e a inibição por proteases 

endógenas (Turk et al., 2001). 

As catepsinas são inicialmente sintetizadas como proenzimas (ou zimogéneos), 

convertendo-se na forma activa após remoção proteolítica de um propéptido terminal 

N (Nishimura et al., 1988). Esta proteólise limitada é um passo crucial para o controlo da 

actividade proteolítica das catepsinas. A remoção do propéptido é levada a cabo pela 

acção de diferentes proteases como a pepsina, catepsina D e várias cisteína proteases 

(Nishimura et al., 1988; Rowan et al., 1992) ou, por uma acção autocatalítica a pH ácido 

(Rowan et al., 1992; Podobnik et al., 1997). A activação pode, ainda, ser facilitada pela 

descida do pH e/ou por glicosaminoglicanos (Turk et al., 2000). Apenas as 

endopeptidases podem ser autoactivadas, enquanto que as exopeptidases (catepsinas X 

e C) requerem endopeptidases para a sua activação (Dahl et al., 2001). Uma vez 

activadas as catepsinas têm um potencial hidrolítico muito elevado, dado que a sua 
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concentração nas células pode ser superior a 1 mM. 

 
As cistatinas são os inibidores endógenos das cisteína proteases, sendo inactivas 

contra metaloproteases, serina e aspartil proteases. Com base na homologia da 

sequência dos aminoácidos as cistatinas são divididas em: estafinas (estafina A e B), 

cistatinas, quininógenos e inibidores proteicos glicosilados. As estafinas e as cistatinas 

são inibidores intracelulares e extracelulares, enquanto que os quininógenos são 

inibidores extracelulares (Bond e Butler, 1987; Rawlings e Alan, 1990; Turk e Bode, 1991). 

As cistatinas não são muito selectivas, inibindo tanto endopeptidases como 

exopeptidases (Turk et al., 1997). Estes inibidores têm ainda a característica de serem 

termorresistentes (a 100ºC) e estáveis a valores extremos de pH (pH entre 2 a 12 para as 

cistatinas e estafinas e pH entre 5 a 12 para os quininógenos) (Otto e Schirmeister, 

1997). A catepsina D tem a particularidade, comum às aspartil proteases, de não possuir 

inibidores endógenos (Kubo et al., 2002). 

Algumas catepsinas (L, B, H, K, V e F) são relativamente instáveis a valores de pH 

próximos da neutralidade (Wang et al., 1998). Valores de pH de 3,8 que, podem correr 

ao longo do processo de maturação dos lisossomas, originam a desnaturação 

irreversível de algumas catepsinas (B, S e L). A catepsina L desnaturada pode ser ainda 

degradada pela catepsina D que mantêm a sua actividade a pH ácido. Turk et al. (2000) 

sugerem que a inactivação induzida pelo pH, seguida pela degradação proteolítica, 

pode ser um processo de inactivação comum a todas as cisteína proteases lisossomais. 

A 2-macroglobulina, leupeptina e a antipaína são referidas como inibidores das 

cisteína proteases lisossomais (Otto e Schirmeister, 1997), bem como o ácido 

iodoacético e E-64 (Barrett et al., 1982; Mason et al., 1984). A pepstatina é um potente 

inibidor da catepsina D a pH ácido, mas dissocia-se a pH neutro (Zeece e Katoh, 1989). 

O DTT é outro inibidor desta enzima lisossomal (Kirschke e Barrett, 1987). 

In vitro, a actividade das catepsinas B e L é estimulada por concentrações mM de 

EDTA (Schwartz e Bird, 1977; Okitani et al., 1980). 

 
As catepsinas desempenham um papel fundamental em vários processos celulares. 
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Ainda que a estas enzimas tenha sido atribuído um papel na degradação intralisossomal 

não selectiva de proteínas (Chapman et al., 1997), podem também estar envolvidas em 

funções mais específicas, fundamentais para o normal funcionamento do organismo. As 

catepsinas B e L desempenham um papel importante no “turnover” proteico (McGrath, 

1999). A catepsina S e L (e possivelmente outras catepsinas como a B, D e F) estão 

envolvidas no reconhecimento de antigénios nas moléculas MHC classe II (Chapman, 

1998; Riese e Chapman, 2000). À catepsina K é atribuído um importante papel no 

processo de reabsorção óssea (Chapman et al., 1997). É referido um importante papel 

das catepsinas (B, H, K, L, S e D) na apoptose celular, através da libertação destas 

enzimas para o citosol, por alteração da permeabilidade da membrana dos lisossomas 

(Stoka et al., 2005). A capacidade das catepsinas actuarem fora dos lisossomas associada 

ao elevado potencial hidrolítico das catepsinas, torna estas enzimas essenciais em vários 

mecanismos celulares, incluindo a activação ou síntese de outras enzimas e hormonas 

peptídicas (Turk et al., 2000). 

 
As catepsinas estão implicadas em várias patologias. As catepsinas B, L e S estão 

envolvidas na doença de Alzheimer (Petanceska et al., 1994). A catepsina B está, 

também, envolvida na patogénese de enfisemas (McGrath, 1999), artrite reumatóide 

(Esser et al., 1994), cancro e gengivites (Kennett et al., 1997) e, possivelmente em 

distrofias musculares. Formas inactivas da catepsina K estão envolvidas na 

picnodisostose, caracterizada por osteoporose e baixa estatura (Gelb et al., 1996). A 

catepsina H tem sido implicada em metástases tumorais (Tsushima et al., 1991). A 

catepsina L está implicada em metástases tumorais (Yagel et al., 1989), em alterações na 

reabsorção óssea, por ser a principal protease responsável pela degradação do 

colagénio ósseo (Kakegawa et al., 1993), e artrite reumatóide (Esser et al., 1994). Em 

várias patologias, as catepsinas podem ser encontradas no espaço extracelular na forma 

de proenzimas que são consideravelmente mais estáveis do que as enzimas activas 

(Turk et al., 2000). 

 

  Acção proteolítica das catepsinas nas proteínas miofibrilhares e relação com a 
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maturação da carne 

 

As catepsinas foram o primeiro sistema enzimático a ser estudado e implicado nos 

processos de proteólise e tenrificação da carne. Posteriormente, os estudos começaram 

a centrar-se no envolvimento das calpaínas, devido principalmente à sua acção na 

diminuição da densidade da linha Z (Taylor et al., 1995a). 

 

Vários estudos, in vitro, demonstaram que as catepsinas têm uma actividade 

proteolítica considerável sobre as proteínas miofibrilhares. 

Schwartz e Bird (1977) mostraram que a catepsina B degrada in vitro a MHC e a F-

actina purificada e incubada a 37ºC e a pH óptimo de 5,2 e 5,0, respectivamente. Uma 

degradação acentuada da F-actina, com a formação de polipéptidos a 35, 33 e 29 kDa, é 

referida, também, por Hughes et al. (1999). Outras proteínas miofibrilhares são 

susceptíveis à acção proteolítica da catepsina B como a troponina I, a troponina T (Noda 

et al., 1981) e a -actinina (Okitani et al., 1980). A degradação da desmina pela catepsina 

B foi observada em músculo de suíno (Baron et al., 2004), apresentando contudo um 

perfil de degradação diferente do observado durante a maturação da carne e pela acção 

da -calpaína e m-calpaína, concluindo os autores que seriam as calpaínas as 

responsáveis pela degradação desta proteína durante a maturação, enquanto que a 

ocorrer o envolvimento da catepsina B, seria em estados mais avançados da maturação 

da carne. Outros autores referem que a desmina não é degradada pelas catepsinas B e L 

(Koohmaraie et al., 1991). 

 
A acção da catepsina D sobre a degradação da MHC e F-actina, foi também 

demonstrada pela incubação destas duas proteínas purificadas com a enzima, à 

temperatura de 37ºC e a um pH óptimo de 4,0 e 5,0 para a MHC e F-actina, 

respectivamente (Schwartz e Bird, 1977). Estes autores observaram ainda que, a acção 

da catepsina D é mais efectiva na degradação destas duas proteínas do que a catepsina 

B. Okitani et al. (1981) após incubação de miofibrilhas de coelho com catepsina D a 

37ºC e a valores de pH de 3,0, 4,3 e 6,0 verificaram que esta enzima degradava a 
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miosina e a troponina T. Matsumoto et al. (1983) estudaram o modo de degradação das 

proteínas miofibrilhares pela acção da catepsina D, purificada de músculo de coelho, a 

37ºC e a vários valores de pH. Os autores referem que a degradação da MHC, -

actinina, tropomiosina, troponina T e troponina I ocorre a um pH óptimo de 3,0. As 

proteínas MHC e troponina T foram as mais susceptíveis à acção proteolítica desta 

enzima, resultando quatro polipéptidos de 155, 130, 110, e 90 kDa que os autores 

consideraram ser produtos resultantes da degradação da MHC. Polipéptidos de 170, 

150 e 80 kDa são, também, referidos como produtos da degradação da MHC, em 

miofibrilhas de bovino (Robbins et al., 1979). Ao contrário de Schwartz e Bird (1977), 

Matsumoto et al. (1983) não observaram a degradação da actina pela catepsina D, 

podendo estas diferenças resultar, segundo os mesmos, da origem da catepsina que no 

trabalho de Schwartz e Bird (1977) era de fígado de rato e não de músculo. Esta enzima 

tem também a capacidade de degradar as cadeias leves da miosina (MLC 1, 2 e 3), -

actinina e a linha Z, sendo o seu efeito mais acentuado a 37ºC, mas ainda observável a 

4ºC e a pH 5,2 (Matsukura et al., 1984). As proteínas mais rapidamente degradadas são 

a titina, miosina, as proteínas M e C e possivelmente a nebulina, quando as miofibrilhas 

de músculo esquelético de bovino são incubadas a 37ºC e a pH 5,5 (Zeece et al., 1986a). 

Alterações ultra-estruturais, originadas nestas condições, ao nível da linha Z e banda A 

são também referidas (Zeece et al., 1986a; Zeece e Katoh, 1989). Ainda segundo estes 

autores, a incubação a temperaturas inferiores a 15ºC e/ou a valores de pH superiores a 

5,5, resulta numa redução substancial da actividade, sugerindo que esta enzima não 

desempenha um papel fundamental na tenrificação da carne durante o período pm. 

Segundo outros autores, devido ao facto da inexistência de inibidores endógenos, a 

catepsina D poderá ser a catepsina mais importante na tenrificação da carne (Kubo et 

al., 2002). Ao contrário das proteínas miofibrilhares mencionadas, a desmina é referida 

como muito resistente à acção hidrolítica da catepsina D (Zeece e Katoh, 1989). 

 
Matsukura et al. (1981) mostraram que a incubação de miofibrilhas de coelho com 

catepsina L, a 37ºC e a pH óptimo de 4,0, resulta na degradação das proteínas MHC, 

actina, -actinina, troponina T e troponina I. A incubação com as proteínas purificadas 
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revelou também a sua degradação. A incubação da miosina purificada com esta enzima 

foi óptima a um pH de 4,2, resultando em quatro fragmentos de 160, 92, 83 e 60 kDa. 

Não foi observada a degradação da proteína C e da tropomiosina por esta enzima. 

Mikami et al. (1987) estudaram a acção da catepsina L na degradação de miofibrilhas de 

bovino, coelho e galinha a pH 5,5 e a 30ºC. Os autores referem um padrão de 

degradação semelhante entre as três espécies, exceptuando para a MHC e para a 

tropomiosina em que as miofibrilhas de bovino foram mais susceptíveis à hidrólise. A 

troponina T, troponina I e a proteína C foram mais susceptíveis à acção desta enzima do 

que as proteínas titina, nebulina, MHC, -actinina, tropomiosina, actina e as MLC 1 e 2. 

A degradação miofibrilhar, avaliada por microscopia electrónica, revelou ainda que, a 

degradação das miofibrilhas pela catepsina L ocorre preferencialmente ao nível da linha 

Z, conduzindo à remoção das proteínas desta banda e à fragmentação das miofibrilhas 

na linha Z. A acção da catepsina L foi mais rápida nas miofibrilhas de galinha, 

comparativamente às miofibrilhas de bovino. Além da degradação da linha Z, a 

catepsina L também se revelou eficaz na degradação da linha M, inclusivamente a 4ºC e 

a pH entre 4,0 e 5,5 (Matsukura et al., 1984). 

 
As proteínas miofibrilhares são mais resistentes à acção da catepsina H, 

comparativamente às catepsinas B, L e D (Ouali, 1990). Foi referido que esta enzima não 

apresenta uma acção proteolítica sobre a MHC de músculo esquelético de coelho a 

25ºC e a pH 6,0. Miofibrilhas incubadas com a catepsina H permanecem quase 

inalteráveis, concluindo os autores que, esta enzima tem pouca influência nas alterações 

ultra-estruturais das miofibrilhas (Ouali et al., 1987; 1988). 

 
O envolvimento das catepsinas na proteólise e tenrificação da carne durante a 

maturação não é consensual. Alguns autores rejeitam um papel de relevo destas 

enzimas (Koohmaraie et al., 1988b; Hopkins e Thompson, 2002; Koohmaraie e Geesink, 

2006), enquanto que outros não excluem um possível efeito sinérgico entre as calpaínas 

e as catepsinas (Ouali e Valin, 1980; Ouali, 1992; Jiang, 1998). Foi sugerido que, 

possivelmente as calpaínas seriam responsáveis pelas alterações miofibrilhares operadas 
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durante as primeiras 24 h pm e as catepsinas, estariam envolvidas nas fases seguintes 

de maturação da carne (Calkins e Seideman, 1988; Alarcon-Rojo e Dransfield, 1995; 

Baron et al., 2004). 

 
Em seguimento, expõem-se os principais argumentos a favor e contra o 

envolvimento das catepsinas na proteólise miofibrilhar e na tenrificação da carne, 

durante o processo de maturação. 

 
Argumentos a favor do envolvimento das catepsinas: 

 
(1) A incubação de miofibrilhas com estratos lisossomais origina algumas das 

alterações ultra-estruturais verificadas durante a maturação, como seja a 

degradação das miofibrilhas ao nível da linha N2 e na junção entre as bandas A e 

I (Sentandreu et al., 2002), bem como a degradação da linha Z e linha M (Robbins 

et al., 1979; Matsukura et al., 1984). 

(2) A incubação de miofibrilhas com as catepsinas B, H, L, e D, conduz ao 

aparecimento de um polipéptido a 27 kDa, mas não a 30 kDa, enquanto que as 

calpaínas originam o aparecimento dos dois. Contudo, o aparecimento do 

polipéptido a 30 kDa surge, em carne de bovino, vários dias antes do 

aparecimento do polipéptido a 27 kDa, sugerindo que as calpaínas não são as 

responsáveis por este polipéptido, apoiando uma acção cooperativa das 

catepsinas (Ouali, 1992). 

(3) Em vários estudos foi evidenciado que a actividade da fracção livre das 

catepsinas está correlacionada com a tenrura da carne, desde o dia 1 pm até ao 

fim do período de maturação (Calkins e Seideman, 1988; Johnson et al., 1990b; 

O'Halloran et al., 1997a). 

(4) O efeito benéfico da estimulação eléctrica das carcaças na tenrura da carne pode 

ser devido à ruptura das membranas lisossomais, com o aumento da libertação 

das catepsinas, acelerando o processo de tenrificação da carne (Dutson et al., 

1980). 

(5) A maior tenrura da carne de bovinos resultantes de cruzamentos com Angus 
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comparativamente aos cruzados com bovinos Brahman, pode ser explicada pela 

maior actividade das catepsinas B+L observada nos primeiros (Johnson et al., 

1990b), embora, outros autores refiram que, a actividade das catepsinas B e B+L 

não explica as diferenças na tenrura entre músculos de Bos indicus e Bos taurus 

(Whipple et al., 1990c). 

(6) A actividade das cistatinas correlaciona-se positivamente com a força de corte 

em carne de bovino (Shackelford et al., 1991b), sugerindo a possível inibição das 

catepsinas e uma menor participação destas no processo de tenrificação da 

carne. 

 
Argumentos contra o envolvimento das catepsinas: 

 
(1) Um dos obstáculos à participação das catepsinas na proteólise pm e na 

tenrificação da carne, deve-se à localização destas enzimas dentro dos 

lisossomas, não estando em contacto com o substrato. Vários estudos têm, no 

entanto, revelado que durante o período pm pode ocorrer a ruptura das 

membranas lisossomais com a libertação das catepsinas (Moeller et al., 1976; Wu 

et al., 1981; Pommier et al., 1987; Chambers et al., 1994; Kubo et al., 2002). Outros 

autores referem que, durante a maturação da carne, não ocorre a perda de 

integridade dos lisossomas (Whipple et al., 1990c). Segundo Koohmaraie (1996), 

não está convenientemente demonstrado que estas enzimas são libertadas dos 

lisossomas durante o período pm. 

(2) A degradação da desmina que é observada durante o período de maturação da 

carne (Koohmaraie et al., 1984b; Koohmaraie et al., 1988b; Hwan e Bandman, 

1989) não pode ser totalmente explicada pela acção das catepsinas, uma vez que 

o perfil de degradação por esta enzima difere do observado durante a maturação 

da carne (Baron et al., 2004). 

(3) A temperatura de refrigeração usada durante a maturação da carne não favorece 

a actividade das catepsinas, cuja temperatura óptima se situa a 37ºC (Schwartz e 

Bird, 1977; Zeece et al., 1986a). 
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(4) A presença de inibidores potentes, das catepsinas, no sarcoplasma é referida 

como um obstáculo à actividade proteolítica destas enzimas (Roncalés et al., 

1995). 

(5) Durante a maturação da carne, a temperaturas de refrigeração, a miosina, a 

actina (Olson et al., 1977; Koohmaraie, 1994; Ötle, 1994; Tornberg, 1996) e a -

actinina (Koohmaraie et al., 1984b; Koohmaraie et al., 1995; Kolczak et al., 2003) 

não são degradadas, ou são-no de uma forma apenas ligeira, sabendo-se, por 

outro lado, que estas proteínas são facilmente degradadas, in vitro, pela acção 

das catepsinas (Okitani et al., 1980; Matsukura et al., 1981; Mikami et al., 1987). 

Adicionalmente, quando a carne é maturada à temperatura de 20ºC ocorre a 

degradação da actina, a qual não é observada na maturação a 4ºC (Sancho et al., 

1994). Também a -actinina é degradada durante a maturação a temperaturas 

elevadas, superiores a 25ºC (Hwan e Bandman, 1989). Estes resultados mostram 

que, as catepsinas estão envolvidas na proteólise miofibrilhar, a temperaturas 

elevadas, mas não à temperatura de refrigeração, embora não sejam de excluir 

diferentes afinidades das catepsinas para as diferentes proteínas miofibrilhares. 

(6) A avaliação da actividade das catepsinas não é capaz de explicar as diferenças na 

tenrura observadas entre diferentes amostras (Koohmaraie et al., 1988c; Whipple 

et al., 1990c) e entre espécies diferentes (Koohmaraie et al., 1991). Estes últimos 

autores observaram que o músculo longissimus de suíno, que possui uma taxa de 

tenrificação superior ao de cordeiro ou do bovino, tem no dia 1 pm uma maior 

actividade das catepsinas B+L. No entanto, como também tem uma maior 

actividade das cistatinas, as catepsinas possivelmente não são as responsáveis 

pela maior taxa de tenrificação da carne de suíno. 

(7) Os músculos do tipo I que apresentam uma taxa de tenrificação menor, possuem 

teores mais elevados de catepsinas B e L (Ouali, 1990). 

(8) Alguns inibidores específicos para as catepsinas B, D, L e H são incapazes de 

suprimir a proteólise pm (Uytterhaegen et al., 1994a; Hopkins e Thompson, 

2001a; Hopkins e Thompson, 2001b), enquanto que inibidores gerais das 

catepsinas e calpaínas, como o E-64, impedem a proteólise pm, evidenciando o 
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papel importante das calpaínas em detrimento das catepsinas (Prates et al., 

2001). 

 

 

  Proteassoma 

 

  Estrutura e características gerais 

 

O proteassoma (designado também por complexo multicatalítico ou macropaína), 

são moléculas proteolíticas de elevada massa molecular encontrados em concentrações 

relativamente elevadas no citosol e núcleo de todas as células eucariotas (Wilk, 1993). 

Foi isolado pela primeira vez da pituitária de bovino (Wilk e Orlowski, 1980) e, 

posteriormente, em fígado, eritrócitos, rins, placenta, pulmão e músculo esquelético 

(Tanaka et al., 1988; Rivett, 1989). 

A estrutura catalítica básica deste complexo é o proteassoma 20S (EC 3.4.99.46) que 

possui uma estrutura cilíndrica de 700 kDa constituída por quatro anéis heptaméricos, 

cada um deles contendo sete subunidades, num total de 28 subunidades (com cerca de 

22 a 32 kDa cada). Os dois anéis centrais são idênticos e constituídos por subunidades 

estruturalmente semelhantes, designadas por subunidades . Três destas subunidades 

são cataliticamente activas e estão orientadas para o interior da estrutura cilíndrica 

(Figura 4 A). Os dois anéis periféricos semelhantes, são constituídos por subunidades  

que, por meio dos seus resíduos terminal N, limitam o acesso da maior parte das 

proteínas ao interior catalítico, impedindo a sua degradação não controlada (Baumeister 

et al., 1998; Orlowski e Wilk, 2003; Rechsteiner e Hill, 2005). O proteassoma apresenta 

três principais propriedades hidrolíticas específicas: actividade tríptica (clivagem após 

um resíduo básico); actividade quimotríptica (clivagem após um resíduo hidrofóbico) e 

actividade pós-acídica (clivagem após um resíduo ácido) (Coux et al., 1996). No músculo 

esquelético de rato foram identificados seis subtipos de proteassoma 20S, diferindo nas 

suas características enzimáticas (Dahlmann et al., 2000; Dahlmann et al., 2001). 
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Figura 4. A- Representação esquemática do proteassoma 20S. Estrutura cilíndrica 

externa constituída por quatro anéis heptaméricos, com a localização das 

subunidades  e  (esquema superior) e estrutura interna mostrando a 

cavidade central catalítica (a azul, esquema inferior). B- Representação do 

proteassoma 26S. Adaptado de Rubin e Finley (1995). 

 

  Regulação da actividade 

 

O proteassoma 20S pode existir nas células na forma livre ou constituir a parte 

central de complexos resultantes da sua associação a activadores reguladores como o 

PA700 (proteassoma activador de 700 kDa, também designado por 19S ou complexo 

regulador, RC) e o PA28 (11S ou REG). O PA700 liga-se a uma ou às duas regiões 

terminais do proteassoma 20S (às subunidades ), formando o proteassoma 26S (Figura 

4 B) envolvido na proteólise ubiquitina-dependente e ubiquitina-independente. A 

função do PA700 inclui: reconhecimento das proteínas que vão ser degradadas, 

desenrolamento das cadeias peptídicas dependente de ATP, recuperação da ubiquitina 

dos complexos ubiquitina-proteína pela acção de uma ubiquitina isopeptidase, 

desbloquear o acesso pelas subunidades  e transferência das proteínas desenroladas 

para o interior catalítico (Forster e Hill, 2003; Orlowski e Wilk, 2003). Um complexo 
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diferente é formado pela ligação do activador PA28, a uma ou às duas regiões terminais 

do proteassoma 20S. A ligação do PA28 conduz a um rearranjo das subunidades , 

facilitando o acesso de substratos como péptidos pequenos, mas não proteínas, ao 

centro catalítico num processo independente do ATP (Orlowski e Wilk, 2003). Há 

também evidências que o proteassoma 20S pode formar complexos simultaneamente 

com o activador PA700 e o PA28 (Tanahashi et al., 2000). Como a forma 20S, livre do 

activador, é a principal fracção do total de proteassomas presentes nas células tem sido 

sugerido o envolvimento do proteassoma 20S livre na proteólise intracelular. Estudos 

têm mostrado que algumas proteínas (proteínas oxidadas, hemoglobina, caseína, 

mioglobina, albumina sérica entre outras), são susceptíveis de degradação pelo 

proteassoma 20S contudo, a maior parte desses estudos foram realizados com a enzima 

purificada, não sendo de excluir que, durante o processo de purificação, possam ocorrer 

alterações estruturais que originem uma abertura de acesso ao centro catalítico 

(Orlowski e Wilk, 2003). Segundo estes autores, o mecanismo de degradação das 

proteínas deve ser diferente do descrito na presença do activador PA700. Vários estudos 

mostram a capacidade do proteassoma 20S em degradar proteínas miofibrilhares na 

ausência de ATP e de ubiquitina (Otsuka et al., 1998; Robert et al., 1999). 

A acção dos proteassomas é estimulada pela presença de SDS (Dahlmann et al., 

1985b; Matsuishi e Okitani, 1997; Otsuka et al., 1998) e pelos ácidos gordos (Dahlmann 

et al., 1985b). O efeito dos ácidos gordos saturados é ligeiro, mas os insaturados, 

principalmente o oleico, exercem um efeito considerável, podendo desempenhar, in 

vivo, um papel modulador da actividade proteolítica (Dahlmann et al., 1985b). 

 
A actividade do proteassoma está regulada não só pelos activadores, mas também 

pela existência de inibidores. Vários inibidores proteicos do proteassoma foram 

identificados, mas de uma forma geral, não estão também caracterizados como os 

activadores. Os inibidores poderão exercer a sua função por inibição do complexo 

proteassoma 20S – activador ou bloqueando a sua formação. Estudos adicionais são 

necessários para clarificar os mecanismos moleculares de actuação destes inibidores, 

bem como a sua importância fisiológica (DeMartino e Slaughter, 1999). Sentandreu et 
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al. (2002) referem a identificação de um inibidor em músculo esquelético de bovino de 

70 kDa, não competitivo e que reduz a actividade hidrolítica pós-acídica do 

proteassoma 20S. Um inibidor proteico de 240 kDa é referido por Guo et al. (1994). Os 

inibidores do proteassoma mais eficazes são os aldeídos dipéptidos como a leupeptina, 

sendo também inibidores das serina e cisteína proteases (Wilk e Figueiredo-Pereira, 

1993). A quimostatina é referida como inibindo o proteassoma 20S, mas o EDTA, E-64, 

pepstatina e o ácido iodoacético não têm um efeito inibitório no proteassoma de 

músculo esquelético de coelho (Matsuishi e Okitani, 1997). 

A localização do proteassoma nas células não é consensual, tendo sido descrito 

como aparecendo exclusivamente no núcleo (Stauber et al., 1987), exclusivamente no 

citoplasma (Tanaka et al., 1986; Kumamoto et al., 2000) ou em ambos (Löw et al., 2000). 

No citoplasma das células musculares é descrito como estando na forma solúvel, 

embora tenha sido observado em músculo esquelético que a maior parte do 

proteassoma 20S se encontra nas miofibrilhas, associado aos filamentos de actina, 

desconhecendo-se o significado fisiológico de tal associação (Bassaglia et al., 2005). A 

concentração de proteassoma parece depender do tipo de músculo, sendo mais 

abundante nos músculos de bovino oxidativos ou oxidativo-glicolíticos e menor nos 

músculos glicolíticos (Sentandreu et al., 2002). 

 

O proteassoma 20S apresenta um pI de 5,1-5,2 e uma actividade máxima a três 

valores de pH: a pH de 10,5 para substratos tripeptídicos e inibida pela leupeptina, 

quimostatina e Ca2+; a pH de 9,0 para a metilcaseína, cuja acção é inibida pelo Ca2+ e 

estimulada pela quimostatina e a pH de 7,5 para derivados amídicos da cumarina e 

estimulada pelo Ca2+ (Dahlmann et al., 1985a). Otsuka et al. (1998) referem uma 

actividade do proteassoma 20S sobre péptidos sintéticos máxima a pH 8,0, revelando 

ainda uma actividade de 30 a 60% da máxima a pH de 5,0, enquanto que para Tanaka et 

al. (1988) a actividade é praticamente inexistente para valores de pH inferiores a 7,0. 

 

O proteassoma está envolvido em vários processos celulares tais como: eliminação 

de proteínas desnaturadas ou danificadas com um papel importante na homeostase das 
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proteínas musculares (Lecker et al., 1999), proteólise limitada dos antigénios em 

péptidos antigénicos, com o seu reconhecimento nas moléculas MHC classe I (Coux et 

al., 1996), diferenciação celular (Henry et al., 1996) e na apoptose (Pasquini et al., 2000). 

O proteassoma está implicado em várias situações patológicas, muitas delas 

associadas a atrofias do músculo esquelético, como consequência de taxas elevadas de 

degradação proteica (Henry et al., 1996; Kumamoto et al., 2000). 

 

 

 

  Acção proteolítica do proteassoma nas proteínas miofibrilhares e relação com 

a maturação da carne 

 

Estudos, in vitro, têm demonstrado que o proteassoma 20S tem a capacidade de 

degradar as proteínas miofibrilhares e originar alterações ultra-estruturais das 

miofibrilhas. 

Robert et al. (1999) referem a degradação, in vitro, de várias proteínas de músculo de 

bovino quando as miofibrilhas são incubadas a 37ºC e pH 7,5 com o proteassoma 20S 

purificado de fígado de bovino. As proteínas hidrolisadas após 4 h de incubação 

incluem: a nebulina, MHC, tropomiosina e troponina (possivelmente a troponina C ou I), 

mas sem evidências do aparecimento do polipéptido a 30 kDa. A -actinina é 

rapidamente solubilizada, desaparecendo quase completamente após as 4 h de 

incubação. Pelo contrário, a actina é apenas ligeiramente hidrolisada. 

A presença de SDS, durante a incubação, parece exercer um efeito importante na 

degradação das proteínas pelo proteassoma 20S. Matsuishi e Okitani (1997) referem a 

degradação das proteínas miofibrilhares de coelho pelo proteassoma 20S (incubadas a 

37ºC e a pH de 8,0 e 5,0 durante 20 h), mas apenas na presença de SDS. Um efeito 

semelhante do SDS foi referido por (Mykles e Haire, 1991). Pelo contrário, Taylor et al. 

(1995b) referem a degradação das proteínas miofibrilhares pelo proteassoma na 

ausência de SDS. Esta discrepância poderá dever-se a uma especificidade do 

proteassoma, dependente do tipo de tecido que foi purificado ou possivelmente o 
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proteassoma utilizado por Taylor et al. (1995b) estava contaminado por um factor 

activador (Matsuishi e Okitani, 1997). 

As alterações ultra-estruturais referidas são, em músculo de bovino, a perda da 

densidade da linha Z, marcada desagregação da banda I e alteração ligeira da linha M 

(Robert et al., 1999) e, em músculo de coelho, a degradação parcial da linha Z e a perda 

completa da densidade da linha M após 3 h de incubação a 37ºC e pH 7,0 (Otsuka et al., 

1998). Taylor et al. (1995b) referem alterações ultra-estruturais semelhantes. 

Por outro lado, Koohmaraie (1992) refere que as miofibrilhas não são bons 

substratos para o proteassoma. De todas as proteínas miofibrilhares de ovino 

incubadas, a 45ºC e pH 7,75 durante 4 h, apenas a troponina C e a MLC 1 e 2 foram 

degradadas por esta enzima, não tendo sido observadas alterações ultra-estruturais por 

microscopia electrónica, indicando que esta enzima não estará envolvida nas primeiras 

fases de desorganização miofibrilhar. O autor refere ainda que as calpaínas são, 

consideravelmente, mais eficientes na degradação da caseína que o proteassoma. Para 

Koohmaraie (1996), devido ao facto do proteassoma não ser activo a pH inferior a 7,0, é 

pouco provável que tenha algum envolvimento na tenrificação pm da carne. 

Recentemente, Dutaud et al. (2006) referiram que, resultante dos estudos por eles 

efectuados, o envolvimento directo do proteassoma 20S durante a maturação da carne 

foi pela primeira vez constatado. Os autores chegaram a esta conclusão ao verificarem 

que, alterações ultra-estruturais que ocorrem, ao longo da maturação, na carne de 

bovino com pH elevado e nos músculos do tipo I (diaphragma pedialis que apresentam 

um pH final de 5,82), como o espessamento da linha Z seguido pelo aparecimento de 

uma estrutura proteica amorfa sobre a banda I, não podem ser reproduzidas pelas 

calpaínas nem pelas catepsinas, mas são observadas pela incubação de miofibrilhas com 

o proteassoma 20S a 37ºC e a pH 7,6 durante 24 h. Paralelamente, ocorre a 

solubilização da miosina e -actinina, sugerindo a sua libertação das miofibrilhas. Os 

autores não excluem, contudo, o envolvimento de outras proteases na maturação da 

carne, tanto mais que a sua actividade está dependente da possível presença de 

inibidores, que podem reduzir a actividade proteolítica do proteassoma. 

Uma acção do proteassoma na degradação da calpastatina não é de excluir. Ainda 
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que não deva estar envolvido na fase inicial da sua degradação, poderá ter uma acção 

proteolítica nos fragmentos da calpastatina, gerados pela acção das calpaínas 

(Koohmaraie, 1996). 

 
Foi sugerido que, o proteassoma não está envolvido nas fases iniciais da maturação 

da carne ou na desorganização das miofibrilhas, tendo sido proposta uma acção 

sinérgica entre as calpaínas e o proteassoma na degradação miofibrilhar durante a 

maturação da carne (Robert et al., 1999). Segundo estes autores, as fases iniciais de 

proteólise estariam a cargo das calpaínas, com a desagregação e desestabilização das 

estruturas miofibrilhares, originando uma libertação parcial de proteínas desnaturadas e 

de polipéptidos que de seguida seriam hidrolisados pelo proteassoma. A acção do 

proteassoma pode ainda ser estimulado pelo aumento da força iónica no período pm, 

aumentando a desestabilização das miofibrilhas, tornando-as acessíveis à acção 

proteolítica do proteassoma. 

 

 

  Serina proteases 

 

  Características gerais 

 

Este grupo de proteases compreende várias enzimas, distribuídas por 21 famílias, 

como as proteases do aparelho digestivo (tripsina e quimotripsina), enzimas 

fibrinolíticas e enzimas envolvidas na coagulação do sangue. As serina proteases são 

caracterizadas pela presença de uma tríade catalítica composta pelos resíduos de 

aminoácidos do ácido aspártico, serina e histidina. A serina actua como um resíduo 

muito reactivo que forma uma ligação covalente com o substrato. A actividade catalítica 

óptima destas enzimas situa-se a valores de pH entre 7 e 9 (Rawlings e Barret, 1993; 

Nduwimana et al., 1995). 

As serina proteases encontram-se em vários tecidos, células e fluidos corporais. 

Recentemente, foram identificadas nas células do músculo esquelético, várias serina 
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proteases como a calicraína (Margolius, 1996), trombina e no espaço extracelular a 

plasmina, entre outras serina proteases (Birkedal-Hansen et al., 1993). 

As serina proteases estão envolvidas em variadas importantes funções fisiológicas 

nomeadamente: regulação do metabolismo das células musculares, homeostase (Jaffa, 

1996), digestão, coagulação do sangue, imunidade celular e humoral, fibrinólise, 

fertilização e desenvolvimento embrionário (Krem et al., 1999). 

 
Estas enzimas são inibidas por um grupo vasto de inibidores classificados em 10 

diferentes famílias, em função da sequência em aminoácidos, número e localização dos 

centros activos, número de pontes dissulfito e pelo mecanismo de inibição (Laskowski e 

Kato, 1980). A família mais importante de inibidores das serina proteases são as serpinas 

que incluem não só proteínas com actividade inibitória contra as serina proteases, mas 

também contra as cisteína proteases, bem como proteínas sem actividade inibitória 

(Sentandreu et al., 2002). 

As serpinas regulam diversos processos fisiológicos como: proteólise intracelular, 

diferenciação celular, coagulação e pressão sanguínea, transporte hormonal, fibrinólise, 

angiogénese, apoptose, inflamação, supressão tumoral, neoplasia, patogenecidade viral 

e parasitária; bem como são responsáveis, quando ocorre alguma redução dos níveis 

destes inibidores, por deficiências genéticas como enfisemas e edema angioneurótico 

(Potempa et al., 1994). 

Nos tecidos musculares foram identificados vários inibidores: -PI, RPI I e RPI II em 

músculo de rato (Kuehn et al., 1984); endopina 1 em músculo de bovino (Tassy et al., 

2005) e antitrombina III (Zamora et al., 2005). Um melhor conhecimento dos inibidores é 

necessário para elucidar o seu papel fisiológico bem como o tipo de proteases alvo 

(Zamora et al., 2005). O PMSF é um inibidor exógeno geral das serina proteases 

(Uytterhaegen et al., 1994a). 

 

  Acção proteolítica das serina proteases nas proteínas miofibrilhares e relação 

com a maturação da carne 
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Poucos trabalhos foram realizados sobre o possível envolvimento das serina 

proteases na proteólise miofibrilhar e o seu possível envolvimento na tenrificação da 

carne durante o período pm. Uma das razões dos poucos estudos existentes pode estar 

relacionada com o facto de, durante muito tempo, existirem poucas ou nenhumas 

evidências de que as serina proteases podiam encontrar-se nos tecidos musculares (Goll 

et al., 1983). 

Uytterhaegen et al. (1994a) ao estudaram o efeito da injecção de inibidores em 

cilindros de músculo longissimus thoracis de bovino verificaram que, a injecção de 

PMSF, resultou em valores de força de corte da carne aos 8 dias pm semelhantes ao 

controlo. Igualmente, não foram observadas diferenças na degradação de proteínas 

miofibrilhares como a titina e troponina T, bem como no aparecimento do polipéptido a 

30 kDa, concluindo os autores que as serina proteases não são um factor determinante 

na tenrificação da carne. Alarcon-Rojo e Dransfield (1995), com uma abordagem 

experimental semelhante, observaram que a carne tratada com o inibidor PMSF 

apresentou aos 6 dias pm uma força de corte superior ao controlo, sugerindo uma 

possível influência de alguma serina protease na maturação da carne. Uma correlação 

significativa foi encontrada entre a tenrura da carne e a concentração de inibidores das 

serina proteases (Zamora et al., 1996). Recentemente, Zamora et al. (2005) avaliaram a 

capacidade de algumas variáveis se relacionarem com a tenrura da carne de bovino, 

avaliada aos 6 dias pm. Entre as variáveis estudadas, seis que incluíam: a extensão e taxa 

de descida do pH pm, taxa de descida da actividade da -calpaína, aumento da 

osmolaridade, aumento da actividade lactato-desidrogenase e o nível de inibidores das 

serina proteases, explicaram cerca de 70% da variabilidade da tenrura da carne aos seis 

dias pm, com o nível de inibidores das serina proteases a apresentar a melhor 

correlação com a tenrura. 

Segundo estes autores são necessários mais estudos para clarificar os mecanismos 

exactos responsáveis pela tenrificação da carne ao longo do período pm, bem como a 

selecção de outras variáveis tão eficazes, como os inibidores das serina proteases, com 

o objectivo de descriminar os animais com base no potencial de tenrificação da carne. 
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  Caspases 

 

  Características gerais 

 

As caspases são cisteína proteases com a especificidade de originar a cisão das 

proteínas após um resíduo do ácido aspártico (Alnemri et al., 1996). A maior parte das 

caspases são proenzimas que necessitam de uma proteólise limitada para se tornarem 

activas. Como a clivagem proteolítica ocorre junto a um resíduo do ácido aspártico, 

pensa-se que essa clivagem seja levada a cabo por outras caspases ou por 

autoactivação (Slee et al., 1999). Foram identificadas até ao momento 14 caspases 

(caspase 1 a 14) identificadas em vários tecidos e células, bem como em diferentes 

espécies (Dirks e Leeuwenburgh, 2002; Fuentes-Prior e Salvesen, 2004). 

A principal função das caspases é o seu envolvimento na morte programada das 

células ou apoptose. A apoptose é um mecanismo fisiológico que ocorre nos 

organismos vivos e que, tem como função eliminar células supranumerárias, danificadas 

ou potencialmente perigosas, sem provocar dano nas células vizinhas, processo 

necessário para a construção, manutenção e reparação dos tecidos (Meier et al., 2000). 

Neste processo estão ainda envolvidos vários inibidores e reguladores. Alguns 

inibidores das caspases são classificados como semelhantes às serpinas (Ekert et al., 

1999; Earnshaw et al., 1999). 

De acordo com a sua função biológica e papel na apoptose, as caspases podem ser 

divididas em três grupos: caspases envolvidas em processos inflamatórios (caspases 1, 4 

e 5), caspases envolvidas na fase de iniciação da apoptose (caspases 8, 9 e 10) e 

caspases efectoras envolvidas na destruição celular (Fuentes-Prior e Salvesen, 2004). 

Os primeiros estudos sobre a apoptose foram efectuados em células musculares de 

larvas de insectos (Sandri e Carraro, 1999), mas estudos posteriores indicam que a 

apoptose é um processo que pode correr, também, no músculo esquelético de 

mamíferos (Sandri e Carraro, 1999; Dirks e Leeuwenburgh, 2002). 
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  Acção proteolítica das caspases nas proteínas miofibrilhares e relação com a 

maturação da carne 

 

Um grande número de proteínas constituem substratos para a actuação das 

caspases. A actina, MHC, -actinina, filamina e troponina T, são referidas como 

constituindo substratos para as caspases. Estas enzimas são, também, referidas como 

tendo a capacidade de degradar a calpastatina, diminuindo o seu efeito inibidor sobre 

as calpaínas (Fischer et al., 2003). 

Desconhecem-se estudos efectuados sobre a acção das caspases sobre a proteólise 

miofibrilhar e a sua possível contribuição para a tenrificação da carne durante o período 

pm. Recentemente, alguns autores (Herrera-Mendez et al., 2006; Ouali et al., 2006) 

consideram a hipótese de a apoptose intervir no processo de transformação do 

músculo em carne, sugerindo a introdução de uma nova fase antes de rigor mortis, 

correspondendo ao início da morte celular ou apoptose, com as consequências 

bioquímicas e estruturais para a célula muscular. Ainda segundo estes autores, as 

caspases podem ser elementos essenciais na potenciação da acção das outras enzimas 

proteolíticas como as calpaínas, catepsinas e proteassoma ou outras enzimas 

proteolíticas não consideradas ainda como potenciadores da tenrificação da carne. 

Deste modo, concluem que a apoptose e a acção das caspases deverão ser tomadas em 

consideração, no futuro, pela sua possível influência no desenvolvimento de rigor mortis 

e na maturação da carne. 

 

 

 Mecanismos não enzimáticos 

 

  Força iónica 

 

A pressão osmótica do músculo aumenta, ao longo do período pm, de 300 mOsmol 

no músculo antes de rigor mortis, para perto de 600 mOsmol após rigor mortis, 

correspondendo este último valor a uma força iónica de uma solução de NaCl entre 275 
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a 295 mM (Winger e Pope, 1980; Bonnet et al., 1992). Segundo estes autores o aumento 

da pressão osmótica deve-se a constituintes musculares de baixa massa molecular 

(minerais, dipéptidos, aminoácidos, nucleótidos e ácido láctico). O aumento da pressão 

osmótica acompanha a diminuição pm do pH, atingindo o máximo quando o rigor 

mortis está completamente estabelecido (cerca das 24 h pm em músculo de bovino) 

(Ouali et al., 1991; Bonnet et al., 1992). A diminuição do pH é considerado como a 

principal causa do aumento da pressão osmótica, possivelmente pelo efeito do pH na 

capacidade das proteínas e/ou estruturas celulares ligarem os iões (Ouali et al., 1991). 

A pressão osmótica está dependente do tipo de músculo, atingindo valores mais 

elevados nos músculos onde predominam as fibras do tipo II, ou seja nas fibras de 

contracção rápida, que também são os músculos que apresentam as mais rápidas 

modificações nas miofibrilhas e a maior taxa de tenrificação, reforçando o possível papel 

da pressão osmótica na tenrura da carne (Ouali et al., 1991; Ouali, 1992). 

Estudos, in vitro, (Wu e Smith, 1987) mostraram que, valores de força iónica 

semelhantes ao de músculo após rigor mortis, são suficientes para solubilizar várias 

proteínas miofibrilhares como a proteína C, proteína M, tropomiosina, actina, MLC 1, 

troponina T e o aparecimento do polipéptido a 30 kDa, mas com pouco efeito ao nível 

da linha Z. Os autores sugerem que o aumento da força iónica, verificada no músculo 

no período pm, é um dos mecanismos envolvidos na tenrificação da carne. Além da 

pressão osmótica, outros factores físico-químicos como a taxa de diminuição do pH e o 

pH final são susceptíveis de condicionar o processo de maturação da carne. Vários 

autores apoiam a influência do aumento da força iónica na alteração da integridade 

estrutural das miofibrilhas podendo, deste modo, facilitar a acção hidrolítica das 

proteases endógenas (Wu e Smith, 1987; Ouali, 1990; Ouali, 1992; Geesink et al., 1992b; 

Heinze et al., 1994; Jiang, 1998). 

 

 

  Teoria da interacção actina-miosina 

 

Goll et al. (1995) com base em vários estudos, propõem um mecanismo para explicar 
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as diferenças na tenrura da carne durante o período pm, baseado em diferentes estados 

de interacção entre a actina e a miosina, independente da actividade das enzimas 

proteolíticas. Segundo estes autores, o aumento da dureza da carne observado durante 

as primeiras 24 a 36 h pm é causado pela alteração do estado da ligação actomiosina, 

de um estado de ligação fraca para um estado de ligação forte, semelhante ao que 

ocorre durante o processo de contracção muscular. Após as 24 a 36 h pm, ocorre um 

enfraquecimento da interacção actomiosina que conduz à diminuição da dureza da 

carne ao longo do período após rigor mortis. Os autores propõem esta hipótese 

baseando-se em várias observações: (1) a falta de consistência na relação entre o 

comprimento dos sarcómeros e a tenrura da carne; (2) a existência de pelo menos dois 

estados de interacção entre a actina e a miosina, um estado de ligação forte e um 

estado de ligação fraca, que é corroborado por Dos Remedios e Moens (1995); (3) o 

aumento ligeiro do comprimento dos sarcómeros após as 36 a 72 h pm, observado em 

alguns trabalhos (Takahashi et al., 1967; Wheeler et al., 1994); (4) a actividade Mg2+-

ATPase da actomiosina que aumenta numa primeira fase entre as 24 e 36 h pm, 

decrescendo numa segunda fase até aos valores iniciais imediatamente após o abate 

(Fujimaki et al., 1965; Goll e Robson, 1967) e (5) pela observação de que é requerido 

menores teores de ATP para dissociar o complexo actomiosina aos 2 a 7 dias pm do que 

imediatamente pós o abate (Fujimaki et al., 1965). 

 
Num trabalho recente, Hopkins e Thompson (2001b), em músculo longissimus 

thoracis et lumborum de cordeiro com diferentes estados de encurtamento e com 

injecção de inibidores das proteases, no músculo em pré-rigor, observaram que o teor 

de actomiosina extraída por solubilização, não estava relacionada com a tenrificação ou 

com o IFM do músculo. Tendo em consideração estes resultados, Hopkins e Thompson 

(2002) argumentam que, a hipótese de as modificações no complexo actomiosina 

contribuírem para a tenrificação não pode ser sustentado, não devendo excluir-se, 

contudo, a possível acção proteolítica no complexo actomiosina. 
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  Teoria da tenrificação pelos iões cálcio 

 
A teoria da tenrificação da carne pelos iões cálcio foi proposta inicialmente em 1992 

por Takahashi e colaboradores (Takahashi, 1992; Takahashi et al., 1992). Segundo esta 

teoria, a degradação das proteínas e as modificações ultra-estruturais das miofibrilhas 

que ocorrem ao longo do período pm, são devidas à acção directa dos iões cálcio e não 

devidas a mecanismos enzimáticos (Takahashi, 1996). 

Esta teoria baseia-se em várias observações efectuadas por Takahashi e 

colaboradores: 

(1) Concentração dos iões cálcio – uma das observações foi que a concentração dos 

iões cálcio aumenta, ao longo do período pm, cerca de duas mil vezes, 

comparativamente ao músculo antes de rigor mortis, atingindo a concentração 

de 0,2 mM em 4 dias, 3 dias ou 20 h pm, respectivamente para bovinos, suínos e 

galinhas (Takahashi, 1996). 

(2) Resolução de rigor mortis – a translocação da paratropomiosina da junção entre 

as bandas A e I para os filamentos finos da banda A, provoca o debilitamento das 

ligações entre a miosina e a actina, formadas durante rigor mortis, resultando na 

restauração do comprimento dos sarcómeros que aumentam ao longo do 

período pm, atingindo um máximo aos 10 dias pm em músculo de bovino. A 

translocação da paratropomiosina contribui, deste modo, para a resolução de 

rigor mortis, sendo um factor chave para a tenrificação da carne durante o 

período pm. A evolução da translocação da paratropomiosina, relaciona-se com a 

taxa de tenrificação da carne de suíno e bovino, constituindo um mecanismo não 

enzimático, induzido, in vitro, por 0,1 mM de Ca2+ (Hattori e Takahashi, 1988; 

Takahashi et al., 1995). 

(3) Debilitamento da linha Z – o debilitamento da linha Z em carne de bovino, suíno 

e galinha, durante o período pm, é originado pela libertação dos fosfolípidos 

constituintes da linha Z, induzido pela ligação do Ca2+ (a uma concentração de 

0,1 mM) aos fosfolípidos, resultando na fragmentação das miofibrilhas durante o 

período pm (Shimada e Takahashi, 2003; Ahn et al., 2003). A fragmentação das 
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miofibrilhas não é afectada pela presença de iodoacetato, um inibidor irreversível 

das calpaínas (Hattori e Takahashi, 1979). 

(4) Degradação da titina – quando miofibrilhas de músculo esquelético de coelho 

são tratadas com uma solução contendo 0,1 mM de Ca2+ e 70 M de leupeptina, 

como inibidor enzimático, foi observada a degradação da T1 a T2 com o 

aparecimento do fragmento a 1200 kDa (Takahashi et al., 1992). O mesmo 

sucede em miofibrilhas de bovino, suíno e galinha na presença de Ca2+ e de 

leupeptina, devendo-se tal facto à acção do Ca2+, que tem capacidade de se ligar 

à titina, originando a clivagem desta proteína (Takahashi, 1996). Recentemente 

foi evidenciada a capacidade da titina ligar iões cálcio ao nível das linhas N1 e N2 

dos sarcómeros (Coulis et al., 2004). 

(5) Degradação da nebulina – na presença de 0,1 mM de Ca2+ e 70 M de leupeptina 

foi observado a degradação da nebulina, de músculo de galinha, em fragmentos 

de 200, 180, 40, 33 e 23 kDa, ocorrendo o mesmo na carne durante a maturação. 

A degradação desta proteína parece ser devida, segundo os autores, à ligação do 

Ca2+ à nebulina. A fragmentação da nebulina, induzida pelo Ca2+, desestabiliza a 

organização dos filamentos finos, constituindo um factor chave na tenrificação 

pm da carne (Tatsumi e Takahashi, 1992). 

(6) Não solubilização da -actinina – foi observado que a -actinina não é 

degradada nem libertada das miofibrilhas, mantendo-se praticamente inalterado 

o teor de -actinina das miofibrilhas em 3% (em percentagem das proteínas 

totais miofibrilhares), durante o período pm. Com base nestas observações, os 

autores excluem um envolvimento determinante das calpaínas na degradação 

pm das miofibrilhas que têm a capacidade de libertar a -actinina não degradada 

das miofibrilhas (Hattori e Takahashi, 1979; Ahn et al., 2003). 

(7) Fragmentação da desmina – a incubação de miofibrilhas de bovino, suíno e 

galinha com 0,1 mM de Ca2+ e 70 M de leupeptina origina a degradação da 

desmina em polipéptidos, de forma semelhante ao que ocorre durante a 

maturação da carne (Takahashi, 1996). Ainda segundo este autor, a degradação 

in vitro da desmina, causada pela acção directa do Ca2+, não está dependente da 
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temperatura no intervalo entre os 5 e 40ºC, o que rejeita qualquer envolvimento 

enzimático. 

(8) Debilitamento do perimísio e endomísio – a degradação dos proteoglicanos 

verificada ao longo do período pm e que conduz ao debilitamento do perimísio e 

do endomísio poderá dever-se, igualmente, à acção dos iões cálcio (Takahashi, 

1996). 

(9) A -calpaína, referida como o único candidato envolvido na hidrólise miofibrilhar 

durante o período pm, é completamente inactiva em condições semelhantes às 

da maturação da carne (pH de 5,5 a 5,8 e a 5ºC). A possibilidade de esta enzima 

estar activa nas primeiras horas pm, quando a temperatura das carcaças é 

superior a 15ºC e o pH é superior a 6,0ºC está também posta de parte, já que 

nesta fase (que nas carcaças de bovino corresponderá a 14,6 h pm) a 

concentração de Ca2+ é apenas de 10 M, valor muito baixo para activar a -

calpaína (Kanawa et al., 2002). Estes autores referem, como sendo quase certo, 

que a -calpaína, m-calpaína e as catepsinas não contribuem para a tenrificação 

da carne durante o período pm. 

 
Vários autores contestam a teoria não enzimática da tenrificação da carne (Geesink 

et al., 2001; Hopkins e Thompson, 2002). Segundo Hopkins e Thompson (2002), a 

concentração de leupeptina (cerca de 70 M) usada nos trabalhos de Takahashi e 

colaboradores, acima mencionados, não foi suficientemente elevada para inibir a 

actividade enzimática, e que o uso do iodoacetato não garante a inibição das proteases 

dado que este inibidor é muito inespecífico, reagindo com compostos tióis. Tatsumi e 

Takahashi (2003) referem, contudo, que a concentração de 60 M inibe completamente 

a actividade das enzimas proteolíticas. Geesink et al. (2001) opõem-se igualmente a esta 

teoria com vários argumentos: (1) o aumento do cálcio livre, ao longo do período pm, 

não é a causa mas, efectivamente, uma consequência da degradação miofibrilhar; (2) a 

utilização de inibidores das proteases inibem a degradação miofibrilhar e a tenrificação 

da carne (Uytterhaegen et al., 1994a; Hopkins e Thompson, 2001b); (3) o aumento do 

comprimento dos sarcómeros ao longo do período pm, como referido por Takahashi e 
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colaboradores não é confirmado noutros trabalhos (Silva et al., 1999; Geesink et al., 

2001; Hopkins e Thompson, 2001b); (4) a troponina T, que segundo Hattori e Takahashi 

(1982), não é afectada directamente pelo cálcio, sofre uma degradação acrescida 

quando se aumentam os teores em cálcio (Koohmaraie e Shackelford, 1991; Whipple e 

Koohmaraie, 1992b), revelando que a acção do cálcio nas proteínas é através do seu 

efeito nas calpaínas e não pelo efeito directo na estrutura miofibrilhar. 
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4.  OBJECTIVOS 

 

Durante o processo de transformação do músculo em carne, vários factores 

condicionam os processos bioquímicos e físicos que influenciam de forma marcante a 

qualidade da carne. Entre estes factores, o pH final (pHf) é referido como importante 

condicionador das características sensoriais e tecnológicas da carne. A tenrura é, na 

carne de bovino, particularmente importante, contudo o tipo de relação existente entre 

o pHf e a tenrura, bem como as suas causas não são unanimemente aceites. A 

tenrificação da carne ao longo do período pm é um processo complexo de natureza 

multi-factorial, ainda não totalmente compreendido. Existem evidências de que, a 

degradação de algumas proteínas miofibrilhares poderão contribuir para a tenrificação 

da carne durante a maturação. O envolvimento de proteases endógenas, principalmente 

as catepsinas e as calpaínas, ainda que extensivamente estudadas, têm conduzido a 

resultados pouco conclusivos. A natureza das alterações que ocorrem na carne, bem 

como o seu envolvimento directo na tenrura, não são conhecidas em toda a sua 

extensão. Por outro lado, os conhecimentos sobre o efeito do pHf da carne de bovino 

na actividade enzimática e na degradação miofibrilhar são praticamente inexistentes. 

 
Com o presente trabalho, pretendeu-se contribuir para o conhecimento da influência 

do pHf, em músculo longissimus thoracis et lumborum de bovino da raça Maronesa, ao 

nível da actividade enzimática das calpaínas e catepsina D e da proteólise miofibrilhar, 

ao longo do período de maturação, bem como a sua relação com a tenrura da carne. A 

influência do pHf e tempo de maturação nas características tecnológicas e sensoriais da 

carne foram, igualmente, avaliadas. Visando colmatar a falta de dados relativos à 

ocorrência de carnes com pHf elevado (DFD), pretendeu-se avaliar a ocorrência deste 

tipo de carnes nesta raça bovina, procedendo-se à avaliação do pHf em três músculos 

da carcaça, longissimus lumborum, semimembranosus e psoas major. 

Esta raça autóctone, cujo solar engloba as regiões naturais Alvão-Marão e Padrela, é 
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criada num sistema de exploração não especialzado, de modalidade familiar e num 

regime misto de estabulação e pastoreio, com predomínio deste último. O desmame é 

efectuado aos 6-7 meses de idade, altura em que se procede à sua comercialização. Este 

modo de produção, assenta num sistema de exploração de montanha, caracterizado 

pela altitude e minifundio, com recurso à utilização de baldios. O encabeçamento é 

reduzido e o uso de mão de obra é intensivo (Alves, 1993). 

Neste estudo foram utilizados animais inscritos no Livro Geneológico da Raça 

Maronesa e cuja carne é comercializada com a designação “Carne Maronesa-DOP” 

(“Denominação de Origem Protegida”). Esta carne é referida como um produto 

específico com características sensoriais, nutritivas e hígio sanitárias de elevada 

qualidade (Olhero e Alves, 2004). No ano de 2005, o número de animais com registo no 

Livro Geneológico foi, aproximadamente, de 10 mil (dados facultados pela Associação 

de Criadores da Raça Maronesa), tendo sido comercializados com a designação “Carne 

Maronesa-DOP” cerca de 1300 carcaças (dados facultados pela Cooperativa Agrícola de 

Vila Real - Agrupamento de Produtores “Carne Maronesa-DOP”). 

 

Este trabalho inseriu-se no Projecto Agro 165, intitulado“Incidência e causas de 

carnes DFD em bovinos autóctones da raça Maronesa. Influência na tenrura e na 

qualidade higiénica da carne”, no âmbito do Programa Agro, Medida 8-

Desenvolvimento Tecnológico e Demonstração, Acção 8.1-Desenvolvimento 

Experimental e Demonstração (DE&D), INIAP. 
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5.  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 Avaliação da ocorrência de carnes DFD  

 

A avaliação da ocorrência de carnes com pH final elevado foi efectuada, ao longo do 

ano de 2003, em bovinos da raça autóctone Maronesa, com idades compreendidas 

entre os 6 e 11 meses e com peso de carcaça entre os 75 e 130 kg. Para o efeito foi 

avaliado ao longo de um ano, em 277 animais (160 machos e 117 fêmeas), o pH final 

(pHf, medido às 24 h pm) em três músculos da carcaça: longissimus lumborum (1ª 

vértebra lombar), semimembranosus (a 4 cm da tuberosidade isquiática) e psoas major 

(4ª vértebra lombar). 

O pH dos músculos foi medido directamente no músculo com um medidor de pH 

WTW PH 330i com um eléctrodo combinado. Em função dos valores de pHf, os 

músculos foram divididos em três grupos de qualidade: Normal (pH≤5,8), DFD 

moderado (DFDmod, 5,8<pH<6,2) e DFD (pH≥6,2). 

 

 

 Influência do pHf e tempo de maturação nos processos proteolíticos e nas 

características sensoriais  

 

  Amostras 
 

Para avaliar a influência do pHf da carne nos processos proteolíticos e nas 

características sensoriais e tecnológicas em carne de bovino, foi utilizado o músculo 

longissimus thoracis et lumborum (n=30) de bovinos machos da raça Maronesa, com 

idades compreendidas entre 9 e 11 meses e 90 a 150 kg de carcaça abatidos no 

matadouro industrial de Penafiel (PEC Nordeste). 
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Às 3 h pm (dia 0) procedeu-se à recolha, no matadouro, de amostras na metade 

direita da carcaça, ao nível da primeira vértebra lombar. Estas amostras foram 

imediatamente congeladas em gelo seco e conservadas a -80ºC para posterior 

determinação da actividade da catepsina D, actividade das calpaínas e seu inibidor e 

para a análise da degradação das proteínas miofibrilhares por SDS-PAGE e por “Western 

blotting”. Às 24 h pm (dia 1) procedeu-se à excisão do músculo longissimus thoracis et 

lumborum, na metade esquerda da carcaça (entre a 6ª vértebra torácica até à 2ª 

vértebra lombar), dividindo-se em porções para maturação em embalagem sob vácuo e 

em refrigeração (4ºC) até aos 3, 7, e 14 dias pm. As amostras dos dias 1 a 14 foram 

processadas em fresco para a determinação do pH, cor, perdas por cocção, força de 

corte, comprimento dos sarcómeros e actividade das calpaínas. Para as restantes 

determinações: análise sensorial, actividade da catepsina D, electroforese em SDS-PAGE 

e “Western blotting”, as amostras foram congeladas e conservadas a -80ºC até análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Medição do pH3h e T3h 

 
- Recolha de amostras para: 
 

- Actividade das calpaínas e calpastatina 
por cromatografia 

- Actividade das frações livre, ligada e total 

½ direita 
3 h pm (dia 0) 

½ esquerda 
24 h pm (dia 

Bovinos machos da raça Maronesa (n=30) 
 

m. longissimus thoracis et lumborum 
3 grupos de pH : Normal DFDmod e DFD

- Perdas por cocção 
- Força de corte

- Análise sensorial (flavor, tenrura, 
suculência e apreciação global)

- Cor L*a*b* 
- Comprimento dos sarcómeros (dia

- SDS-PAGE a 8% T e 15% T 
- “Western blotting” (titina, nebulina, 

desmina e troponina T)

- Actividade das calpaínas e 
calpastatina (dias 1, 3 e 7), por 
cromatografia 

Actividade das fraçóes livre ligada

Bife/dia pm

1ª v.
Excisão do músculo 

6ª v. torác. – 2ª v. lomb.

Localização da medição do pH às 24 h 
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Figura 5. Diagrama esquemático do delineamento experimental para a avaliação da 

influencia do pHf e tempo de maturação nos processos proteolíticos e nas 

características sensoriais e tecnológicas de carne de bovino da raça 

Maronesa. 

  pH e temperatura 
 

O pH da carne foi medido directamente no músculo às 3 h (pH3h) e às 24 h pm 

(pH24h). Para o efeito foi usado um medidor de pH WTW PH 330i com um eléctrodo 

combinado. A medição do pH às 24 h foi efectuada em três pontos do músculo, após a 

excisão deste (correspondendo, aproximadamente, à 8ª vértebra torácica, 11ª vértebra 

torácica e 1ª vértebra lombar), considerando-se o valor médio como pH24h. Em função 

dos valores de pHf, obtido às 24 h pm, os músculos foram divididos nos três grupos de 
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qualidade: Normal (pH≤ 5,8, n=10)), DFDmod (5,8<pH<6,2, n=10) e DFD (pH≥6,2, 

n=10), de igual modo ao anteriormente referido. A temperatura do músculo às 3 h pm 

(T3h) foi igualmente registada. 

 

 

  Comprimento dos sarcómeros 
 

A medição do comprimento dos sarcómeros foi realizada no dia 7 pm em carne 

fresca. A cerca de 4 g de carne, cortada em pequenas porções, foi adicionada 30ml de 

solução fria de sacarose 0,25 M, sendo de seguida a mistura homogeneizada em Ultra-

Turrax T25 (IKA Works, Inc, USA) a uma velocidade de 8000 r.p.m. durante 45 segundos 

(Cross et al., 1981). Colocou-se uma gota deste homogeneizado entre lâmina e lamela, 

procedendo-se à medição do comprimento de 15 grupos de 10 sarcómeros 

consecutivos, por amostra, em microscópio óptico (fase 1 e objectiva 40x; Nikon 

Labophot-2A, Nikon, Japan) com uma câmara de vídeo acoplada e com o sistema de 

análise de imagem Matrox Inspector (Matrox Electronic Systems Ltd, Canada). 

 

 

  Perdas por cocção 
 

A capacidade de retenção de água (CRA) foi medida utilizando o método das perdas 

por cocção (Silva et al., 1999). Esta determinação foi realizada, em amostras frescas, nos 

dias 1 a 14 pm. Amostras com massa inicial (MI) entre 70-100g foram introduzidas num 

saco e submetidas à cocção em banho-maria a 75ºC até à temperatura interna de 70ºC 

(monitorizado por sonda de temperatura; Digi-Sense, Cole Parmer). A carne foi 

posteriormente arrefecida em água corrente, até alcançar internamente 15ºC, retirada 

do saco e depois de seca, foi obtido a sua massa final (MF). As perdas de água por 

cocção (%) foram determinadas pela expressão: (MI-MF)/MFx100. Estas amostras foram 

posteriormente guardas em refrigeração, até ao dia seguinte, para serem utilizadas na 

determinação da força de corte. 
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  Força de corte 
 

Após equilíbrio da temperatura com a ambiente, as amostras utilizadas na 

determinação das perdas por cocção foram utilizadas para avaliação instrumental da 

dureza da carne, tendo sido determinada a força de corte. Cada amostra foi dividida em 

8 a 10 porções com 1 cm² de secção e cerca de 4 cm de comprimento, com as fibras 

orientadas de forma perpendicular à sonda de corte. Foi utilizada uma sonda Warner-

Bratzler, a 100 mm/min acoplada a um texturómetro Stevens QTS 25 Texture Analyzer 

(Stevens Advanced Weighing Systems Ltd, England). Os resultados foram expressos em 

kg/cm². 

 

 

  Cor 
 

A medição da cor foi realizada em amostras de carne fresca com cerca de 1,5cm de 

espessura. Foram efectuadas duas medições, uma num corte fresco na carne do dia 1 ou 

imediatamente após abertura da embalagem sob vácuo nos dias 3, 7 e 14 (t0) e a outra 

medição passados 60 min de exposição ao ar (t60), mantendo as amostras em caixas 

cobertas com película de polietileno e em refrigeração a 4ºC de modo a que pudesse 

ocorrer a oxigenação da mioglobina, “avermelhamento” (Boccard et al., 1981). A cor foi 

medida com um reflectómetro Minolta Chromo Meter CR-310 (Minolta, Japan), através 

do sistema de cor CIELAB L*a*b* (iluminante D65). L*, luminosidade; a* e b*, 

coordenadas de cromaticidade (Figura 6). 
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Figura 6. Representação esquemática dos parâmetros de cor L*a*b* no espaço 

tridimencional. Adaptado de Warriss (1996). 

 

  Análise sensorial 
 

Para a análise sensorial foram utilizadas amostras de carne, maturadas do dia 1 ao 

dia 14 pm, previamente descongeladas em refrigeração e submetidas a tratamento 

térmico igual ao mencionado para as perdas por cocção. Cada amostra foi cortada em 8 

porções aproximadamente iguais (1x1x3cm), colocadas em pratos e apresentadas a um 

painel de provadores. Foi utilizado um painel constituído por oito provadores que 

avaliaram a carne segundo o flavor (1 = muito desagradável, 9= muito agradável), 

tenrura (1 = pouco tenra, 9= muito tenra), suculência (1 = pouco suculenta, 9= muito 

suculenta) e apreciação global (1 = muito desagradável, 9= muito agradável) (Anexo I). 

 
 
  Determinação da actividade da catepsina D 
 

  Obtenção das fracções livre e ligada 

 
A actividade da catepsina D foi avaliada nas amostras recolhidas no dia 0 e após 

maturação do dia 1 ao dia 14 pm. Para avaliar a possível libertação da catepsina D dos 

lisossomas, procedeu-se à obtenção, por centrifugação, das fracções livre e ligada. 

Para a preparação destas fracções, foi utilizado o método de (Pommier et al., 1987), 

com algumas modificações. A 4,00 g de carne cortada em pedaços com cerca de 4x4 

mm, adicionou-se 30 ml de solução de homogeneização fria (0,25 M sacarose, 20 mM 

KCl e 1 mM EDTA a 4ºC) e homogeneizou-se em Ultra-Turrax a 13500 r.p.m., 3 vezes 

durante 10 segundos, com intervalos de 30 segundos. Procedeu-se à correcção do pH 
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do homogeneizado para 7,2 com KOH a 0,5 M e centrifugou-se a 100000 g, durante 1 h 

a 4ºC, para a obtenção da fracção livre (citosólica) e da fracção ligada (nuclear + 

mitocondrial + lisossomal + perissomal). Terminada a centrifugação decantaram-se os 

tubos, mediu-se o volume da fracção livre (sobrenadante) registando-se o valor obtido. 

A fracção ligada (sedimento), ressuspendeu-se em 20 ml de solução de 

homogeneização fria, registou-se o volume obtido e homogeneizou-se em Ultra-Turrax 

a 13500 r.p.m. durante 45 segundos.  

A concentração de proteína, da fracção livre e ligada, foi determinada pelo método 

do biureto e posteriormente diluída em tampão de homogeneização, para obter 

concentrações de 6 mg/ml e 8 mg/ml, respectivamente para a fracção livre e ligada. 

Durante a diluição adicionou-se Triton X-100 a 10% (em água destilada) de modo a 

obter-se uma concentração de 0,2% nas fracções. Durante estas operações as amostras 

foram mantidas em gelo. As fracções assim obtidas foram divididas em alíquotas e 

congeladas a -80ºC até uso posterior. 

  Determinação da actividade enzimática 

 

A actividade da catepsina D da fracção livre e ligada, foi determinada através do 

método proposto por (Barrett e Heath, 1977). Este método espectrofotométrico utiliza a 

hemoglobina como substrato. Esta é degradada pela catepsina D, libertando péptidos 

solúveis na solução de ácido tricloroacético (TCA), cuja concentração foi determinada 

pela reacção de Folin-Lowry modificada. 

Neste processo adicionou-se 0,25 ml de solução de hemoglobina (Sigma H 2625) a 

4% (m/v, previamente dialisada durante dois dias a 4ºC em água destilada) e 0,25 ml de 

tampão formato de sódio, 1M, pH 3,5. Para equilibrar a solução, colocou-se esta em 

banho-maria a 45ºC, durante 5 min. De seguida adicionou-se 0,5 ml de extracto com 

enzima, excepto no branco, e incubou-se a 45ºC durante 60 min. Terminada a 

incubação adicionou-se 0,5 ml de extracto com enzima no branco e 1 ml de solução de 

TCA 5%, no branco e nas amostras, deixou-se repousar durante 5 min e centrifugou-se a 

15000 g durante 10 min.  
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Figura 7. Curva padrão obtida para a determinação do teor em proteína pelo 

método de Folin-Lowry modificado. 

 

Os péptidos solúveis em TCA foram quantificados em espectrofotómetro a 700 

nm (Jasco V-530, Jasco Corporation, Japan) usando-se o método de Folin-Lowry 

modificado para TCA (Barrett e Heath, 1977), que inclui uma maior quantidade de NaOH 

para neutralizar o TCA. A 1 ml de amostra adicionou-se 2,5 ml de reagente alcalino de 

cobre modificado (composto por: 1 parte de 1% de citrato trissódico dihidratado 

(C6H5Na3O7.2H2O, m/v) e 0,5% de sulfato de cobre pentahidratado (CuSO4.5H2O, m/v), 

em água destilada + 79 partes de água destilada + 20 partes de Na2CO3 a 10% (m/v) e 

3,2% de NaOH (m/v) em água destilada). Após repouso à temperatura ambiente 

durante 10 min, adicionou-se 0,25 ml de reagente Folin-Ciocalteu’s phenol (Merck 

1.09001, diluído 1:3 em água destilada), agitou-se de imediato em vortex e procedeu-se 

à leitura da absorvância a 700 nm, após 30 min de repouso à temperatura ambiente. A 

determinação da concentração em péptidos solúveis em TCA foi determinada a partir 

de uma curva padrão de tirosina em TCA a 2,5% (m/v) (Figura 7). Os resultados da 

actividade foram expressos em tirosina equivalentes min-1 g-1 de carne. A soma das 

actividades da catepsina D livre e ligada designou-se por actividade da catepsina D 

total. 
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  Determinação da actividade da -calpaína, m-calpaína e da calpastatina 

 

  Preparação dos extractos 

 

Devido à perda de actividade do inibidor com o processo de congelação 

(Koohmaraie, 1990b; Duckett et al., 1998), as amostras dos dias 1, 3 e 7 pm foram 

processadas em fresco. As amostras do dia 0, recolhidas no matadouro às 3 h pm, foram 

congeladas em gelo seco, mas processadas no mesmo dia. 

Na preparação dos extractos para a cromatografia foi utilizado o método de 

(Koohmaraie, 1990b) com ligeiras modificações (Morton et al., 1999). A 5,00 g de carne, 

previamente limpa de tecido conjuntivo e gordura visíveis e picada, adicionou-se 30 ml 

de tampão de extracção a 4ºC (100 mM Tris, 10 mM EDTA, 2 mM PMSF, 10 mM 2-

mercaptoetanol, 100 mg/L ovomucoide, 6 mg/L leupeptina, pH 8,3) homogeneizando-

se em Ultra-Turrax 3 vezes durante 30 segundos à velocidade máxima (arrefecimento de 

30 segundos entre cada homogeneização). De seguida o homogeneizado foi 

centrifugado a 27000 g durante 1 h a 4ºC. Após centrifugação filtrou-se o sobrenadante 

em lã de vidro e dialisou-se, em membrana “Snake Skin 10,000 MW cutoff” (Pierce, 

USA), durante a noite em 30 volumes de tampão de diálise (40 mM Tris, 5 mM EDTA, 10 

mM 2-mercaptoetanol, pH 7,5) em câmara de refrigeração a 4ºC, visando remover o 

material de reduzida massa molecular solúvel em TCA, reduzindo assim a absorção de 

fundo a 278 nm. Após diálise centrifugou-se novamente a 27000 g durante 30 min a 

4ºC, filtrando-se o sobrenadante em papel de filtro de 0,45 µm. 

 

  Separação cromatográfica 

 

Na separação das duas calpaínas e do seu inibidor, calpastatina, utilizou-se a 

cromatografia por troca iónica com um gel de DEAE-Sefarose Fast Flow numa coluna 

1,6 x 20 cm (GE Healthcare Europe GmbH) segundo o procedimento de (Morton et al., 
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1999). A separação foi efectuada num cromatógrafo líquido AKTAprime (GE Healthcare 

Europe GmbH). Após equilíbrio da coluna com 100 ml de tampão de eluição (40 mM 

Tris, 0,5 mM EDTA, 10 mM 2-mercaptoetanol, pH 7,5) a um fluxo de 4 ml/min, carregou-

se o extracto, de cerca de 30 ml, através da bomba injectora a um fluxo de 1 ml/min 

(utilizando-se mais 5 x 5ml de tampão de eluição para remover todo o extracto das 

tubagens do cromatógrafo). Seguiu-se a lavagem da coluna com 150 ml de tampão de 

eluição (4ml/min) para remover as proteínas não ligadas. A eluição da calpastatina e -

calpaína foi efectuada com um gradiente de 0 a 175 mM de NaCl em tampão de eluição 

(200 ml, 2ml/min). A separação da m-calpaína foi efectuada com um gradiente de 175 a 

500 mM de NaCl em tampão de eluição (100 ml, 2 ml/min). O eluído com as enzimas foi 

recolhido no colector em fracções de 3,5 ml (Figura 8). A lavagem final da coluna foi 

efectuada com 1,5M de NaCl em tampão de eluição (50 ml, 2ml/min), resultando um 

tempo total de corrida, por amostra, de cerca de 5 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Perfil de eluição da calpastatina, -calpaína e m-calpaína obtida em coluna 

DEAE-Sefarose Fast Flow. 
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  Determinação da actividade enzimática 

 

A actividade enzimática das calpaínas e inibidor foi determinada segundo o método 

referido por (Koohmaraie, 1990b) utilizando-se a caseína (Hammerstein) como substrato 

enzimático. 

Para a determinação da actividade da -calpaína e m-calpaína a 250 l de meio de 

incubação (100 mM Tris, 1 mM NaN3, 0,7% caseína (m/v), pH 7,5 a 25ºC) adicionou-se, 

em tubos separados, 25 l de 5 mM CaCl2 ou 25 l de 10 mM EDTA e 250 l da fracção 

com enzima. O ensaio com EDTA destina-se a subtrair a actividade enzimática não 

cálcio dependente. Após incubação a 25ºC durante 60 min a reacção foi parada com 

TCA a 5% (m/v), centrifugou-se a 15000 g durante 10 min e procedeu-se à leitura da 

absorvância dos péptidos solúveis em TCA em espectrofotómetreo a 278nm. As 

fracções em que foi detectada actividade enzimática foram juntas e determinada a 

actividade total da -calpaína e m-calpaína (fez-se diluições uma vez que a actividade 

só é linear até 0,45 de absorvância). Uma unidade de actividade enzimática é definida 

como o aumento de absorvância de uma unidade em 60 min a 25ºC. Os resultados 

foram expressos em unidades de actividade/g de carne (UA/g carne). 

A actividade da calpastatina foi determinada pela acção inibidora sobre a m-

calpaína. A 150 l de cada fracção adicionou-se 100 l de fracção contendo m-calpaína 

com actividade conhecida. As fracções que apresentam acção inibitória foram juntas e 

determinada a actividade inibitória total (fez-se diluições de modo a usar nos cálculos 

apenas os tubos em que a actividade inibitória se situou entre 30 e 80%). São 

necessários 3 tubos: (a) m-calpaína em meio de incubação com cálcio (para determinar 

a actividade caseinolítica dependente do cálcio), (b) inibidor mais m-calpaína em meio 

de incubação com CaCl2 e (c) inibidor em meio de incubação com EDTA (para 

determinar a actividade caseinolítica independente do cálcio. Uma unidade de 

actividade inibitória é definida como a quantidade de calpastatina necessária para inibir 

uma unidade de actividade da m-calpaína e vem dada por: a-(b-c) x factor de diluição. 

Os resultados foram expressos em unidades de actividade/g carne (UA/g carne). 
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  Electroforese em SDS-PAGE 

 

  Preparação das miofibrilhas 

 

A avaliação da degradação das proteínas miofibrilhares por SDS-PAGE, foi efectuada 

nas amostras recolhidas às 3 h pm, e nos dias 1 a 14 pm. 

A extracção e purificação das miofibrilhas para a electroforese foi realizada por 

centrifugação diferencial (Goll et al., 1974; Huff-Lonergan et al., 1995). Homogeneizou-

se 3,00 g de carne picada em 8 volumes de solução salina (SS, 20 mM tampão fosfato 

potássico, 100 mM KCl, 2 mM MgCl2, 2 mM EGTA, 1 mM NaN3, pH 6,8 a 4ºC), em 

Waring Blender (velocidade 3) durante 10 segundos e centrifugou-se a 1000 g a 4ºC 

durante 10 min. O sedimento foi suspenso em 6 volumes de SS com uma vareta de 

vidro seguindo-se homogeneização e centrifugação como anteriormente referido 

(durante estas operações e as seguintes as amostras foram mantidas em gelo). Para 

remover o tecido conjuntivo o sedimento foi suspenso em 8 volumes de SS 

homogeneizado como anteriormente, filtrado em coador de plástico e centrifugado, 

procedimento realizado duas vezes. Para remover as membranas, o sedimento foi 

suspenso duas vezes em 6 volumes de SS com 1 % de Triton X-100 (m/v), 

homogeneizado vigorosamente com vareta de vidro e centrifugado a 1500 g durante 10 

min. As miofibrilhas são uma vez mais lavadas em 8 volumes de SS, homogeneizando 

com vareta de vidro e centrifugando a 1500 g, 10 min. Por quatro vezes o sedimento foi 

suspenso em 8 volumes de 100 mM KCl a 4ºC, homogeneizado vigorosamente com 

vareta de vidro e centrifugado a 1500 g, 10 min. As miofibrilhas foram posteriormente 

lavadas em 8 volumes de tampão Tris pH 8,0 a 4ºC, homogeneizado como 

anteriormente e centrifugado a 3000 g, 10 min. Por fim, as miofibrilhas purificadas, 

foram suspensas em 5 volumes de Tris pH 8,0 a 4ºC e homogeneizadas lentamente com 

vareta de vidro. A concentração de proteína foi determinada pelo método do biureto 

modificado para Tris (Robson et al., 1968) e diluída para 7,5 mg/ml. A 1 ml da diluição 

final das miofibrilhas adicionou-se 0,5 ml de tampão de amostra consistindo em 30 mM 
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Tris pH 8,0, 3% SDS (m/v), 3 mM EDTA, 30 % Glicerol (m/v), 120 mM DTT e 0,01% azul 

de bromofenol (m/v) incubando-se a 50ºC durante 20 min. A concentração final de 

proteína na suspensão miofibrilhar foi de 5 mg/ml. As miofibrilhas assim preparadas 

para a electroforese foram congeladas a -80ºC até posterior utilização. 

 

  Separação electroforética em SDS-PAGE das proteínas miofibrilhares 

 

A separação das proteínas foi efectuada em dois sistemas de géis de forma a 

permitir a observação das proteínas miofibrilhares que apresentam uma grande 

amplitude de massas moleculares. 

 
Gel de 15% de poliacrilamida. Gel de separação: 15% T - 0,5% C, 750 mM Tris pH 8,8, 

0,1% SDS (m/v), 10% glicerol (v/v), 0,025% amónio persulfato (m/v) e 0,020% de TEMED, 

(v/v); gel de concentração: 10,5% T - 4,76% C, 125 mM Tris pH 6,8, 0,1% SDS (m/v), 10% 

glicerol (m/v), 0,05% amónio persulfato (m/v) e 0,05% de TEMED v/v); tampão 

reservatório superior e inferior: 50 mM Tris, 384 mM glicina, 0,1% SDS (m/v) (Greaser et 

al., 1983); condições de corrida: 12 mA, 11,5 h, em tina de electroforese Hoeffer 600 (GE 

Healthcare Europe GmbH) com um tamanho do gel de 18x16x0,1cm. Após corrida os 

géis foram lavados em água ultrapura durante 2 min, fixados em 50% metanol (v/v) + 7 

% ácido acético (v/v) durante 15 min, lavados 3 vezes em água ultrapura durante 5 min 

cada, corados durante 2 h com GelCode Blue Stain (Pierce), seguindo-se 5 lavagens 

finais de 30 min cada em água ultrapura. 

 
Gel de 8% de poliacrilamida. Gel de separação: 8% T - 0,5% C, 750 mM Tris pH 8,6, 

0,1% SDS (m/v), 10% glicerol (v/v), 0,067% amónio persulfato (m/v) e 0,067 % TEMED 

(v/v); gel de concentração: 10 % T - 15% C, 125 mM Tris pH 6,8, 0,1% SDS (m/v), 10 % 

glicerol (v/v), 0,05% amónio persulfato (m/v) e 0,05% de TEMED (v/v); tampão 

reservatório superior e inferior: iguais aos anteriores com excepção do tampão inferior, 

ao qual foi adicionado 10 mM 2-mercaptoetanol (Fritz et al., 1989); condições de 

corrida: 17 mA, 17 h, Hoeffer 600, tamanho do gel 18x16x0,15cm. Após corrida os géis 
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foram lavados 3 vezes em água ultrapura durante 5 min cada, corados durante 2 h com 

GelCode Blue Stain (Pierce, USA) seguindo-se 5 lavagens finais como referido 

anteriormente. 

 
Em todas as corridas e por gel foram adicionados marcadores moleculares (MM) 

Sigma M4038, compreendendo: miosina (205 kDa), -galactosidase (116 kDa), 

fosforilase b (97 kDa), frutose-6-fosfato-cinase (84 kDa), albumina sérica de bovino (66 

kDa), glutamato-desidrogenase (55 kDa), ovalbumina (45 kDa), gliceraldeído-3-fosfato-

desidrogenase (36 kDa), anidrase carbónica (29 kDa), tripsinogénio (24 kDa), inibidor de 

tripsina (20 kDa), -lactoalbumina (14,2 kDa), aprotinina (6,2 kDa). 

Após digitalização dos géis, a densidade óptica máxima das bandas foi determinada 

com o programa Gel-Pro Analyzer versão 4.0 (Media Cybernetics, L.P, 1996-2000) e os 

resultados expressos em percentagem da densidade óptica máxima da actina (% DO 

max. da actina). 

 

 
  “Western blotting” 

 

  Electrotransferência das proteínas 

 
A degradação das proteínas miofibrilhares titina, nebulina, desmina e troponina T, foi 

avaliada por “Western blotting” nas amostras (3 amostras por grupo de pHf) recolhidas 

às 3 h pm, e nos dias 1 a 14 pm. 

As proteínas miofibrilhares desmina e troponina T foram analisadas por 

“immunoblotting” nos géis de 15% T, e as proteínas titina e nebulina nos géis de 8% T. 

A electrotransferência foi efectuada pelo método de transferência húmida (Towbin et al., 

1979) num aparelho Hoefer Transphor TE42 para membrana de PVDF Hybond-P de 

0,45µm de poro (GE Healthcare Europe GmbH). Para a transferência foi utilizado um 

tampão constituído por: 25 mM Tris, 192 mM glicina, 15% metanol (v/v), pH 7,5, 

optimizada nos géis de 15% com a adição de 0,01% SDS e tempo de transferência de 6 

h a 200 mA/gel e para os géis de 8% T e com 0,1% de SDS e tempo de transferência de 
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9 h a 200 mA/gel. Em ambos os casos a transferência ocorreu em câmara de 

refrigeração a 4ºC, com suave agitação do tampão de transferência num agitador 

magnético. 

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

do gel após transferência, virificando-se nestas condições a transferência completa das 

proteínas nos géis de 15% T. Nos géis de 8% não foi conseguida a transferência total da 

titina, revelando-se ineficaz o aumento do tempo de transferência. 

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

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

Blue Stain (Pierce). 

 

  Incubação com os anticorpos  

 

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

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

(TFS-T, v/v). Os locais não específicos foram bloqueados em TFS-T com 5% de leite em 

pó magro (m/v) durante 1,5 h a 25ºC, seguindo-se 2 lavagens breves no mesmo 

tampão. 

As membranas foram incubadas com o anticorpo primário específico durante 1 h a 

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

anticorpos utilizados foram: (1) monoclonal anti-titina, Clone T11 (Sigma T9030), diluído 

1:80000 em TFS-T (v/v) sem leite em pó; (2) monoclonal anti-nebulina, Clone B2 (Sigma 

N9891), diluído 1:10000 em TFS-T (v/v) com 0,5% de leite em pó magro (m/v); (3) 

monoclonal anti-desmina, Clone DE-U-10 (Sigma D1033), diluído 1:40000 em TFS-T (v/v) 

com 2,5% de leite em pó magro (m/v); (4) monoclonal anti-troponina T, Clone JLT-12 

(Sigma T6277), diluído 1:60000 em TFS-T (v/v) com 2,5% de leite em pó magro (m/v). 

Após incubação seguiram-se duas lavagens breves mais 4 lavagens em TFS-T 

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

anticorpo secundário “Anti-Mouse IgG Peroxidase Conjugate” (Sigma A2554). Após 

optimização as diluições utilizadas foram: (1) para os anticorpos anti-desmina e anti-
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troponina T, 1:70000 em TFS-T (v/v) com 2,5% de leite em pó magro (m/v); (2) para o 

anticorpo anti-titina, 1:60000 em TFS-T (v/v) sem leite em pó; (3) e para o anticorpo 

anti-nebulina 1:30000 em TFS-T (v/v) com 0,5% de leite em pó magro (m/v). Procedeu-

se a mais 2 lavagens breves seguidas de 4 lavagens em TFS-T, 10 min cada a 25ºC. 

 

  Detecção 

 

Os anticorpos ligados foram detectados por quimioluminescência com os reagentes 

de detecção ECL Plus (GE Healthcare Europe GmbH) incubando as membranas durante 

5 min conforme as indicações do fabricante. As membranas foram colocadas entre duas 

folhas de acetato, inseridas numa cassete de raios-X e expostas em película de 

autoradiografia Hyperfilm ECL (GE Healthcare Europe GmbH). A película foi 

imediatamente revelada e fixada com os ragentes KodaK GBX developer (Sigma P7042) 

e KodaK GBX fixer (Sigma P7167) seguindo-se as instruções do fabricante. Após 

optimização dos tempos de exposição, estes foram fixados em 30 segundos para a 

detecção da desmina e de 2 min para as restantes proteínas. 

 

 
  Análise dos dados 

 

Na avaliação da ocorrência de casos DFD, a comparação das proporções foi 

efectuado através do teste do Qui-quadrado, para um nível de probabilidade de 5%, 

com o programa XLSTAT versão 7.52 (Addinsoft, 2003). 

Na avaliação da influência do pHf e tempo de maturação nos processos proteolíticos 

e nas características sensoriais e tecnológicas da carne, os dados foram analisados 

estatisticamente através da analise de variância factorial (efeito do grupo de pHf, efeito 

dos dias pm e interacção), utilizando-se de seguida à analise simples de variância para 

avaliar a significância do efeito grupo de pHf, para cada nível do tempo pm e do efeito 

do tempo pm, para cada nível do grupo de pHf. A comparação múltipla das médias foi 

avaliada através do teste de Tukey HSD (“Honestly Significantly Different”), para um 
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nível de probabilidade de 5%. As relações existentes entre as diferentes variáveis foram 

estudadas através de correlações simples de Pearson. Para alguns parâmetros foram 

determinados os coeficientes de correlação para a relação quadrática. O tratamento 

estatístico foi efectuado com o programa STATISTICA versão 7 (StatSoft, Inc. 2004). 
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6.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Avaliação da ocorrência de carnes DFD 

 

Da avaliação da ocorrência de carnes DFD (pela medição do pH às 24 h pm), feita em 

277 animais (160 machos e 117 fêmeas) e em três músculos distintos: longissimus 

lumborum, semimembranosus e psoas major ao longo de um ano, revelou que 47,7% 

dos músculos longissimus lumborum apresentaram um pH elevado (DFDmod e DFD) 

apresentando o grupo DFDmod 22,4% e o grupo DFD 25,3% dos casos. Nos músculos 

semimembranosus e psoas major a ocorrência foi consideravelmente menor, 8,7% 

(DFDmod 5,4% e DFD 3,3%) e 1,4% (DFDmod 1,0% e DFD 0,4%), respectivamente 

(Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ocorrência dos três grupos de pHf (Normal ; DFDmod ; DFD ) em cada 

um dos músculos. 

 

Quando se compara por sexos (Figura 10), observou-se uma taxa de ocorrência 

superior nos machos. No músculo longissimus lumborum 65,0% dos machos 
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apresentam um pHf elevado (25,0% DFDmod e 40,0% DFD), contra apenas 24% nas 

fêmeas (18,8% DFDmod e 5,1% DFD). De realçar a elevada ocorrência do grupo DFD nos 

machos, cerca de 8 vezes superior à das fêmeas (40,0 e 5,1%, respectivamente) Os 

resultados do teste do Qui-quadrado revelaram um efeito altamente significativo 

(P<0,001) na distribuição das percentagens dos três grupos de pHf pelos dois sexos 

(Quadro 2). No músculo semimembranosus nos machos foram observados 9,4% de 

casos DFDmod e 4,4% DFD, enquanto que para as fêmeas foi de 0,0% DFDmod e 1,7% 

DFD. No músculo psoas major foram observados 1,9% DFDmod e 0,6% de DFD, para os 

machos enquanto que para as fêmeas não foram observados músculos com pHf 

elevado (DFDmod e DFD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Ocorrência dos três grupos de pHf em machos () e fêmeas () para cada 

um dos músculos. 

 

Quadro 2. Distribuição das percentagens dos grupos de pHf no músculo longissimus 

lumborum pelo sexo. 

Grupo de pHf 
 

Sexo 
Machos (n=160) Fêmeas (n=117) 

Normal 35,00 76,07 
DFDmod 25,00 18,80 
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DFD 40,00 5,13 

 

O elevado pHf da carne resulta da depleção, antes do abate, das reservas musculares 

de glicogénio originado pelo stress ante mortem. Vários factores são referidos como 

podendo contribuir para a depleção das reservas energéticas musculares, 

nomeadamente: restrições alimentares, tempo e maneio de transporte dos animais até 

ao matadouro, mistura de animais provenientes de lotes diferentes, período de repouso 

nas abegoarias, factores climáticos, estados patológicos e factores genéticos (Tarrant, 

1981). Segundo Sanz et al. (1996), as principais causas da depleção do glicogénio 

muscular e da ocorrência da condição DFD em bovinos machos, são o stress físico e 

emocional, originado pela mistura de animais de lotes diferentes nas abegoarias. 

A ocorrência de carcaças DFD encontrada na literatura é variável, tendo sido 

referidos valores, para machos e fêmeas, nos Estados Unidos de 5% (Lorenzen et al., 

1993), 2,7 % (Boleman et al., 1998) e 2,3% (McKenna et al., 2002), reportados 

respectivamente no "National Beef Quality Audit" nos anos 1990, 1995 e 2000, e de 

4,1% no Reino Unido (Brown et al., 1990). A ocorrência da condição DFD varia em 

função do sexo e idade, tendo sido referidos valores de 1-5% em novilhos, 6-10% em 

vacas adultas e 11-15% em machos jovens (Tarrant, 1981). Valores superiores foram, no 

entanto, referidos. Na Finlândia foi reportado no músculo longissimus dorsi de machos 

adultos uma ocorrência de 26,3% de animais com pHf ≥ 6,00 (Puolanne e Aalto, 1981). 

Para este valor de pHf e para este músculo, no presente trabalho, foi observada uma 

ocorrência 36,1% no total de animais, correspondendo a 31,0% de machos e 5,1% de 

fêmeas. Não são conhecidos estudos sobre a ocorrência de carnes DFD noutras raças 

portuguesas, mas num trabalho nas raças Mertolenga e Preta foram referidos valores 

médios de pHf no longissimus dorsi de novilhos, avaliado no dia 7 pm, de 6,23 e 6,22 

(Francisco et al., 2005). Ainda que o número de animais utilizados nesse trabalho (7 de 

cada raça), não nos permite tirar conclusões sobre a percentagem de ocorrência de 

carnes com pHf elevado, o valor médio consideravelmente elevado (no presente 

trabalho o valor médio do pHf foi de 6,06 nos machos) sugere que noutras raças 

autóctones é, igualmente, de prever valores elevados para a condição DFD.  
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A influência do stress no aumento do pHf varia com o músculo da carcaça. Os 

músculos do quarto posterior são mais afectados que os músculos do quarto anterior. O 

músculo longissimus dorsi é referido como sendo o músculo da carcaça mais propenso a 

exibir valores de pHf elevados, seguido do semimembranosus, enquanto que o psoas 

major é dos músculos menos afectados pela condição DFD (Tarrant, 1981), como 

verificado nos valores apresentados. Devido ao facto de os músculos diferirem 

substancialmente na sua propensão ao desenvolvimento da condição DFD, um dado 

músculo não pode ser utilizado para predizer, esta condição, noutros músculos da 

carcaça (Tarrant, 1981). 

As diferenças observadas na ocorrência entre músculos parecem estar relacionadas 

com a composição em fibras musculares, mas a relação não é clara (Young e Foote, 

1984). Hunt e Hedrick (1977b) referiram que os músculos das carcaças DFD têm uma 

proporção de fibras IIA (R) superior aos músculos normais. Os autores consideram que 

durante o stress as fibras IIA mobilizam mais rapidamente o glicogénio muscular do que 

os outros tipos de fibras. Após administração de adrenalina aos animais foi, igualmente, 

observado que o glicogénio é mobilizado mais rapidamente nas fibras IIA (Ashmore e 

Doerr, 1971; Ozawa et al., 2000). Estes resultados podem explicar a menor tendência dos 

músculo psoas major e semimembranosus exibirem a condição DFD, uma vez que nestes 

músculo predominam as fibras do tipo I (R) (Hunt e Hedrick, 1977c) do tipo IIB (W), 

respectivamente para os dois músculos referidos, em oposição ao longissimus dorsi que 

é essencialmente do tipo IIA (Ouali, 1995). Por sua vez Young e Foote (1984), referem 

que os músculos de bovino com uma reduzida capacidade glicolítica (baixa 

percentagem de fibras IIB) e elevada capacidade oxidativa (elevada percentagem de 

fibras do tipo I) são menos propenos à condição DFD, sugerindo uma relação entre as 

fibras IIB e a ocorrência da condição DFD. 

 
Diferenças entre raças, na susceptibilidade a condição DFD, poderão estar, 

igualmente, relacionada com a percentagem dos diferentes tipos de fibras musculares. 

Ozawa et al. (2000) referem que uma das razões para a pouco expressiva ocorrência de 
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carnes DFD em novilhos “Japonese Black”, poderá dever-se à reduzida percentagem de 

fibras do tipo IIA (18,5%), observada no músculo longissimus thoracis. Num estudo 

efectuado na raça Maronesa (Costa et al., 2004), foi observada uma elevada 

percentagem de fibras do tipo IIA (33,8%) no músculo longissimus dorsi, valores 

superiores aos referidos por Ozawa et al. (2000) e por outros autores (Hunt e Hedrick, 

1977b; Roseiro et al., 2004). A elevada percentagem de fibras musculares do tipo IIA 

poderá, por conseguinte, contribuir para a elevada ocorrência de músculos longissimus 

lumborum com pHf elevado, observada nesta raça bovina. 

A levada ocorrência de pHf elevado nos machos, comparativamente às fêmeas, 

poderá estar relacionada com a maior percentagem de fibras do tipo IIA (Young e 

Foote, 1984) e com o temperamento mais excitável e agressivo ou actividade sexual 

(Tarrant, 1981). Voisinet et al. (1997) referem que a condição DFD tende a ser superior 

em animais facilmente excitáveis, não sendo de excluir que o temperamento agitado e 

por vezes agressivo da raça Maronesa possa contribuir para a elevada ocorrência da 

condição DFD. 

 
Os resultados do teste do Qui-quadrado revelaram um efeito significativo (P<0,01) 

na distribuição das percentagens dos três grupos de pHf em função da idade dos 

animais, verificando-se uma maior percentagem de músculos DFD e DFDmod no grupo 

de idades igual ou superior a 9 meses (Quadro 3). 

O trimestre do ano em que ocorreu o abate também influenciou, de forma 

significativa (P<0,05), a distribuição das percentagens dos grupos de pHf, verificando-se 

uma maior percentagem de casos DFD no trimestre Janeiro-Março (34,26%) e no 

trimestre Julho-Setembro (26,67%) (Quadro 4). A ocorrência da condição DFD é referida 

como sendo superior em condições climáticas adversas, incluindo temperaturas baixas 

ou altas e amplitude térmica diária elevada (Tarrant, 1981; Scanga et al., 1998). Não é de 

excluir que factores nutricionais possam estar envolvidos, dado que o trimestre do ano 

(Abril a Junho) em que a percentagem de casos DFD foi menor, corresponde ao período 

do ano em que existe uma maior disponibilidade alimentar, predominando erva verde e 

ferrã de centeio (Alves, 1993). 
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Quadro 3. Distribuição das percentagens dos grupos de pHf no músculo longissimus 

lumborum pela idade. 

Grupo de pHf 

 
Idade 

< 9 meses (n=141)  9 meses (n=136) 
Normal 61,70 42,65 
DFDmod 18,44 26,47 
DFD 19,86 30,88 

 

 

Quadro 4. Distribuição das percentagens dos grupos de pHf no músculo longissimus 

lumborum pelo trimestre do ano. 

Grupo de pHf 
 

Trimestre 
Janeiro-Março  

(n=108) 
Abril-Junho 

(n=70) 
Julho-Setembro 

(n=30) 
Outubro-Dezembro

(n=69) 
Normal 45,37 51,43 53,33 63,77 
DFDmod 20,37 32,86 20,00 15,94 
DFD 34,26 15,71 26,67 20,29 
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 Influência do pHf e tempo de maturação nos processos proteolíticos e nas 

características sensoriais 

 

  Parâmetros tecnológicos e sensoriais da carne 
 

  pH3h, T3h, pHf e comprimento dos sarcómeros 

 
No Quadro 5 estão representados os valores médios obtidos para o pHf, pH3h, T3h, e 

para a medição do comprimento dos sarcómeros nos 3 grupos de pHf, não tendo sido 

encontradas diferenças significativas (P≥0,05) entre os 3 grupos para o pH3h, T3h e para 

o comprimento dos sarcómeros. 

 
Quadro 5. Médias ( erro padrão) para o pHf, pH3h, T3h e para o comprimento dos 

sarcómeros (m) para os três grupos de pHf. 

Parâmetro Dias pm 
Grupos de pHf Sig.

Normal DFDmod DFD 
pHf 1 5,63a  0,02 5,95b  0,03 6,40c  0,04 *** 

pH3h 0 6,61  0,03 6,73  0,03 6,69  0,02 ns 

T3h (ºC) 0 19,78  0,49 20,09  0,87 21,12  0,55 ns 

Comp. dos sarcómeros 
(m) 

7 1,72  0,01 1,71  0,01 1,69  0,01 ns 

Médias que não possuam letras iguais (por linha) e algarismos iguais (por coluna) não diferem 
significativamente (P<0,05). ***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P<0,01); *-
significativo (P<0,05); ns-não significativo (P≥0,05). 

 

Os valores do pHf, obtidos às 24 h pm, variaram no grupo Normal entre 5,50 e 5,74, 

no grupo DFDmod entre 5,85 e 6,14 e no grupo DFD entre 6,28 e 6,67 (Quadro AII. - 

Anexo II). 

O valor do pH3h no grupo Normal, ainda que ligeiramente inferior ao dos outros dois 

grupos, não reflecte as diferenças de pH posteriormente verificadas às 24 h pm. No 

Quadro 6 observa-se que a correlação entre o pH3h e o pHf foi não significativa (P≥0,05). 

Comparativamente aos valores referidos por vários autores (Smulders et al., 1990; 
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Barnier et al., 1992), que classificam os músculos em função do pH3h em músculos com 

glicólise lenta (pH3h>6,0-6,3) e em músculos com glicólise rápida (pH3h<6,0-6,3), 

podemos afirmar que no presente trabalho os músculos revelaram uma glicose pm 

lenta. 

 
O comprimento dos sarcómeros, como medida de avaliação do encurtamento 

muscular que ocorre durante rigor mortis, é marcadamente influenciado pela 

temperatura de arrefecimento das carcaças, repercutindo-se na qualidade da carne, 

particularmente na tenrura. Os valores do comprimento dos sarcómeros, nos três 

grupos, denotam que os músculos não sofreram um encurtamento muscular apreciável. 

Considerando que um sarcómero em repouso tem cerca de 2,0 m de comprimento 

(Ouali et al., 1994), o encurtamento dos sarcómeros, obtido para os três grupos, foi de 

aproximadamente 15%. Marsh e Leet (1966), ao analisarem o efeito do grau de 

encurtamento muscular na tenrura, observaram que para o músculo sternomandibularis 

de bovino, um encurtamento muscular até 20% não influencia, de forma notória, a 

tenrura da carne. Como o valor obtido é inferior, não é de esperar uma influência deste 

parâmetro na tenrura da carne. 

Alguns autores (Guignot et al., 1992; O'Halloran et al., 1994) referem uma relação 

entre pHf e o comprimento dos sarcómeros, com a carne com pHf elevado a apresentar 

sarcómeros mais curtos do que a carne com pHf normal. Os últimos autores reportam, 

para o músculo longissimus dorsi de bovino ao dia 2 pm, valores de 1,80; 1,61 e 1,55m, 

respectivamente para os grupos de pHf normal, intermédio e alto. Num trabalho 

anterior (Silva et al., 1999), efectuado na mesma raça bovina e no mesmo músculo, foi 

observado no dia 1 pm um menor comprimento dos sarcómeros para o grupo DFDmod, 

contudo aos 6 dias os sarcómeros não diferiram de forma significativa (P≥0,05) entre 

grupos de pHf. No presente trabalho o valor de 1,72 m, obtido no grupo Normal 

(Quadro 5) foi inferior, mas para os grupos DFDmod e DFD os valores de 1,71 e 1,69 m 

foram superiores aos referidos pelos autores supracitados. Estatisticamente, estas 

diferenças entre os grupos de pHf não foram significativas, estando de acordo com os 

resultados referidos por outros autores em carne de bovino (Yu e Lee, 1986) e em carne 



PARTE II - TRABALHO EXPERIMENTAL 

 108

de rena (Wiklund et al., 1997) que também não encontraram diferenças significativas, no 

comprimento dos sarcómeros, entre grupos com pHf diferente. 

 

Relação com o pHf 
 
Purchas (1990), refere uma relação curvilínea entre pHf e o comprimento dos 

sarcómeros, em carne de bovino, com o valor mínimo para valores de pHf intermédios 

de cerca de 6,3; enquanto que outros autores (Guignot et al., 1992) referem uma relação 

linear negativa. Neste trabalho não foi observada uma relação significativa entre o 

comprimento dos sarcómeros medido aos 7 dias pm e o pHf (Quadro 6), estando em 

concordância com os resultados obtidos por outros autores (Purchas et al., 1999) que 

referem, para o músculo longissimus thoracis de bovino, a falta de correlação entre o 

pHf e o comprimento dos sarcómeros. De igual modo, a T3h não se relacionou 

significativamente (P≥0,05) com o pHf da carne. 

Os resultados indicam que o pHf, no músculo longissimus thoracis et lumborum, não 

influenciou o encurtamento muscular avaliado pelo comprimento dos sarcómeros. 

Quadro 6. Coeficientes de correlação (r), valores P e níveis de significância para a 

relação do pH3h e do comprimento dos sarcómeros com o pHf. 

Parâmetro 
 

Dias post 
mortem 

 0 7 

pH3h 
r 0,164 - 
P 0,3872 - 

Sig. ns - 

T3h 
r 0,174 - 
P 0,3583 - 

Sig. ns - 

Comp. dos sarcómeros 
r - -0,072 
P - 0,7056 

Sig. - ns 
ns-não significativo (P≥0,05). 

 

 

  Força de corte e tenrura avaliada sensorialmente 
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Na Figura 11, estão representados os valores para a força de corte e para a tenrura 

avaliada sensorialmente pelo painel, nos três grupos de pHf ao longo do tempo pm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Evolução da força de corte (kg/cm2) e das perdas por cocção (%) para os 

três grupos de pHf (Normal ; DFDmod  ; DFD --------) ao 

longo do tempo post mortem (as barras verticais representam o erro 

padrão). 

 

Observa-se que o grupo DFD apresentou os valores mais baixos para a força de 

corte desde o dia 1 pm, mantendo-se este comportamento até ao dia 14. O grupo 

DFDmod apresentou valores superiores ao grupo DFD, mas inferiores aos da carne 

Normal, a qual apresentou valores para a força de corte sempre superiores. Nos três 

grupos pode ainda observar-se uma diminuição dos valores ao longo do tempo pm 

indicando uma tenrificação da carne. No caso da tenrura avaliada sensorialmente o 

comportamento é semelhante, com a carne DFD a apresentar a melhor pontuação 

desde o dia 1, seguindo-se a carne DFDmod e a carne Normal, esta considerada, pelo 

painel, como a menos tenra. 

 
A análise de variância (Quadro AIII.1-2, Anexo III) revelou que, tanto para a força de 

corte como para a tenrura, o grupo de pHf e os dias pm exerceram uma influencia 
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altamente significativa (P<0,001). O efeito da interacção foi apenas significativa para a 

tenrura avaliada pelo painel (P<0,05). 

 
No Quadro 7 estão representados os resultados da significância de cada um dos 

factores (grupo de pHf e dias pm) para cada nível do outro factor, bem como os 

resultados da comparação entre as médias. 

 

Quadro 7. Médias ( erro padrão) para a força de corte (kg/cm2) e tenrura avaliada 

pelo painel nos três grupos de pHf em cada um dos dias post mortem. 

Parâmetro Dias pm 
Grupos de pHf Sig.

Normal DFDmod DFD 

Força de corte (kg/cm2) 

1 15,69a1  0,69 14,82a1  0,55 9,76b1  0,74 *** 
3 12,36a12  1,13 10,83a2  0,38 7,38b12  0,69 *** 
7 11,10a2  1,26 9,88a23  0,50 6,22b2  0,76 ** 
14 11,13a2  1,04 8,66a3  0,56 5,48b2  0,53 *** 

Sig. * *** ***  

Tenrura 
(sensorial) 

1 4,24a1  0,37 4,55a1  0,17 6,83b1  0,27 *** 
3 5,36a12  0,36 5,65a2  0,24 7,64b12  0,31 *** 
7 6,21a2  0,41 6,96ab3  0,30 7,63b12  0,31 * 
14 6,73a2  0,31 7,69ab3  0,22 8,05b2  0,30 ** 

Sig. *** *** *  
Médias que não possuam letras iguais (por linha) e algarismos iguais (por coluna) não diferem 
significativamente (P<0,05). ***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P<0,01); *-
significativo (P<0,05); ns-não significativo (P≥0,05). 

 

A avaliação do efeito do tempo pm, para cada grupo de pHf, revela que este exerceu 

um efeito significativo na diminuição da dureza da carne em todos os grupos de pHf. A 

diminuição da força de corte do dia 1 para o dia 14 foi, em termos médios, de 4,56 

kg/cm2 para a carne Normal; de 6,16 kg/cm2 para a carne DFDmod e de 4,28 kg/cm2 

para a carne DFD. Quando avaliada pelo painel o aumento da pontuação para a tenrura 

foi de 2,19; 3,14 e 1,22 respectivamente para a carne Normal, DFDmod e DFD. O maior 

incremento da tenrura foi verificada do dia 1 ao dia 3 pm, ainda que no grupo DFDmod 

do dia 3 ao dia 7 o aumento da tenrura, avaliada pelos dois métodos, tenha sido 

significativa (P<0,05). Em músculo longissimus de bovino, outros trabalhos revelaram, 

igualmente, uma diminuição da força de corte mais acentuada até ao dia 3 pm 

(Watanabe et al., 1996), enquanto que outros referem uma diminuição acentuada até ao 
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dia 6 pm (Koohmaraie et al., 1987). A observação de que a carne DFD é mais tenra 

desde o primeiro dia pm e que a diminuição da força de corte verificada desde o dia 1 

até ao dia 14 é semelhante nos grupos Normal e DFD, sugerem que a maior CRA da 

carne DFD poderá contituir um factor determinante para a maior tenrura desta carne. 

Algumas diferenças, no nível de significância, podem ser encontrados quando a 

tenrura da carne é avaliada pela força de corte ou sensorialmente pelo painel de 

provadores. Na carne Normal a diminuição da força de corte ao longo do tempo foi 

apenas significativa (P<0,05), enquanto que quando avaliado pelo painel o efeito foi 

altamente significativo (P<0,001). No grupo DFD o comportamento é oposto, 

verificando-se um efeito mais significativo (P<0,001) do tempo pm quando a carne é 

avaliada pela força de corte. Neste grupo, ocorreu um aumento, do dia 1 ao dia 14 de 

apenas 1,22 pontos na escala (de 1 a 9) de avaliação sensorial da tenrura. Não nos 

parece fácil encontrar uma justificação para o sucedido, além do relacionado com a 

diferente metodologia utilizada, no entanto como a carne destinada à avaliação 

sensorial foi previamente congelada é possível que o efeito da congelação da carne no 

incremento da tenrura, referido por alguns autores (Farias et al., 1989; Petrovié et al., 

1993), se tenha repercutido de uma forma mais notória na carne menos tenra. Também 

não é de excluir o facto de a carne DFD ter sido pontuada como consideravelmente 

tenra, logo no dia 1 pm, e a uma possível menor capacidade discriminatória do painel 

nos extremos da escala. Para o grupo DFDmod e o nível de significância (P<0,001) foi 

idêntico para os dois métodos referidos. 

 
A comparação entre grupos de pHf, para cada dia pm em separado, revelou que a 

carne DFD foi significativamente mais tenra do que a carne Normal e DFDmod em 

todos os dias pm e para os dois métodos de avalação, excluindo os dias 7 e 14 na 

avaliação sensorial da tenrura em que o grupo DFD não se distinguiu significativamente 

do grupo DFDmod. O grupo DFDmod apesar de apresentar valores médios de força de 

corte inferiores aos do grupo Normal e uma melhor pontuação pelo painel, as 

diferenças não foram estatisticamente significativas (P≥0,05). De realçar que os valores 

da força de corte do grupo DFD são cerca de metade dos do grupo Normal, para os 
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dias 7 e 14 pm., resultados semelhantes foram obtidos por Silva et al. (1999) aos dias 6 e 

13 pm num trabalho efectuado no mesmo músculo e raça bovina. 

 
A influência do pHf na tenrura da carne não é consensual, existindo alguma 

discrepância entre diferentes trabalhos A carne com um elevado pHf é referida por 

vários autores como sendo mais tenra (Bouton et al., 1973a; Yu e Lee, 1986; Jeremiah et 

al., 1991; O'Halloran et al., 1994; Beltrán et al., 1997), enquanto que outros referem esta 

carne como sendo mais dura do que a carne normal (Wulf et al., 2002). A maior dureza, 

avaliada pela força de corte no músculo longissimus de bovino, reportada por este 

último autor, pode dever-se ao facto de o grupo DFD não ter um pHf particularmente 

elevado (o autor refere um valor médio de 6,00), podendo deste modo ser considerada 

como carne com pHf intermédio, esta considerada por alguns autores como 

apresentando uma dureza superior à da carne com pHf normal. Outros autores referem 

que a carne com pHf elevado é inicialmente mais tenra do que a carne normal, 

resultante de uma taxa de tenrificação mais elevada, mas com um período de 

maturação prolongado a tenrura final será semelhante (Watanabe et al., 1996; 

Dransfield, 1996). Contudo, neste trabalho, mesmo no dia 14 pm a carne DFD continua 

significativamente mais tenra do que a carne Normal. Resultados semelhantes foram 

obtidos no trabalho anteriormente referido (Silva et al., 1999). O'Halloran et al. (1994) 

referem, para o músculo longissimus dorsi de bovino, valores inferiores para a força de 

corte do dia 2 até ao dia 14 pm no grupo de pHf elevado, indicando uma maior taxa de 

tenrificação nos primeiros 2 dias pm, resultando numa tenrura superior mesmo após 14 

dias de maturação, como no presente trabalho. 

 

Relação com o pHf 
 
A linearidade da relação entre o pHf e a tenrura é controversa, alguns autores 

referem um aumento linear da tenrura com o pHf (Bouton et al., 1973a; Guignot et al., 

1994; Silva et al., 1999), enquanto que outros referem uma relação curvilínea (Purchas, 

1990; Jeremiah et al., 1991; Purchas e Aungsupakorn, 1993), com um máximo de dureza 

situado entre valores de pHf de 5,8-6,2. 
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No Quadro 8 estão representados os coeficientes e a significância para a relação 

linear e quadrática entre o pHf e os dois métodos utilizados na avaliação da tenrura da 

carne. 

Nota-se que a relação linear é altamente significativa (P<0,001) entre o pHf e a força 

de corte, em todos os dias pm, ocorrendo um aumento muito ligeiro dos coeficientes 

quando passamos para um modelo de regressão quadrática, mas verificando-se a 

diminuição do nível de significância no dia 7 pm. A tenrura avaliada sensorialmente 

apresenta coeficientes inferiores aos da força de corte, exceptuando para o dia 3 pm. 

Também para este parâmetro a regressão quadrática promoveu apenas um ligeiro 

aumento dos coeficientes, com a diminuição do nível de significância nos dias 7 e 14, 

quando comparada com a regressão linear. Podemos assim concluir que, no presente 

estudo, tanto a força de corte como a tenrura avaliada sensorialmente relaciona-se com 

o pHf de uma forma linear. 

Quadro 8. Coeficientes de correlação (r), valores P e níveis de significância para a 

regressão linear e quadrática da força de corte e tenrura com o pHf para 

os quatro dias post mortem. 

Parâmetro 
Regressã

o  Linear   Quadrática  

Dias pm 1 3 7 14 1 3 7 14 

Força de corte 
r -0,784 -0,624 -0,588 -0,728 -0,839 -0,645 -0,622 -0,728 
P 0,0000 0,0002 0,0006 0,0000 0,0000 0,0007 0,0014 0,0000 

Sig. *** *** *** *** *** *** ** *** 

Tenrura 
(sensorial) 

r 0,744 0,673 0,477 0,513 0,772 0,691 0,482 0,514 
P 0,0000 0,0000 0,0078 0,0038 0,000 0,0002 0,028 0,016 

Sig. *** *** ** ** *** *** * * 
***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P<0,01); *-significativo (P<0,05); ns-não significativo 
(P≥0,05). 

 

Várias razões têm sido apontadas para explicar a relação curvilínea entre o pHf e a 

tenrura da carne. A temperatura de cocção é referida como podendo influenciar a 

natureza desta relação. Na carne crua a tenrura não se relaciona com o pHf, a 

temperaturas médias de cocção (65ºC) a relação é curvilínea e a temperaturas altas 

(90ºC) é linear (Bouton et al., 1971; Dransfield, 1981). Segundo Purchas (1990), este 

efeito da temperatura de cocção poderá ser esperado se a influência do pHf na tenrura 
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for devida à CRA, dado que diferenças nesta terão mais influência na tenrura à medida 

que a temperatura de cocção for aumentando. Bouton et al. (1973a), também sugeriram 

que a maior CRA da carne com pHf elevado pode explicar parcialmente a maior tenrura 

desta carne. A modificação da relação entre pHf e tenrura, com a temperatura de 

cocção, poderá também dever-se ao envolvimento do tecido conjuntivo (Dransfield, 

1994). Embora seja de esperar que uma maior CRA da carne possa contribuir para o 

aumento da tenrura, dado que por unidade volume de carne a componente miofibrilhar 

será menor, a explicação da relação curvilínea pela temperatura de cocção da carne não 

é apoiada pelos resultados deste trabalho, dado que a temperatura de cocção utilizada 

foi de 70ºC, próxima do valor de 65ºC que, segundo os autores, promovem uma relação 

curvilínea entre a tenrura e o pHf da carne. 

Outros autores referem que o decréscimo no comprimento dos sarcómeros à 

medida que o pHf aumenta até 6,2 pode, parcialmente, explicar a maior dureza da carne 

com pHf intermédio (Purchas, 1990; Purchas e Aungsupakorn, 1993). Nestes dois 

trabalhos a carne com pHf intermédia apresentou os sarcómeros mais curtos, o que 

poderá explicar, pelo menos em parte, a maior dureza encontrada por estes autores. 

Poderíamos concluir que esta relação curvilínea só ocorrerá se existir uma diminuição 

do comprimento dos sarcómeros à medida que o pHf se aproxima de 6,2, no entanto 

num trabalho anterior (Silva et al., 1999), em que o grupo intermédio apresentou, no dia 

1 pm, sarcómeros significativamente mais curtos do que o grupo Normal (1,56 e 1,77 

respectivamente), a relação entre a força de corte e a tenrura avaliada por um painel foi 

linear. Por sua vez, outros autores (Purchas et al., 1999) encontraram uma relação 

curvilínea, no músculo longissimus thoracis de bovino, entre a força de corte e o pHf 

sem no terem observado a diminuição do comprimento dos sarcómeros, com o 

aumento do pH de 5,5 para 6,0, referindo os autores que o comprimento dos 

sarcómeros não é um determinante importante da dureza da carne neste intervalo de 

pHf. Importa referir que, no presente trabalho, foi no grupo DFD que se observou a 

amostra com o menor comprimento do sarcómero (1,55 m), sem que a força de corte 

desta amostra tenha sido elevada (8,77 e 4,47 kg/cm2, respectivamente para o dia 1 e 

dia 14 pm), reforçando a fraca relação entre o comprimento dos sarcómeros e a tenrura, 
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pelo menos no músculo considerado e num amplo intervalo de valores para o pHf, 

sugerindo que, possivelmente, outros factores terão uma importância superior para a 

tenrura. 

Outras explicações, baseadas na actividade proteolítica das enzimas endógenas da 

carne têm sido referidas para explicar a relação curvilínea A variação da tenrura da carne 

com pHf poderá dever-se a uma actividade proteolítica diferencial. Um pHf elevado 

poderá favorecer a remoção da linha Z por parte das calpaínas, enquanto que na carne 

com pHf baixo (<5,8) a actividade proteolítica seria levada a cabo principalmente pelas 

catepsinas. A maior dureza da carne com pH intermédio (5,8 a 6,3) poderá dever-se ao 

facto de, a este pH, não estar favorecida nem a actividade proteolítica das catepsinas 

nem a das calpaínas apresentando deste modo um menor grau de proteólise (Yu e Lee, 

1986). A menor taxa de degradação das proteínas titina e nebulina, verificada a valores 

de pH de 6,0 a 6,3, poderá também explicar, segundo outros autores, a relação 

curvilínea entre a dureza e o pHf (Watanabe e Devine, 1996). Dransfield (1992a) refere 

que a acção da calpastatina é pH dependente, com actividade decrescente à medida 

que o pHf decresce de 6,1 a 5,5. Por outro lado, ao investigarem as possíveis razões de a 

carne com pH intermédio apresentar, em alguns casos, uma maior dureza do que a 

carne com pH normal, Purchas e Yan (1997) não encontraram diferenças na degradação 

de proteínas miofibrilhares de bovino, avaliada por SDS-PAGE. Os autores referem que 

existe pouco suporte para a hipótese da maior dureza da carne com pHf intermédio se 

deva a uma menor proteólise miofibrilhar. Importa contudo referir que nesse trabalho, 

os autores centraram a sua análise em relativamente poucas proteínas miofibrilhares 

(MHC, -actinina, actina, troponina T, I e C, MLC 1 e 2), que possivelmente não terão um 

efeito directo na tenrura da carne, excluindo da análise as proteínas titina, nebulina e 

desmina que poderão estar mais directamente relacionadas com a tenrura. 

Face ao exposto, parece-nos difícil encontrar uma explicação clara para as diferenças 

observadas, em diferentes trabalhos, para a relação entre o pHf e a tenrura. A 

complexidade dos fenómenos que ocorrem durante a transformação do músculo em 

carne, bem como uma contribuição diferencial, dos principais componentes que 

determinam a tenrura, como o tecido conjuntivo, a gordura intramuscular e 
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principalmente a matriz miofibrilhar (Smulders et al., 1991), que por sua vez estão 

dependentes de vários factores ante mortem (espécie, raça, sexo, idade, alimentação, 

tipo de músculo e stress) e factores post mortem (abate, condições de arrefecimento das 

carcaças e maturação da carne) (Ouali, 1990; Smulders et al., 1991), poderão estar na 

origem das diferenças observadas na relação entre o pHf e a tenrura. 

 

 

  Perdas por cocção e suculência avaliada sensorialmente 

 

O efeito do pHf e tempo pm na CRA foi avaliado utilizando-se o método das perdas 

por cocção. A suculência, pode ser considerada como um outro modo de medir a CRA, 

através do acto de mastigação, e cuja percepção é dada pelos órgãos dos sentidos 

(Honikel e Hamm, 1994). A CRA é referida como a capacidade do músculo reter a 

fracção de água designada por “livre”, independentemente da força aplicada, e que 

representa 90 a 95% da água total (Honikel, 1987). A CRA da carne é um importante 

factor de qualidade, assumindo um relevo particular na carne de suíno devido à 

ocorrência de carnes PSE (“pale, soft e exudative”), que apresentam uma CRA reduzida. 

Carnes com uma CRA baixa, implicam perdas económicas e nutritivas, para além do 

exsudado na superfície ter um efeito negativo na aparência (Offer e Cousins, 1992). A 

CRA é também um elemento fundamental no rendimento e qualidade dos produtos 

cárneos (Goussault, 1978; Wirth, 1978; Honkavaara, 1988). A suculência é, geralmente, 

considerada como a componente da palatabilidade de menor importância, sendo 

classificada em terceiro lugar logo a seguir à tenrura e ao flavor. No entanto, se a carne 

tiver uma tenrura aceitável e na ausência de flavor anormal, a suculência pode tornar-se 

na característica sensorial de maior impacto na qualidade da carne (Winger e Hagyard, 

1994). 

O mecanismo responsável pelas perdas de água da carne, não está totalmente 

compreendido, no entanto é geralmente aceite que estas perdas são devidas à 

diminuição do volume miofibrilhar resultantes da retracção lateral das miofibrilhas, que 

ocorre no período pm, originada por dois fenómenos: formação de ligações cruzadas 
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entre a miosina e actina resultante da depleção pm do ATP; e diminuição do pH para 

valores próximos do ponto isoeléctrico das proteínas miofibrilhares, reduzindo deste 

modo as forças electrostáticas de repulsão entre as proteínas. A retracção das 

miofibrilhas conduz a um aumento da água nos espaços extracelulares, cuja maior 

mobilidade potencia a sua libertação para o exterior (Offer et al., 1984; Offer et al., 

1988). Durante a cocção, as diferentes proteínas da carne desnaturam-se, causando 

várias alterações estruturais como a destruição das membranas celulares, retracção 

longitudinal e transversal das miofibrilhas, agregação das proteínas sarcoplasmáticas e 

retracção do tecido conjuntivo, conduzindo a perdas de fluído durante o tratamento 

térmico (Barton-Gade et al., 1994) 

 
No presente trabalho, as perdas de água por cocção foram superiores no grupo 

Normal, em todos os tempos pm (Figura 12), quando comparadas com os grupos 

DFDmod e DFD. Ao longo do tempo os valores têm tendência a se manterem 

constantes, exceptuando no grupo Normal onde se observou um aumento do dia 7 

para o dia 14 pm. Na avaliação sensorial da suculência observou-se um padrão 

semelhante, com a carne Normal a ser pontuada como menos suculenta do que a carne 

DFD, ocupando o grupo de DFDmod uma posição intermédia. Ao longo do tempo pm 

verificou-se um aumento da suculência no grupo Normal, assim como no grupo 

DFDmod dia 1 ao dia 7 pm. 
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Figura 12. Evolução das perdas por cocção (%) e da suculência avaliada 

sensorialmente para os três grupos de pHf (Normal ; DFDmod  

; DFD --------) ao longo do tempo post mortem (as barras verticais 

representam o erro padrão). 

 

Globalmente o efeito do grupo de pHf, nas perdas por cocção e na avaliação 

sensorial da suculência foi semelhante e significativo (P<0,001) (Quadros AIII.3-4, Anexo 

III). Quanto ao efeito dos dias pm este foi não significativo (P≥0,05) para as perdas por 

cocção, para a suculência o efeito foi significativo (P<0,001). Para a suculência foi 

também observado um efeito significativo (P<0,05) da interacção, situação que não se 

verificou para as perdas por cocção. Esta interacção pode ser explicada pelo 

comportamento diferencial do grupo DFD, comparativamente aos restantes grupos, no 

qual não foi observado um aumento da suculência com o tempo pm. 

A comparação entre dias pm, para cada grupo de pHf (Quadro 9) revelou que as 

perdas por cocção não diferiram significativamente ao longo do tempo (P≥0,05). O 

aumento, em termos médios, observado no grupo Normal, do dia 7 ao dia 14 pm, e 

anteriormente referido, não foi estatisticamente significativo (P≥0,05). A não 

dependência das perdas por cocção com o tempo pm, está em concordância com 

outros resultados em bovinos para o músculo sternomandibularis (Honikel e Hamm, 

1994) e para o músculo longissimus thoracis et lumborum maturado até 6 dias pm (Ruiz 

de Huidobro et al., 2003). Bouton et al. (1973a) referem, no entanto, um aumento das 

perdas por cocção no músculo longissimus do dia 2 para o dia 23 pm. A assunção de 

que ao longo da maturação da carne ocorre um aumento da CRA (devido à actividade 

enzimática proteolítica, que ao provocar a clivagem das ligações peptídicas forma 

grupos polares disponíveis para a hidratação) referido por alguns autores (Miller et al., 

1968), não é confirmado no presente trabalho. 

 

Quadro 9. Médias ( erro padrão) para as perdas por cocção (%) e suculência 

avaliada pelo painel, nos três grupos de pHf em cada um dos dias post 

mortem. 
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Parâmetro Dias pm
Grupos de pHf Sig.

Normal DFDmod DFD 

Perdas por cocção (%) 

1 11,70a  0,60 9,19b  0,70 7,33b  0,69 *** 
3 12,09a  0,71 8,79b  0,63 6,70b  0,47 *** 
7 11,80a  0,73 9,39b  0,53 6,51c  0,69 *** 
14 14,09a  0,65 9,50b  0,72 7,23b  0,73 *** 

Sig. ns ns ns  

Suculência 

1 5,20a1  0,32 5,12a1  0,17 6,91b  0,36 *** 
3 5,51a12  0,35 5,63a1  0,20 7,14b  0,30 *** 
7 5,97a12  0,15 6,87ab2  0,27 7,08b  0,38 * 
14 6,42a2  0,29 7,25ab2  0,23 7,43b  0,31 * 

Sig. * *** ns  
Médias que não possuam letras iguais (por linha) e algarismos iguais (por coluna) não diferem 
significativamente (P<0,05). ***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P<0,01); *-
significativo (P<0,05); ns-não significativo (P≥0,05). 

 
Para a suculência o tempo pm evidenciou um efeito significativo nos grupos Normal 

(P<0,05) e DFDmod (P<0,001), revelando um aumento da suculência com o tempo pm. 

Um aumento da suculência do músculo longissimus dorsi de bovino, ao longo do tempo 

pm, foi referido noutro trabalho (Campo et al., 1999). Estes resultados não são 

concordantes com os obtidos no músculo longissimus dorsi de bovino por Smith et al. 

(1978), em que até ao dia 28 pm não foram observadas diferenças significativas na 

suculência, ainda que os valores médios tendem a aumentar ligeiramente ao longo do 

período pm. Este efeito do tempo pm, na apreciação da suculência, aparentemente 

conflituoso com os dados das perdas por cocção, não é de fácil explicação. A avaliação 

sensorial é, contudo, um processo complexo, não sendo de descartar que a percepção 

sensorial da suculência possa ser influenciada por outras características intrínsecas da 

carne. 

 
Em todos dos dias pm as diferenças encontradas, entre grupos de pHf, para as 

perdas por cocção foram altamente significativas (P<0,001), distinguindo-se sempre o 

grupo Normal do grupo DFD. A carne DFD apresentou perdas de água por cocção 

consideravelmente inferiores à carne Normal, verificando-se que no dia 14 pm essas 

perdas foram quase metade das observadas na carne Normal (14,09 e 7,23, 

respectivamente para o grupo Normal e DFD). O grupo DFDmod ocupa uma posição 

intermédia, não se distinguindo (P≥0,05) do grupo DFD exceptuando, no dia 7 pm que 

se diferenciou (P<0,05) em simultâneo dos outros dois grupos. O'Halloran et al. (1994) 



PARTE II - TRABALHO EXPERIMENTAL 

 120

referiram, em músculo longissimus dorsi e semimembranosus de bovino, uma relação 

semelhante das perdas por cocção com o pHf, verificando-se que, independentemente 

da temperatura utilizada (60, 70 e 80ºC), as perdas de cocção foram sempre inferiores 

no grupo com pHf elevado. 

Relativamente à suculência, em todos os tempos pm a carne DFD foi considerada 

pelo painel como mais suculenta do que a carne Normal, distinguindo-se de forma 

significativa (P<0,05), estando de acordo com os resultados obtidos por Beltrán et al. 

(1997) que referem, para o músculo longissimus thoracis de bovino, uma maior 

suculência no grupo de pHf elevado. O grupo DFDmod apresentou valores semelhantes 

aos do grupo Normal, nos dois primeiros dias pm, não se distinguindo (P≥0,05) dos 

restantes grupos nos dois últimos dias pm. Ainda que as diferenças entre grupos 

tenham sido sempre significativas, o nível dessa significância decresceu com o tempo, 

resultando que nos dias 7 e 17 foram apenas significativas (P<0,05), como resultado do 

aumento da suculência verificada nos grupos Normal e DFDmod ao longo do tempo 

pm. 

 

A maior CRA da carne com pHf elevado deve-se essencialmente ao aumento das 

forças electrostáticas de repulsão entre as proteínas, formando-se uma matriz 

miofibrilhar menos compacta, facilitando a retenção das moléculas de água 

(Goutefongea, 1969). A maior CRA da carne DFD poderá estar, também, relacionada 

com a crescente capacidade da miosina ligar água à medida que o pH alcança valores 

superiores a 5,5 (Bond et al., 2004). 

A relação entre a CRA e o pHf nem sempre é evidenciada. Bond et al. (2004) ao 

estudarem o efeito do exercício antes do abate, como factor de stress, na CRA no 

músculo semimembranosus de cordeiro, observaram que apesar do aumento do pHf 

verificado nos animais submetidos ao stress, comparativamente ao controlo (pH 5,93 e 

5,5 respectivamente), a carne com pHf mais elevado apresentou uma menor CRA. Os 

autores tentam explicar os resultados inesperados, pela possível desnaturação das 

proteínas miofibrilhares, originada por uma temperatura superior da carcaça nas 

primeiras 6 h pm, resultante do stress e pela maior taxa de degradação das proteínas 
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titina e troponina T, que poderão ter contribuído para a redução dos espaços 

miofibrilhares. Adicionalmente é possível, segundo os autores, que o pH elevado facilite 

a retenção de catiões como o Mg2+ que, ao anularem as cargas negativas das proteínas, 

reduzem as repulsões electrostáticas, originando a retracção das miofibrilhas. 

 

Relação com o pHf 
 

As perdas por cocção estão relacionadas de forma negativa e altamente significativa 

(P<0,001) com o pHf em todos os dos dias pm (Quadro 10). A relação para a suculência 

foi altamente significativa (P<0,001) nos dois primeiros dias, embora com coeficientes 

menores dos que os obtidos para as perdas por cocção. Nos dias 7 e 14 pm o nível de 

significância foi menor e apenas significativa (P<0,05). O aumento do pHf da carne 

conduziu, deste modo, a uma redução nas perdas de água da carne avaliada pelo 

método da cocção e a um aumento da suculência da carne avaliada pelo painel  

 

Quadro 10. Coeficientes de correlação (r), valores P e níveis de significância para a 

relação das perdas por cocção (%) e da suculência com o pHf para os 

quatro dias post mortem. 

Parâmetro 
 Dias post mortem 
 1 3 7 14 

Perdas por cocção 
r -0,683 -0,744 -0,726 -0,795 
P 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Sig. *** *** *** *** 

Suculência 
r 0,621 0,596 0,451 0,445 
P 0,0003 0,0005 0,0123 0,0137 

Sig. *** *** * * 
***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P<0,01); *-
significativo (P<0,05); ns-não significativo (P≥0,05). 

 

Resultados semelhantes são referidos por outros autores em carne de bovino 

(Purchas, 1990; Guignot et al., 1994) e ovino (Bouton et al., 1971; Bouton et al., 1972). 

Esta concordância de resultados entre a influência do pHf com as perdas por cocção e a 

suculência nem sempre é observada. Alguns autores (Bouton et al., 1973a; O'Halloran et 

al., 1994) observaram que apesar da carne com elevado pHf ter perdas de água durante 
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a cocção consideravelmente menores, nenhuma relação significativa foi encontrada 

entre a suculência e o pHf da carne.  

 

 

  Flavor e apreciação global avaliadas sensorialmente 

 

Na Figura 13 estão representados a atribuição do painel de provadores para os 

descritores flavor e apreciação global. O painel considerou, em termos médios, a carne 

DFD como tendo um melhor flavor, no entanto os valores para os três grupos são muito 

próximos não ultrapassando uma unidade da escala. Ao longo do tempo pm não foram 

observadas diferenças notórias, exceptuando no grupo DFDmod, em que se observou 

um aumento do dia 1 para o dia 7 pm. Os resultados da apreciação global revelam que 

o painel pontuou melhor a carne DFD comparativamente à Normal, verificando-se ainda 

um aumento ao longo do tempo pm nos grupos Normal e DFDmod, mas não no DFD 

que se manteve constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Avaliação sensorial da carne para os descritores: flavor e apreciação global 

para os três grupos de pHf (Normal ; DFDmod  ; DFD --------) 

ao longo do tempo post mortem (as barras verticais representam o erro 

padrão). 
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O quadro de análise de variância (Quadros AIII.5 e 6, Anexo III) mostra que o grupo 

de pHf teve um efeito altamente significativo (P<0,001) tanto no flavor como na 

apreciação global. O efeito dos dias pm também se fez sentir para estes dois 

parâmetros, mas com um nível de significância diferente: significativa (P<0,05) para o 

flavor e altamente significativa (P<0,001) no caso da apreciação global. Para este ultimo 

parâmetro também foi observado um efeito significativo (P<0,05) da interacção 

resultante do aumento da pontuação ao longo do tempo verificado apenas nos grupos 

Normal e DFDmod. 

 
Não foi observado um efeito significativo (P≥0,05) do tempo pm no flavor, para os 

grupos Normal e DFD (Quadro 11). No grupo DFDmod o efeito foi significativo (P<0,05) 

diferenciando-se o dia 1 dos dias 7 e 14 pm. Em alguns trabalhos não foram 

encontradas diferenças no flavor em carne de bovino do dia 2 ao dia 14 pm (Tuma et al., 

1962; Tuma et al., 1963), enquanto que um aumento da pontuação do flavor, ao longo 

do período pm, foi referido por outros autores (Louisfert et al., 1993). Relativamente à 

apreciação global o efeito do tempo pm foi mais evidente, observando-se um aumento 

da pontuação atribuída do dia 1 para o dia 14 de 4,90 para 6,44 no grupo Normal e, de 

5,17 para 7,34 no grupo DFDmod. No grupo DFD ainda que tenha sido observado um 

aumento ao longo do tempo, esse aumento não foi significativo (P≥0,05). Noutro 

trabalho foi referido um efeito positivo da maturação do músculo longissimus dorsi de 

bovino até ao dia 11 pm, na agradabilidade do flavor e na palatabilidade global (Smith 

et al., 1978). 

 

Quadro 11. Médias ( erro padrão) para os descritores da avaliação sensorial, flavor e 

apreciação global) nos três grupos de pHf em cada um dos dias post 

mortem. 

Parâmetro Dias pm
Grupos de pH 

Sig.
Normal DFDmod DFD 

Flavor 

1 6,35a  0,18 6,03a1  0,18 7,03b  0,17 ** 
3 6,49ab  0,22 6,29a12  0,19 6,99b  0,16 * 
7 6,55a  0,19 6,80ab2  0,15 7,23b  0,21 * 
14 6,61  0,27 6,812  0,25 7,24  0,19 ns 

Sig. ns * ns  
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Apreciação global 

1 4,90a1  0,32 5,17a1  0,12 6,98b  0,26 *** 
3 5,66a12  0,30 5,84a1  0,22 7,18b  0,31 ** 
7 6,07a2  0,27 6,88ab2  0,28 7,29b  0,35 * 
14 6,44a2  0,24 7,34b2  0,23 7,41b  0,29 * 

Sig. ** *** ns  
Médias que não possuam letras iguais (por linha) e algarismos iguais (por coluna) não diferem 
significativamente (P<0,05). ***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P<0,01); *-
significativo (P<0,05); ns-não significativo (P≥0,05). 

 

Analisando as diferenças no flavor entre grupos, para cada dia pm, observou-se que 

o nível de significância decresceu ao longo do tempo pm, passando de muito 

significativo (P<0,01) no dia 1 para não significativo (P≥0,05) no dia 14 pm. A carne DFD 

apresentou, no entanto, valores médios sempre superiores aos dos outros dois grupos. 

Para a apreciação global o efeito do grupo de pHf foi mais notório, com o painel a 

preferir sensorialmente a carne DFD em todos os tempos pm. No dia 1 a diferença na 

pontuação atribuída entre a carne Normal e DFD foi de 2 pontos, o que corresponde, na 

escala da análise sensorial, em medianamente agradável para a carne Normal e no 

limite inferior de muito agradável para a DFD, correspondendo esta diferença a um nível 

de significância altamente significativo (P<0,001). Ao longo do tempo pm as diferenças 

entre estes dois grupos atenuam-se, tendo sido atribuído uma pontuação de 6,44 e 7,41 

respectivamente para o grupo Normal e DFD. 

 
O flavor corresponde ao conjunto das sensações olfactivas, gustativas e trigeminais 

(sensações irritantes ou agressivas) percepcionadas durante a degustação (AFNOR, 

1988) embora outras sensações, como a suculência, possa afectar a sua percepção. O 

flavor é um importante factor de aceitabilidade dos alimentos, no entanto, os 

compostos voláteis podem afectar o nosso julgamento mesmo antes do consumo 

(Farmer, 1992). A carne crua, se bem que possua um cheiro débil e um gosto a sangue, 

contém várias substâncias, designadas por percursores do flavor, que após o 

processamento térmico conduzem à formação de compostos responsáveis pelo flavor 

(Meynier e Gandemer, 1994). Estes percursores, formados em parte durante a 

maturação da carne, compreendem quatro grupos: aminoácidos; açucares (ribose, 

desoxiribose, glicose e frutose); nucleótidos (principalmente inosina monofosfato, 

guanina monofosfato e glutamato monossódico) e lípidos (Rosset et al., 1978; 
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Reineccius, 1994). Durante o processamento culinário da carne, tem lugar um conjunto 

de reacções químicas que convertem estes percursores em compostos do flavor. As 

principais reacções são a reacção de Maillard, a oxidação dos lípidos e, particularmente 

importante na carne de bovino, a degradação da tiamina, conduzindo estas reacções à 

formação de vários compostos voláteis (carbonilos, furanos, pirazinas e compostos 

sulfurados). Desconhece-se quais os compostos, e em que concentrações, são 

realmente importantes para o flavor da carne. Possivelmente os compostos 2-metil-3-

furantiol; 2-furfuriltiol, 3-mercapto-2-pentanona e o metional possam ser a chave do 

flavor básico da carne (Reineccius, 1994). Tanto o nível de marmoreado da carne 

(Blumer, 1963; Pearson, 1966) como a composição em ácidos gordos (Westerling e 

Hedrick, 1979), influem no flavor. A percepção do flavor depende de vários factores ante 

mortem como a idade, sexo, nível de engorda. No entanto, os factores mais importantes 

são os processos que ocorrem durante a fase de maturação da carne, tratamento 

culinário e seu posterior armazenamento (Spanier et al., 1993). 

 
A relação entre pHf e o flavor da carne não é consensual, alguns autores referem que 

o flavor não está relacionado com o pHf da carne (Hunt e Hedrick, 1977a; O'Halloran et 

al., 1994); outros referem que é afectado desfavoravelmente na carne com pHf elevado 

(Lewis et al., 1962; Dransfield, 1981; Rhee et al., 2004) ou pelo contrário relacionado 

positivamente com o pHf (Guignot et al., 1994). Wulf et al. (2002), estudaram o efeito da 

carne DFD na apreciação sensorial, em três músculos de bovino, maturados até ao dia 7 

pm. Segundo os autores a carne DFD não afectou o julgamento do painel, para a 

intensidade do flavor, nos músculos longissimus, gluteus medius e semimembranosus, 

contudo os músculos longissimus e gluteus medius DFD apresentaram, para a 

agradabilidade do flavor, valores inferiores aos da carne normal. A carne DFD, nesse 

estudo, recebeu mais comentários do painel quanto ao flavor anormal a amendoim, a 

azedo e a amargo do que a carne normal. Farmer (1992), considera a carne com pHf 

elevado como tendo um flavor menos intenso que a carne com pH normal, por duas 

razões: menor teor em açucares disponíveis para as reacções formadoras de compostos 

do flavor e, possivelmente, pela acção directa o pH na formação destes compostos. 
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Podem ocorrer, também, aromas e sabores anormais, uma vez que estas carnes são 

mais propícias ao desenvolvimento microbiano (Smulders et al., 1991). O aparecimento 

de flavor a ranço é referido como mais evidente na carne com pHf elevado, estando 

relacionado positivamente com o teor em gordura intramuscular (Yancey et al., 2005). 

No presente trabalho, o grupo DFD teve uma pontuação superior para o flavor do 

que o grupo Normal, mesmo após maturação durante 14 dias pm, em embalagem sob 

vácuo. Ainda que, as diferenças entre os dois grupos tendam a decrescer ao longo do 

período pm, deixando de ser significativas no último dia, tal é devido ao aumento da 

pontuação atribuído pelo painel ao grupo Normal e não pela deterioração do flavor do 

grupo DFD. 

A falta de consenso sobre a influência do pHf da carne no flavor, pode dever-se a 

diferentes atitudes dos consumidores relacionadas com preferências regionais 

(Dransfield, 1981). Além disso, a definição de flavor em termos de intensidade ou 

agradabilidade é frequentemente imprecisa tornando difícil a comparação dos 

resultados de diferentes estudos (Guignot et al., 1994). 

 

Relação com o pHf 
 

A relação entre pHf e flavor é positiva (Quadro 12), mas significativa apenas nos dias 

1 e 7 pm, revelando uma relação fraca entre estes dois parâmetros. 

 

Quadro 12. Coeficientes de correlação (r), valores P e níveis de significância para a 

relação do flavor e da apreciação global com o pHf para os quatro dias 

post mortem. 

Parâmetro 
 Dias post mortem 
 1 3 7 14 

Flavor 
r 0,428 0,282 0,416 0,361 
P 0,0184 0,1311 0,0221 0,0501 

Sig. * ns * ns 

Apreciação global 
r 0,730 0,573 0,447 0,465 
P 0,0000 0,0009 0,0134 0,0096 

Sig. *** *** * ** 
***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P<0,01); *-
significativo (P<0,05); ns-não significativo (P≥0,05). 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 127

 

Guignot et al. (1994) refere uma relação linear, no musculo longissimus thoracis de 

bovino, de 0,71 (P<0,01), que é consideravelmente superior à relação por nós 

encontrada, no entanto o reduzido número de animais utilizados no estudo dos 

referidos autores (n=12) pode explicar, pelo menos em parte, esta diferença nos 

resultados. 

Para a apreciação global observou-se uma relação também positiva, mas mais 

expressiva sendo altamente significativa (P<0,001) nos dois primeiros dias e muito 

significativa (P<0,01) no último dia pm. 

 

 

  Coordenadas de cor L*a*b* 

 

A Figura 14 ilustra os valores obtidos para as coordenadas de cor, nos três grupos de 

pHf ao longo do tempo pm. 

A carne Normal obteve os valores mais altos para as coordenadas de cor L*t0, a*t0 e 

b*t0 (avaliadas num corte fresco na carne do dia 1 pm e após abertura da embalagem 

nos restantes tempos) seguindo-se a carne DFDmod e por último a carne DFD. Ao 

longo do tempo pm verificou-se um aumento dos valores L*t0, a*t0 e b*t0, 

principalmente até ao dia 7 pm e uma tendência na coordenada L*t0, para as diferenças 

entre os grupos se acentuarem ao longo dos dias pm. 

 
A análise de variância factorial (Quadros AIII.7-9, Anexo III) revelou que tanto o 

grupo de pHf como os dias pm influenciaram de forma significativa (P<0,001) os 

parâmetro de cor L*a*b* avaliado sem exposição ao ar (t0). A interacção dos dois 

factores foi não significativa (P≥0,05) para os três parâmetros. 

 
Ao longo do tempo pm (Quadro 13), ocorreu um aumento significativo (P<0,001) do 

parâmetro L*t0 no grupo Normal, ainda que apenas o dia 1 se tenha distinguido 

(P<0,05) dos últimos dois dias pm. No grupo DFDmod o efeito do tempo, neste 
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parâmetro, foi apenas significativo (P<0,05), distinguindo-se o dia 1 do dia 14 pm. No 

grupo DFD o aumento com o tempo pm foi apenas ligeiro e não significativo (P≥0,05). 

Para a coordenada a*t0 apenas no grupo DFDmod o aumento ao longo do tempo foi 

significativo (P<0,01), ainda que os restantes grupos mostrem um aumento dos valores 

ao longo do tempo pm. Foi na coordenada b*t0 que o efeito do tempo pm se fez sentir 

de uma forma mais notória, ocorrendo um aumento significativo em todos os grupos. 

Na carne Normal o aumento verificado foi significativo (P<0,05), enquanto que nos 

outros restantes grupos o efeito do tempo foi superior (P<0,001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Comportamento da coordenada de cor L*a*b* sem exposição da carne ao 

ar (t0) para os três grupos de pHf (Normal ; DFDmod  ; DFD ----
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----) ao longo do tempo post mortem (as barras verticais representam o 

erro padrão) 

 

A comparação dos grupos de pHf, para cada dia pm, revelou que a carne DFD obteve 

sempre os menores valores de L*t0, logo mais escura, do que o grupo Normal, 

distinguindo-se sempre de forma significativa (P<0,05) deste grupo. No dia 1 a 

diferença entre grupos foi significativa (P<0,05), nos outros tempos o efeito do grupo 

de pHf foi superior, nomeadamente altamente significativa (P<0,001) para os dias 3 e 14 

pm e muito significativa (P<0,01) no dia 7 pm. No dia 14 a diferença média entre os dois 

grupos Normal e DFD atingiu 5,2 unidades (38,81 e 33,61 para o grupo Normal e DFD 

respectivamente). O grupo intermédio nunca se distinguiu, simultaneamente, dos outros 

dois grupos. Para a coordenada a*t0 o efeito do grupo de pHf foi semelhante, sendo 

muito significativo (P<0,01) em todos os dias pm, exceptuando o dia 14 em que o efeito 

foi apenas significativo (P<0,05). Novamente, o grupo Normal distingue-se 

significativamente (P<0,05) do grupo DFD em todos os dias pm, com valores superiores 

aos do grupo DFD entre 1,86 a 1,38 unidades, indicando que a carne Normal é mais 

vermelha do que a carne DFD. O grupo intermédio nunca se distinguiu dos outros dois 

grupos em simultâneo. Na coordenada de cor b*t0 o efeito do grupo de pHf foi muito 

significativo (P<0,01) em todos os dias pm, exceptuando o dia 7 em que o efeito foi 

apenas significativo (P<0,05). Novamente o grupo Normal distingue-se sempre do 

grupo DFD (P<0,05), com valores superiores aos do grupo DFD entre 0,88 a 1,27 

unidades, indicando que é mais amarela do que a carne DFD, enquanto que o grupo 

DFD nunca se distinguiu dos outros dois grupos. 

 

Quadro 13. Médias ( erro padrão) para as coordenadas de cor L*a*b* sem 

exposição da carne ao ar (t0) nos três grupos de pHf em cada um dos 

dias post mortem. 

Parâmetro Dias pm
Grupos de pH 

Sig.
Normal DFDmod DFD 

L*t0 
1 34,88a1  0,58 33,41a1  0,48 32,21b  0,72 * 
3 36,59a12  0,71 35,30a12  0,47 32,50b  0,54 *** 
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7 37,83a2  0,70 35,35ab12  0,57 33,58b  0,84 ** 
14 38,81a2  0,57 35,95b2  0,64 33,61b  0,78 *** 

Sig. *** * ns  

a*t0 

1 17,94a  0,24 17,31ab1  0,25 16,24b  0,47 ** 
3 18,34a  0,41 18,12a12  0,27 16,48b  0,45 ** 
7 18,92a  0,38 18,44ab2  0,27 17,24b  0,42 ** 
14 19,14a  0,25 18,74b2  0,26 17,76b  0,44 * 

Sig. ns ** ns  

b*t0 

1 2,74a1  0,22 2,16ab1  0,13 1,84b1  0,20 ** 
3 3,26a12  0,33 2,82ab12  0,18 2,07b1  0,13 ** 
7 4,09a2  0,36 3,44ab2  0,30 2,82b2  0,17 * 
14 3,78a12  0,21 3,17ab2  0,16 2,90b2  0,19 ** 

Sig. * *** ***  
Médias que não possuam letras iguais (por linha) e algarismos iguais (por coluna) não diferem 
significativamente (P<0,05). ***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P<0,01); *-
significativo (P<0,05); ns-não significativo (P≥0,05). 

 
A cor da carne é o principal atributo de qualidade que o consumidor tem em 

consideração no momento da sua aquisição, sendo determinada pelo teor em 

pigmentos heme, (mioglobina e hemoglobina residual), pelo estado químico da 

mioglobina e pela estrutura muscular que interfere nas propriedades de absorção e 

dispersão da luz incidente (Renerre, 1990; Warriss, 1996). Na carne fresca a mioglobina 

pode existir em três estados químicos dinâmicos, influenciando, marcadamente, a cor da 

carne. A mioglobina na forma reduzida confere à carne uma cor púrpura, sendo o 

pigmento predominante nas zonas mais profundas da carne e na carne embalada sob 

vácuo. Quando a carne é exposta ao ar ocorre o seu “avermelhamento” (“blooming”), a 

mioglobina combina-se com o oxigénio, formando-se na superfície a oximioglobina, 

conferindo à carne uma cor vermelho-brilhante, considerada atractiva pelo consumidor 

e sinónimo de frescura da carne. Na presença de oxigénio, a mioglobina pode também 

ser oxidada a metamioglobina, conferindo à carne uma cor castanha depreciativa. Os 

três estados químicos da mioglobina situam-se em zonas mais ou menos distintas, 

dependendo da pressão parcial do oxigénio (pO2) (Renerre, 1990; Smulders et al., 1991). 

A estabilidade da cor, ou seja, a capacidade do músculo manter a mioglobina no 

estado oxigenado, prevenindo a formação da metamioglobina, depende de um triplo 

equilíbrio entre a actividade respiratória dos tecidos, oxidação da mioglobina e redução 

enzimática da metamioglobina. A actividade respiratória das enzimas residuais, 

consomem oxigénio, competindo desta forma com a mioglobina. As temperaturas altas 
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favorecem o consumo de oxigénio deslocando a zona intermédia de metamioglobina 

para próximo da superfície da carne, tornando-se mais visível. Temperaturas baixas 

(0ºC), favorecem por seu lado, a difusão do oxigénio nos tecidos, contribuindo para a 

formação da oximioglobina. A oxidação da mioglobina a metamioglobina, envolve a 

oxidação espontânea não enzimática pelo oxigénio livre. Temperaturas elevadas, pH 

baixo e uma reduzida pO2, favorecem a formação da metamioglobina (Renerre, 1990). 

No músculo, estão também presentes sistemas enzimáticos redutores da 

metamioglobina (Arihara et al., 1995). Segundo Ledward (1985), a formação da 

metamioglobina é condicionada principalmente pelos sistemas enzimáticos redutores 

da metamioglobina, enquanto que para Renerre e Labas (1987), a taxa de consumo de 

oxigénio e a oxidação da mioglobina, são os principais factores. 

 

Os resultados revelam, como seria de esperar, que a carne com pHf elevado é mais 

escura (L*t0 menor) e com uma menor componente vermelha (a*t0 menor) e amarela 

(b*t0 menor) do que a carne com pHf Normal, situação semelhante é referida por vários 

autores (Purchas, 1990; Wulf et al., 2002). A cor mais escura da carne com pHf elevado é 

devida essencialmente a dois factores. Por um lado, a formação de oximioglobina de cor 

vermelho brilhante está reduzida, devido ao consumo de oxigénio pelas mitocôndrias 

estar favorecido a pHf elevado. Desta forma a camada vermelho brilhante de 

oximioglobina que se forma à superfície é reduzida, predominando a mioglobina de cor 

púrpura (Ashmore et al., 1972). Por outro lado, a pHf elevado a carne tem uma estrutura 

mais "fechada", com poucos espaços extracelulares e uma maior CRA permitindo, desta 

forma, uma maior absorção da luz incidente e uma menor dispersão da luz na superfície 

da carne (Renerre, 1990; Cornforth, 1994; Warriss, 1996). Embora a carne com pHf 

elevado seja mais escura que a carne com um pHf normal, é referida como possuindo 

uma menor tendência para a formação de metamioglobina e logo uma melhor 

estabilidade da cor (Ledward et al., 1986). Contudo, devido à maior taxa de consumo de 

oxigénio destas carnes, a camada de metamioglobina poderá formar-se mais à 

superfície e a descoloração poderá ser visível mais rapidamente (Renerre, 1990; 
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Ledward, 1992). 

Com o objectivo de avaliar a influência do tempo pm e do grupo de pHf na 

capacidade de “avermelhamento” da carne quando exposta ao ar, foi calculada a 

diferença entre as coordenadas de cor após exposição ao ar durante 60 min (valores 

mostrados no Anexo II) e sem exposição ao ar (que correspondem aos valores 

anteriormente referidos, L*t0, a*t0 e b*t0) e que se designou por L*, a* e b*. Um 

período de exposição ao ar de 60 min é considerado suficiente por vários autores para 

que ocorra o “avermelhamento” da carne (Cassens et al., 1995; O'Neill et al., 2004). 

 
Na Figura 15 observa-se que os valores para L* são próximos entre os grupos de 

pHf, verificando-se com o tempo pm uma diminuição mais acentuada, deste parâmetro, 

no grupo DFD. 
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Figura 15. Evolução dos parâmetros L*, a* e b* para os três grupos de pHf 

(Normal ; DFDmod  ; DFD --------) ao longo do tempo post 

mortem (as barras verticais representam o erro padrão). 

Para os parâmetros a* e b* o comportamento é diferente. O grupo Normal 

apresentou sempre valores superiores aos restantes grupos, com a carne DFD a 

apresentar a menor capacidade de “avermelhamento”. Ao longo do tempo pm a carne 

Normal revela um aumento nos valores dos parâmetros a* e b* enquanto que, para o 

grupo DFD a tendência após o dia 3 pm é o de estes parâmetros se manterem 

constantes ou mesmo diminuírem. Pela comparação dos valores L*, a* e b*, 

observou-se que este “avermelhamento” é caracterizado pelo aumento acentuado dos 

valores a* e b* enquanto que o parâmetro L* aumenta apenas ligeiramente, tal como 

referido por MacDougall (1994). A formação da oximioglobina durante a exposição da 

carne ao ar, responsável pelo “avermelhamento” da carne é referida como estando 

correlacionada com as coordenadas de cor a* e b* (Johansson, 1989; McKenna et al., 

2005) ou apenas com a coordenada a* (Okeudo e Moss, 2005). 

 
A análise de variância factorial (Quadros AIII.10-12, Anexo III) mostra que o efeito do 

grupo de pHf foi superior ao efeito dos dias pm. Para os três parâmetros L*, a* e b* 

o efeito do grupo de pHf foi altamente significativo (P<0,001) enquanto que o efeito do 

tempo foi não significativo (P≥0,05) para os três parâmetros. A interacção foi em todos 

os casos não significativa (P≥0,05) ainda que para o parâmetro b* o valor de P (0,0504) 

seja quase significativo. 

 

Ao longo do tempo pm, para o parâmetro L* (Quadro 14), não foram observadas 

diferenças significativas (P<0,05) para os três grupos de pHf. Para o parâmetro a* 

embora haja uma tendência para o seu aumento ao longo do tempo em todos os 

grupos, apenas no grupo Normal esse aumento foi significativo (P<0,05), distinguindo-

se o dia 14 pm dos restantes. O aumento observado do dia 1 ao dia 14 foi de 1,43 
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unidades. No parâmetro b* o efeito do tempo foi, no grupo Normal, mais evidente 

(P<0,01), com um aumento do dia 1 para o dia 14 de 1,55 unidades. Nos grupos 

DFDmod e DFD o efeito do tempo foi não significativo (P≥0,05). 

 
Segundo alguns autores (Hood, 1980; O'Keeffe e Hood, 1982), a carne maturada sob 

vácuo apresenta, quando exposta ao ar, um “avermelhamento” mais intenso. Esta 

observação é apoiada pelos resultados apresentados, mas apenas na carne com pHf 

Normal, em que ao longo do tempo pm ocorreu um aumento dos valores dos 

parâmetros a* e b*. A explicação mais plausível para o aumento do 

“avermelhamento” na carne com a maturação, é a diminuição da taxa de consumo do 

oxigénio que, como mostrou Bendall e Taylor (1972), decresce exponencialmente na 

carne armazenada a 2ºC. Esta diminuição no consumo de oxigénio é devido à 

diminuição da actividade das enzimas mitocondriais (Ledward, 1992). Ao longo do 

armazenamento, a actividade do sistema enzimático redutor da metamioglobina 

também vai decrescendo, mas de uma forma mais gradual (Ledward et al., 1977). Deste 

balanço, resulta um aumento da capacidade de “avermelhamento” da carne com a 

maturação. 

 

Quadro 14. Médias ( erro padrão) para os parâmetros L*, a* e b* nos três 

grupos de pHf em cada um dos dias post mortem. 

Parâmetro Dias pm 
Grupos de pH 

Sig.
Normal DFDmod DFD 

L* 

1 1,59a  0,16 1,01a  0,14 0,86b  0,15 ** 
3 1,62  0,17 1,51  0,13 1,38  0,06 ns 
7 1,70  0,25 1,77  0,32 0,93  0,28 ns 
14 1,31a  0,21 1,48a  0,19 0,76b  0,14 ** 

Sig. ns ns ns  

a* 

1 2,191  0,15 1,92  0,15 1,49  0,38 ns 
3 2,661  0,24 2,33  0,12 2,18  0,15 ns 
7 3,53a1  0,41 2,36a  0,48 1,86b  0,28 * 
14 3,62a2  0,59 2,22a  0,55 1,72b  0,32 * 

Sig. * ns ns  

b* 

1 3,75a1  0,15 3,19a  0,18 2,65b1  0,14 *** 
3 4,20a12  0,20 3,96a  0,19 3,00b2  0,13 *** 
7 4,68a12  0,37 3,48ab  0,56 2,33b12  0,15 ** 
14 5,30a2  0,38 3,79b  0,56 2,34b12  0,30 *** 

Sig. ** ns ns  
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Médias que não possuam letras iguais (por linha) e algarismos iguais (por coluna) não diferem 
significativamente (P<0,05). ***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P<0,01); *-
significativo (P<0,05); ns-não significativo (P≥0,05). 

 

A comparação entre grupos de pHf, para cada dia pm, revelou que para o parâmetro 

L* apenas nos dias 1 e 14 pm foram encontradas diferenças significativas (P<0,01), 

com o grupo DFD a apresentar valores significativamente menores (P<0,05) do que os 

restantes grupos. Para o parâmetro a* os valores foram inferiores no grupo DFD em 

todos os dias pm, embora as diferenças só sejam significativas (P<0,05) nos dois últimos 

dias. Nestes dois dias a capacidade de “avermelhamento” da carne Normal é, para este 

parâmetro, o dobro da capacidade da carne DFD. O grupo DFDmod, ainda que 

apresente valores intermédios, não se distinguiu significativamente (P≥0,05) do grupo 

Normal. Foi no parâmetro b*, que as diferenças entre grupos se fez sentir de uma 

forma mais notória, tendo sido altamente significativas (P<0,001) nos dias 1, 3 e 14 e 

muito significativas (P<0,01) no dia 7. Em todos os dias pm a carne DFD obteve os 

menores valores distinguindo-se sempre de forma significativa (P<0,05) do grupo 

Normal. Nos dias 7 e 14 a capacidade de “avermelhamento” da carne Normal é, para 

este parâmetro, cerca do dobro da capacidade da carne DFD. Exceptuando no dia 14 

pm, o grupo DFDmod não se distinguiu do grupo Normal, ainda que apresente valores 

médios inferiores aos do grupo Normal. 

Os dados obtidos revelam que a carne com pHf elevado (ou seja os grupos DFDmod 

e DFD) apresentam um “avermelhamento” deficiente, quando comparada com a carne 

de pHf Normal. Este deficiente “avermelhamento” é devido à elevada taxa de consumo 

de oxigénio, por parte das mitocôndrias, verificado na carne com pH superior a 6,0 

(Ashmore et al., 1972) e consequentemente, quando a carne é exposta ao ar, a camada 

de oximioglobina que se forma é pouco espessa, predominando a cor púrpura da 

mioglobina (Renerre, 1990). Ao contrário da carne Normal, na carne com pHf elevado 

não foi observado o aumento do “avermelhamento”, ao longo do período pm. 

Possivelmente, nesta carne a diminuição da actividade respiratória dos tecidos ocorre 

de uma forma mais lenta e/ou a redução da actividade do sistema redutor da 

metamioglobina é mais rápida, comparativamente à carne Normal. Um maior 
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desenvolvimento microbiano na carne com pHf elevado poderá, também, contribuir 

para o aumento do consumo do oxigénio, resultando numa menor capacidade de 

“avermelhamento” da carne com a maturação. 

 

Relação com o pHf 
 

Os parâmetros de cor L*t0, a*t0 e b*t0 mostram uma relação negativa altamente 

significativa (P<0,001) com o pHf em todos os dias pm (Quadro 15), excepção feita 

apenas no dia 7 para o parâmetro b*t0, no qual a significância da correlação foi de 

muito significativa (P<0,01). Os parâmetros de cor revelam, deste modo uma forte 

relação negativa com o pHf da carne, tornando-se deste modo mais escura menos 

vermelha e menos amarela à medida que o pHf aumenta. Estes resultados estão de 

acordo com os referidos por outros autores (Guignot et al., 1994; Purchas et al., 1999) 

que referem correlações significativas entre o pHf de músculo longissimus de bovino e 

os parâmetros de cor. 

Relativamente aos parâmetros que pretendem avaliar a capacidade de 

“avermelhamento” da carne, os resultados revelam também uma relação negativa com 

o pHf, ainda que o grau de significância seja menor para os parâmetros L* e a*. O 

parâmetro b* foi o que mostrou uma relação mais significativa com o pHf. 

Em conclusão podemos afirmar que a capacidade de “avermelhamento” da carne 

diminui à medida que o pHf da carne aumenta e que essa diminuição se manifesta, de 

uma forma mais notória, pela diminuição do incremento da componente amarela da 

carne, avaliada pelo b*. 

 

Quadro 15. Coeficientes de correlação (r), valores P e níveis de significância para a 

relação das coordenadas de cor L*t0, a*t0, b*t0 e L*, a*, b* com o pHf 

para os quatro dias post mortem. 

Parâmetro 
 Dias post mortem 
 1 3 7 14 

L*t0 
r -0,644 -0,723 -0,636 -0,777 
P 0,0001 0,0000 0,0002 0,0000 

Sig. *** *** *** *** 
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a*t0 
r -0,669 -0,628 -0,629 -0,630 
P 0,0001 0,0002 0,0002 0,0002 

Sig. *** *** *** *** 

b*t0 
r -0,611 -0,615 -0,550 -0,591 
P 0,0003 0,0003 0,0016 0,0006 

Sig. *** *** ** *** 

L* 
r -0,445 -0,212 -0,404 -0,485 
P 0,0137 0,2612 0,0270 0,0066 

Sig. * ns * ** 

a* 
r -0,361 -0,295 -0,462 -0,437 
P 0,0494 0,1135 0,0101 0,0157 

Sig. * ns * * 

b* 
r -0,639 -0,528 -0,560 -0,715 
P 0,0001 0,0027 0,0005 0,0000 

Sig. *** ** *** *** 
***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P<0,01); *-
significativo (P<0,05); ns-não significativo (P≥0,05). 

 

 

  Actividade da catepsina D 
 

Como as catepsinas são proteases localizadas dentro dos lisossomas, para que a sua 

actividade proteolítica possa ser exercida, terá que ocorrer a sua libertação para o 

espaço citosólico miofibrilhar (Goll et al., 1983). Para averiguar a hipótese de libertação 

da catepsina D e avaliar o possível efeito do pHf, obteve-se por centrifugação duas 

fracções distintas: uma fracção ligada a vários sistemas de membranas 

(nuclear+mitocondrial+lisossomal+perissomal) e uma fracção livre (solúvel). 

 
Na Figura 16, estão representados os valores para a actividade da catepsina D, 

fracções livre, ligada e total (somatório das actividades das duas fracções anteriores), 

para os três grupos de pHf e ao longo do tempo pm.  

Do dia 1 ao dia 3 pm observou-se um aumento da actividade da catepsina D livre 

em todos os grupos pm, que posteriormente tendem a decrescer ligeiramente, nos 

grupos Normal e DFD até ao dia 14. Entre grupos de pHf os valores de actividade são 

muito semelhantes, excepção feita no último dia em que a carne DFDmod apresentou 

uma actividade superior à dos outros dois grupos. Neste dia pm o grupo Normal foi o 

que apresentou uma menor actividade. A actividade da fracção ligada revelou um 
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decréscimo ao longo do tempo pm, mais acentuado até ao dia 3, acompanhando desta 

forma o aumento na actividade da fracção livre. Do dia 3 ao dia 14 pm os valores de 

actividade tendem a diminuir sem que, contudo, esta descida seja acompanhada pelo 

aumento da actividade da fracção livre. Em todos os tempos pm, o grupo DFD 

apresenta valores de actividade superiores, relativamente aos restantes grupos. Quando 

as actividades das duas fracções são adicionadas, verificou-se um aumento da 

actividade até ao dia 3 pm para os grupos DFDmod e DFD enquanto que, no grupo 

Normal ocorreu uma redução na actividade total do dia 1 para o dia 3 pm. 

Posteriormente, a actividade tende a decrescer ao longo do tempo pm. O grupo Normal 

apresentou em todos os tempos uma menor actividade total da catepsina D, 

comportamento contrário ao grupo DFD que tem tendência para apresentar, em termos 

médios, os valores mais elevados (excluindo o dia 14). 
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Figura 16. Actividade da catepsina D (fracções livre, ligada e total) para os três 

grupos de pHf (Normal ; DFDmod  ; DFD --------) ao longo 

do tempo post mortem (as barras verticais representam o erro padrão). 

Pela análise de variância factorial (Quadros AIII.13-15, Anexo III) constatou-se que o 

grupo de pHf teve um efeito significativo (P<0,05) na actividade da catepsina D livre e 

total e muito significativo para a actividade da catepsina ligada (P<0,01). O efeito dos 

dias pm foi altamente significativo (P<0,001) para a actividade da catepsina D livre e 

ligada e não significativo (P<0,05) na catepsina D total. Não foi observado um efeito da 

interacção. 

 
O tempo pm teve um efeito significativo na actividade da catepsina D livre em todos 

os grupos de pHf (Quadro 16), verificando-se um aumento da actividade ao longo do 

tempo de maturação da carne. O maior aumento da actividade da catepsina D livre, foi 

observado nos grupos DFDmod e DFD, que do dia 0 ao dia 14 aumentou 1,65 e 1,57 

tirosina equivalentes min-1 g-1carne, respectivamente. O aumento ocorrido no grupo 

Normal, ainda que significativo (P<0,01), foi menor do que o observado nos outros dois 

grupos, correspondendo a 1,11 tirosina equivalentes min-1 g-1carne. Como referido 

anteriormente, após o dia 3 e até ao dia 14, a actividade da fracção livre tende a 

decrescer nos grupos Normal (0,65 unidades) e DFD (0,76 unidades). Este decréscimo 

poderá estar relacionado com a degradação da catepsina D pelas calpaínas, ficando no 

entanto por explicar porque no grupo DFDmod essa degradação não ocorreu. 

 
Quadro 16. Médias ( erro padrão) para a actividade da catepsina D livre, ligada e 

total nos três grupos de pHf em cada um dos dias post mortem. 

Parâmetro Dias pm
Grupos de pH 

Sig.
Normal DFDmod DFD 

Catepsina D livre 
(tirosina equiv. min-1g-

1carne) 
 

0 3,581  0,28 4,111  0,30 3,561  0,23 ns 
1 4,8712  0,35 5,1712  0,38 4,6312  0,41 ns
3 5,342  0,41 5,752  0,34 5,892  0,50 ns
7 5,112  0,35 5,512  0,37 5,412  0,30 ns
14 4,69a12  0,30 5,76b2  0,26 5,13ab2  0,25 * 

Sig. ** ** ***  

Catepsina D ligada 
0 5,031  0,55 5,36  0,36 6,341  0,81 ns
1 4,8412  0,39 4,93  0,44 5,8712  0,54 ns
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(tirosina equiv. min-1g-

1carne) 
 

3 3,9812  0,20 4,83  0,35 5,0912  0,41 ns
7 4,1112  0,31 3,86  0,43 5,1212  0,37 ns
14 3,502  0,29 3,76  0,45 3,912  0,36 ns

Sig. * * *  

Catepsina D total 
(tirosina equiv. min-1g-

1carne) 
 

0 8,61  0,72 9,47  0,62 9,90  0,93 ns
1 9,71  0,68 10,10  0,56 10,50  0,59 ns
3 9,31  0,47 10,58  0,59 10,98  0,81 ns
7 9,22  0,56 9,37  0,63 10,53  0,62 ns
14 8,19  0,56 9,51  0,51 9,04  0,48 ns

Sig. ns ns ns  
Médias que não possuam letras iguais (por linha) e algarismos iguais (por coluna) não diferem 
significativamente (P<0,05). ***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P<0,01); *-
significativo (P<0,05); ns-não significativo (P≥0,05). 

Na actividade da catepsina ligada, a diminuição ao longo do tempo pm, observada 

em todos os grupos de pHf, foi significativa (P<0,05) tendo-se observado uma 

diminuição de cerca de 1,53, 1,6 e 2,43 unidades de tirosina equivalentes min-1 g-1carne 

do dia 0 ao dia 14 pm, respectivamente para os grupos Normal, DFDmod e DFD. De 

notar que o aumento da actividade da fracção livre, ao longo do tempo pm, não 

acompanha de forma absoluta a diminuição da actividade da fracção ligada. Quando 

consideramos a actividade da catepsina D das duas fracções em conjunto, verificou-se 

que o aumento do dia 0 aos dia 1 ou 3 pm, anteriormente referido, não foi 

estatisticamente significativo (P≥0,05), resultando numa relativa constância dos valores 

ao longo do tempo, em todos os grupos de pHf, evidenciando um efeito não 

significativo dos dias pm (P≥0,05). 

 

O aumento da actividade da catepsina D livre verificado neste trabalho, com a 

maturação da carne, está de acordo com outros trabalhos (Pommier et al., 1987; 

Pommier, 1992; Chambers et al., 1994), que mostraram que durante a maturação ocorre 

um aumento da actividade da catepsina D livre, que atribuem ao efeito da diminuição 

do pH na ruptura dos lisossomas. O aumento da actividade da fracção livre da catepsina 

D é também referenciada em trabalhos em que foi utilizada a estimulação eléctrica das 

carcaças (Pommier et al., 1987; Pommier, 1992) ou na carne tratada com alta pressão 

(Jung et al., 2000a; Jung et al., 2000b; Kubo et al., 2002). Na -glucuronidase foi, 

igualmente, referido um aumento da actividade da fracção livre com a diminuição da 

fracção ligada ao longo do tempo pm (Dutson e Lawrie, 1974; Moeller et al., 1976; 

Chambers et al., 1994). Ainda que, alguns trabalhos, apontem para que durante a 
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maturação da carne não ocorra a perda de integridade dos lisossomas (Whipple et al., 

1990c) outros, recorrendo à microscopia electrónica, mostraram a perda da integridade 

da membrana lisossomal ao longo do tempo pm (Chambers et al., 1994). Mais 

recentemente, através de processos de imunodetecção com anticorpo monoclonal anti-

catepsina D (Kubo et al., 2002), foi mostrada a libertação da catepsina D dos lisossomas, 

como resultado do aumento da permeabilidade das membranas ao longo da 

maturação, e que a libertação desta enzima é incrementada quando a carne é tratada 

com pressões elevadas. 

O efeito não significativo do tempo pm na actividade total da catepsina D, 

encontrada no presente trabalho, entra em desacordo com os resultados de Chambers 

et al. (1994), que observaram um aumento ao longo do período de maturação (dos 0 

aos 14 dias). Os autores, numa tentativa de explicar o sucedido, argumentam que esse 

aumento não deverá estar relacionado com a destruição de um possível inibidor 

endógeno, dado que nenhum foi identificado nos mamíferos (Zeece e Katoh, 1989), mas 

poderá dever-se à activação da enzima ao longo da maturação, facilitada pela 

diminuição do pH. Como, no presente trabalho, a determinação da actividade total não 

foi efectuada de forma directa, pela determinação da actividade no homogeneizado, 

mas pela soma da actividade das duas fracções, poderemos concluir que, o 

procedimento de separação das fracções livre e ligada tenha conduzido a alguma perda 

de actividade. Contudo, utilizando um processo de homogeneização e separação por 

centrifugação diferencial, semelhante aos por nós utilizado, Chambers et al. (1994) não 

encontraram diferenças de actividade determinada no homogeneizado e na soma das 

fracções obtidas. A estabilidade da actividade da catepsina D, ao longo do período pm, 

foi referenciada noutros trabalhos, nomeadamente em carne de porco (Toldrá e 

Etherington, 1988), de galinha (Etherington et al., 1990) e de avestruz (Van Jaarsveld et 

al., 1997; Thomas et al., 2004). Outros autores referem igualmente um efeito não 

significativo da maturação na actividade de enzimas lisossomais como a catepsina B+L 

em suíno (Gil et al., 1998), e em carne de bovino para as catepsinas B, B+L e -

glucuronidase (Dransfield et al., 1992) embora, também, tenha sido referido uma 

diminuição, em músculo de suíno, da actividade das catepsinas B, H e L de 40 a 79% 
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após 20 dias de armazenamento a 4ºC (Toldrá e Etherington, 1988). 

Os resultados obtidos sugerem que ao longo da maturação da carne ocorre a 

libertação da enzima lisossomal catepsina D, possivelmente resultante da ruptura da 

membranas lisossomais e, que essa ruptura poderá ocorrer normalmente sem recurso à 

estimulação eléctrica das carcaças, ao acondicionamento da carne a temperaturas 

elevadas ou ao uso de pressões elevadas. 

 
Quando se procede à comparação da actividade da catepsina livre entre os grupos 

de pHf, em cada tempo pm (Quadro 16), verificou-se que apenas no último dia pm 

ocorreram diferenças significativas (P<0,05) entre grupos, com a carne DFDmod a 

apresentar uma maior actividade. Em nenhum dos tempos pm foram observadas 

diferenças significativas para a actividade da catepsina D ligada e total entre os grupos 

de pHf. 

Não são conhecidos, por nós, trabalhos sobre a influência do pHf na actividade da 

catepsina D, e apenas dois trabalhos em que foi avaliada a actividade das catepsinas 

B+L (Beltrán et al., 1997; Wiklund et al., 1997), o que torna difícil a comparação dos 

dados obtidos com os de outros autores. Nos trabalhos referidos não foram 

encontradas diferenças na actividade da catepsinas B+L entre grupos de pHf, ainda que, 

em termos médios, o grupo de pHf intermédio apresente valores superiores aos 

restantes (Beltrán et al., 1997). Trabalhos em que foi estudado o efeito da adição de 

acido láctico, em carne picada ou inteira, revelaram um aumento da actividade da 

fracção livre com a diminuição do pH até 5,0 (Østdal et al., 1992; Ertbjerg et al., 1999a; 

Ertbjerg et al., 1999b), evidenciando um efeito do pH na desestabilização dos 

lisossomas. O menor aumento da actividade da fracção livre verificado no grupo 

Normal, é inesperado, dado que seria de prever que na carne com menor pHf, o 

aumento da actividade desta fracção fosse superior à dos grupos com pHf elevado, 

devido ao efeito do pH na desestabilização das membranas lisossomais. 

 

Relação com o pHf 
 

A actividade da catepsina livre não se encontra linearmente relacionada com o pHf 
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da carne (Quadro 17), no entanto no dia 14 mostra uma relação quadrática com o pHf 

significativa (P<0,05), resultante da maior actividade no grupo DFDmod. Para a 

actividade da fracção ligada só foi encontrado um coeficiente de correlação significativo 

no dia 3 pm considerando uma relação linear ou quadrática. A actividade total não 

mostrou estar relacionada linearmente nem de forma quadrática com o pHf. 

 

Quadro 17. Coeficientes de correlação (r), valores P e níveis de significância para a 

regressão linear e quadrática da actividade da catepsina D livre, ligada e 

total com o pHf para os cinco dias post mortem. 

Parâmetro 
Regressã

o 
 Linear   Quadrática  

Dias pm 0 1 3 7 14 0 1 3 7 14 

Catepsina D livre 
r -0,068 -0,141 0,087 0,094 0,044 0,371 0,323 0,275 0,218 0,452
P 0,7198 0,4561 0,6466 0,6229 0,8164 0,2403 0,2252 0,3451 0,5189 0,0455

Sig. ns ns ns ns ns ns ns ns ns * 

Catepsina D ligada 
r 0,301 0,243 0,377 0,274 0,098 0,305 0,297 0,488 0,275 0,098
P 0,1058 0,1958 0,0399 0,1430 0,6056 0,2675 0,2879 0,0253 0,3450 0,8773

Sig. ns ns * ns ns ns ns * ns ns 

Catepsina D total 
r 0,216 0,101 0,258 0,230 0,093 0,262 0,331 0,420 0,261 0,271
P 0,2527 0,5963 0,1685 0,2223 0,6253 0,3829 0,2083 0,0728 0,3853 0,3585

Sig. ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P <0,01); *-significativo (P <0,05); ns-não 
significativo (P≥0,05). 

 

 

  Actividade da -calpaína, m-calpaína e calpastatina 
 

  Actividade enzimática isolada 

 

A actividade da -calpaína decresceu acentuadamente ao longo do tempo pm, 

alcançando no dia 7 valores de actividade apenas vestigiais (Figura 17). 

Comparativamente ao grupo Normal, o grupo DFD apresentou no dia 0 uma maior 

actividade, mas o decréscimo ao longo do tempo foi, em termos médios, superior. A m-

calpaína mostrou um comportamento distinto, havendo uma tendência para os valores 

de actividade se manterem constantes ao longo do tempo pm, observando-se um 
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decréscimo no grupo Normal do dia 3 para o dia 7 pm. O grupo DFD apresentou 

valores de actividade para a m-calpaína ligeiramente superiores aos do grupo Normal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Evolução da actividade enzimática da -calpaína, m-calpaína e da 

calpastatina ao longo do tempo post mortem para os três grupos de pHf 

(Normal ; DFDmod  ; DFD --------) (as barras verticais 

representam o erro padrão). 

 

O inibidor endógeno das calpaínas, a calpastatina, revelou igualmente uma perda de 

actividade ao longo do tempo pm, perda essa mais acentuada no grupo Normal do que 

no DFD. Particularmente nos dias 3 e 7 pm, o grupo DFD apresentou valores de 

actividade da calpastatina consideravelmente superiores aos do grupo Normal. 
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A análise de variância factorial (Quadros AIII.16-18, Anexo III) mostra que, em termos 

globais, o efeito do grupo de pHf foi não significativo (P≥0,05) para a actividade da -

calpaína e m-calpaína, embora para esta última enzima o valor de P (0,0587) foi quase 

significativo. Efeito distinto do grupo de pHf foi observado para a actividade da 

calpastatina, em que o efeito foi altamente significativo (P<0,001). O efeito do tempo 

pm foi, por seu lado, altamente significativo para a actividade da -calpaína e da 

calpastatina e não significativo (P≥0,05) para a m-calpaína. Apenas na actividade do 

inibidor foi observado um efeito significativo (P<0,05) da interacção grupo pHf x dias 

pm. 

 
Em todos os grupos de pHf (Quadro 18), observou-se um efeito altamente 

significativo (P<0,001) do tempo pm na actividade da -calpaína. Ao longo do tempo 

pm a actividade da -calpaína decresceu acentuadamente em todos os grupos de pHf, 

alcançando para os grupos Normal, DFDmod e DFD logo no dia 1 pm cerca de 45,5, 

46,2 e 42,3% da actividade avaliada às 3 h pm e no dia 3 pm 22,7, 19,2 e 7,7%. No último 

dia a actividade, em percentagem da inicial, foi de apenas 9,1, 11,5 e 3,5% para os 

grupos Normal, DFDmod e DFD, respectivamente. Estes resultados revelam que a taxa 

de diminuição da actividade da -calpaína foi superior no grupo DFD. 

 

Quadro 18. Médias ( erro padrão) para a actividade da -calpaína, m-calpaína e 

calpastatina nos três grupos de pHf em cada um dos dias post mortem. 

Parâmetro Dias pm
Grupos de pH 

Sig.
Normal DFDmod DFD 

-Calpaína  
(UA/g carne) 

0 0,221  0,03 0,261  0,04 0,261  0,04 ns 
1 0,102  0,02 0,122  0,01 0,112  0,02 ns 
3 0,05a23  0,01 0,05ab23  0,01 0,02b3  0,00 * 
7 0,023  0,00 0,033  0,00 0,013  0,01 ns 

Sig. *** *** ***  

m-Calpaína  
(UA/g carne) 

 

0 0,79  0,05 0,77  0,06 0,84  0,04 ns 
1 0,73  0,07 0,72  0,03 0,81  0,05 ns 
3 0,77  0,05 0,77  0,05 0,85  0,05 ns 
7 0,69  0,06 0,79  0,06 0,82  0,05 ns 

Sig. ns ns ns  

Calpastatina  
0 1,751  0,12 1,601  0,10 1,811  0,13 ns 
1 1,322  0,12 1,621  0,12 1,5112  0,19 ns 
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(UA/g carne) 3 0,43a3  0,06 0,82b2  0,13 1,03b23  0,11 ** 
7 0,13a3  0,01 0,28a3  0,04 0,74b3  0,11 *** 

Sig. *** *** ***  
Médias que não possuam letras iguais (por linha) e algarismos iguais (por coluna) não diferem 
significativamente (P<0,05). ***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P<0,01); *-
significativo (P<0,05); ns-não significativo (P≥0,05). 

 

Um decréscimo da actividade da -calpaína, ao longo do tempo pm, está 

amplamente referenciado (Ducastaing et al., 1985; Koohmaraie et al., 1987; Delgado et 

al., 2001; Ilian et al., 2001b), contudo a taxa de diminuição da actividade desta enzima 

varia consideravelmente. Koohmaraie et al. (1987) referem, para o músculo longissimus 

dorsi de bovino, após 1, 6 e 14 dias de armazenamento a 1ºC, actividades da -calpaína, 

relativamente à actividade inicial avaliada imediatamente após abate, de 44,6, 44,8 e 

33,5% respectivamente, evidenciando uma certa constância da actividade após o dia 0 

pm. Ducastaing et al. (1985) obtiveram ao dia 1 e 3 pm valores, relativamente à 

actividade avaliada às 4 h pm, de 70 e 55%, respectivamente. Estes valores de actividade 

são consideravelmente superiores aos verificados por nós. Noutros trabalhos são 

referidas taxas superiores de decréscimo da actividade da -calpaína. Ilian et al. (2001b) 

referem, para o músculo longissimus thoracis et lumborum de bovino, um valor de 

actividade ao dia 1 pm de 21%, valor inferior ao encontrado neste trabalho. Outros 

autores referem actividades aos 7 dias ou aos 10 dias pm apenas vestigiais ou não 

detectáveis (Wheeler e Koohmaraie, 1992; Beltrán et al., 1997; Delgado et al., 2001) 

 
Relativamente à m-calpaína, o efeito do tempo pm foi não significativo (P≥0,05) em 

todos os grupos, mantendo-se os valores de actividade da m-calpaína constantes ao 

longo do armazenamento da carne. No grupo Normal a ligeira descida da actividade 

verificada do dia 3 ao dia 7, e referida anteriormente, não foi significativa (P≥0,05). No 

dia 7 pm a m-calpaína retém ainda uma actividade, em percentagem da inicial, de 87,3, 

102,6 e 97,4% para os grupos Normal, DFDmod e DFD, respectivamente. 

Contrariamente à actividade da -calpaína, a m-calpaína é referida como mantendo a 

sua actividade mais ou menos constante, ao longo do período pm, em músculos de 

bovinos e ovinos (Ducastaing et al., 1985; Koohmaraie et al., 1987; Kretchmar et al., 

1990; Geesink e Koohmaraie, 1999a; Delgado et al., 2001; Veiseth et al., 2004), estando 
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em conformidade com os resultados apresentados. Outros trabalhos referem, em 

bovinos e ovinos, um decréscimo relevante de actividade ao longo do período pm 

(Beltrán et al., 1997; Simmons et al., 1997; Sensky et al., 1999). Beltrán et al. (1997) 

referem para o músculo longissimus thoracis de bovino com pHf <5,8 e refrigerado a 

4ºC uma redução da actividade das 2 h pm para o dia 7 de 67%. Esta perda de 

actividade parece estar relacionado com a utilização, durante a extracção, de tampões 

com pH baixo ou volumes insuficientes para manter o pH do homogeneizado acima do 

pI da m-calpaína (4,6 a 4,9), conduzindo segundo Veiseth e Koohmaraie (2001), à sua 

precipitação isoeléctrica, a que esta enzima é particularmente susceptível. 

 
De forma semelhante à -calpaína, a calpastatina também revelou uma perda de 

actividade acentuada ao longo do tempo pm, a qual foi altamente significativa 

(P<0,001) nos três grupos de pHf. No entanto, a taxa de diminuição da actividade foi 

diferente entre grupos de pHf, com tendência a acentuar-se ao longo do tempo. A 

actividade, em percentagem da inicial, foi para o dia 1 de 75,4 e 83,4%, respectivamente 

para os grupos Normal e DFD, não ocorrendo perda de actividade no grupo DFDmod. 

No dia 3 foi de 24,6, 51,3 e 56,9 e no dia 7 foi de 7,4, 17,5 e 39,9%, respectivamente para 

os grupos Normal, DFDmod e DFD. A perda de actividade da calpastatina, ao longo do 

tempo pm, verificado para o grupo Normal, está em termos globais, em sintonia com 

outros trabalhos (Ducastaing et al., 1985; Koohmaraie et al., 1987; Delgado et al., 2001; 

Ilian et al., 2001b), havendo contudo, algumas discrepâncias quanto à taxa de 

diminuição da actividade. Ducastaing et al. (1985) referem uma actividade após 3 dias 

de cerca de 80% da actividade avaliada às 4 h pm e Delgado et al. (2001), valores de 

86,8% (dia 1), 63,0% (dia 3) e 18,9% (dia 7), valores superiores aos encontrados por nós. 

Outros autores referem valores inferiores: 24% no dia 1 (Ilian et al., 2001b) e 20,7% e 

11,2 % no dia 1 e 6 pm (Koohmaraie et al., 1987). Estes últimos autores referem que a 

subestimação da actividade, medida nas primeiras horas após abate, conduz à 

sobreestimação da actividade ao longo do período pm, podendo ser a causa da alta 

actividade encontrada pelos autores anteriormente referidos. 
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A comparação entre grupos de pHf, para cada dia pm, revelou que em todos os dias 

pm a actividade da -calpaína foi semelhante entre os grupos, não se diferenciando 

significativamente (P≥0,05) entre si, excluindo no dia 3 pm em que se observou uma 

menor actividade no grupo DFD comparativamente aos outros dois grupos (0,02 e 0,05 

UA/g carne respectivamente). Ainda que não significativo (P≥0,05), os dois grupos de 

pHf mais elevado apresentam no dia 0 pm valores de actividade superiores ao do grupo 

Normal (0,26 e 0,22 UA/g carne respectivamente). A menor actividade encontrada no 

dia 3 para o grupo DFD pode resultar de uma precoce activação e autólise, com a 

posterior perda de actividade, da -calpaína favorecida pelo pH elevado, contudo as 

diferenças em termos médios são ligeiras. Estes resultados estão parcialmente de 

acordo com os obtidos por Geesink et al. (1992a), em músculo longissimus de bovino, 

uma vez que os autores referem uma diminuição da actividade da -calpaína mais 

rápida no grupo com pHf elevado, logo no dia 1 pm (30% para o grupo com pHf 

elevado e 40 % para o grupo pHf normal, relativamente à actividade inicial avaliada à 1 

h pm). Importa, contudo, referir que nesse trabalho os animais foram tratados com 

adrenalina, antes do abate e o trabalho compreendeu um número muito reduzido de 

amostras (n=2, para grupo com pHf elevado e n=1 para o grupo com pHf normal). 

Segundo o modelo proposto por Dransfield (1992b), em carne com pHf elevado o 

rápido desenvolvimento de rigor mortis e a libertação precoce dos iões cálcio, pode 

originar calpaínas com uma actividade elevada durante um período de tempo curto, 

devido à temperatura muscular elevada. A não existência de diferenças significativas 

entre os grupos de pHf para a actividade da -calpaína nos dias 0 e 1 não estão em 

concordância com este modelo, embora não seja de excluir que, entre as 3 h pm e o dia 

1, a activação precoce da -calpaína possa reflectir-se em diferenças na actividade entre 

grupos de pHf. Não é de excluir contudo, que o decréscimo de actividade da -calpaína, 

semelhante nos três grupos, esteja relacionado com os valores do pH3h, que foram 

também semelhantes e elevados nos três grupos de pHf, originando uma activação 

semelhante da -calpaína, independente do pHf da carne. Adicionalmente, Dransfield 

(1992b) refere que na carne com pHf elevado a tenrificação ocorre até às 24 h pm, não 

ocorrendo o aumento da tenrura numa fase posterior, o que não é substanciado pelos 
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resultados obtidos neste trabalho, que indicam uma tenrificação da carne DFD para 

além das 24 h pm. Em músculo longissimus thoracis de rena foi referido, pelo contrário, 

uma maior actividade da -calpaína nos dias 1 e 3 pm no grupo com pHf elevado 

(Wiklund et al., 1997), o que de novo entra em conflito com o modelo proposto por 

(Dransfield, 1992b). 

 
Em nenhum dos tempos pm foram observadas diferenças significativas de actividade 

da m-calpaína entre grupos de pHf, ainda que o grupo DFD apresente uma tendência, 

em todos os dias pm, para valores superiores aos dos restantes grupos. Estes resultados 

diferem dos obtidos por Beltrán et al. (1997) que referem, para o músculo longissimus 

thoracis de bovino, uma actividade da m-calpaína aos 7 dias pm significativamente mais 

elevada no grupo com pHf elevado (pH>6,3) do que no grupo com pHf normal (pH < 

5,8). Segundo os autores, esta maior actividade da m-calpaína poderá implicá-la na 

proteólise miofibrilhar, numa fase posterior quando a -calpaína já perdeu a sua 

actividade, podendo assim explicar a maior tenrura encontrada para a carne com pHf 

elevado. Contra esta suposição, podemos referir que os teores de cálcio necessários 

para a activação da m-calpaína são superiores aos encontrados no músculo (Whipple e 

Koohmaraie, 1991) e porque a diminuição da actividade da m-calpaína, no grupo 

normal, poderá estar relacionada, como anteriormente referido, com a sua perda 

resultante da precipitação isoeléctrica (Veiseth e Koohmaraie, 2001). Contudo, segundo 

Boehm et al. (1998) é possível que, ao longo do período pm, ocorra um aumento do 

cálcio livre para valores que sejam suficientes para activar a m-calpaína. 

 
Nos dois primeiros dias pm não foram observadas diferenças significativas (P≥0,05) 

entre os grupos de pHf para a actividade da calpastatina. Após o dia 1 as diferenças 

para a actividade da calpastatina acentuaram-se entre os grupos. No dia 3 estas 

diferenças foram muito significativas (P<0,01), com os dois grupos de pHf mais elevado 

a distinguirem-se significativamente (P<0,05) do grupo Normal. Neste dia, a actividade 

da calpastatina no grupo Normal foi cerca de metade da actividade do grupo DFDmod 

e cerca de 2,4 vezes menor que a do grupo DFD. No dia 7 as diferenças entre os grupos 
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são ainda maiores (P<0,001), com o grupo DFD a apresentar uma actividade 5,7 vezes 

superior à do grupo Normal. A actividade do grupo DFDmod aproxima-se da do grupo 

Normal não se diferenciando significativamente (P≥0,05) deste. Wiklund et al. (1997), 

em músculo longissimus thoracis de rena, referem valores superiores para actividade da 

calpastatina no grupo de pHf elevado, nos dias 3 e 14 pm, ainda que estatisticamente 

essas diferenças não tenham sido significativas. Outros autores não encontraram 

diferenças significativas entre grupos de pHf para a actividade da calpastatina avaliada 

às 2 h e aos 7 dias pm (Beltrán et al., 1997). 

A significativa maior actividade da calpastatina no grupo DFD, comparativamente ao 

grupo Normal, não foi anteriormente referida em nenhum outro trabalho, por nós 

conhecido. A sua explicação não é evidente, mas não nos parece que possa estar 

relacionada com uma maior precipitação da calpastatina no grupo Normal, durante o 

processo de extracção, visto que, se assim fosse seria de esperar, igualmente, uma 

menor actividade da m-calpaína no grupo Normal. 

A influência do pH na capacidade da calpastatina inibir as calpaínas não é 

consensual. Segundo Dransfield (1993), a valores de pH inferiores a 6,5, a capacidade 

inibitória da calpastatina sobre a -calpaína está reduzida a 80% (comparativamente à 

actividade da -calpaína a pH 7,0 sem inibidor) e a pH 5,5 a capacidade inibitória é de 

apenas 3 %. Conclusões diferentes são referidas por (Geesink e Koohmaraie, 1999b). 

Estes autores, em ensaios in vitro, observaram que o pH entre 5,7 a 7,0 teve um efeito 

muito pouco marcante na actividade inibitória da calpastatina sobre a actividade 

caseinolítica da -calpaína. Os mesmos autores concluem que a proteólise das proteínas 

miofibrilhares pela -calpaína em condições semelhantes às da carne no período pm, 

não pode ser explicado pelo efeito do pH sobre a actividade inibitória da calpastatina. 

Para a m-calpaína é referido, no músculo cardíaco que, entre pH 6,2 e 8,6, o efeito 

inibidor da calpastatina sobre a m-calpaína não é afectado (Otsuka e Goll, 1987). 

Resultados semelhantes foram obtidos por Kendall et al. (1993), referindo que entre 

valores de pH de 5,7 e 7,0, a actividade inibitória da calpastatina sobre a m-calpaína 

incubada com miofibrilhas, é independente do pH e da força iónica. 
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Relação com o pHf 
 

A actividade da -calpaína esta correlacionada significativamente (P<0,05), apenas 

no dia 3 pm, mostrando uma relação inversa com o pHf (Quadro 19). Os coeficientes de 

correlação entre o pHf e a actividade da m-calpaína tendem a aumentar com o tempo 

pm alcançando no dia 7 pm um nível significativo (P<0,05). A relação é positiva 

indicando um aumento da actividade com o pHf. Para a calpastatina nos dois primeiros 

dias os coeficientes de correlação não são significativos (P≥0,05), contudo nos dias 3 e 7 

foi encontrado uma forte relação entre o pHf e a actividade da calpastatina (0,622 e 

0,764 respectivamente), indicando que a actividade cresce com o aumento do pHf. 

 

Quadro 19. Coeficientes de correlação (r), valores P, e níveis de significância para a 

relação das actividades da -calpaína, m-calpaína e calpastatina com o 

pHf para os quatro dias post mortem. 

Parâmetro 
 Dias post mortem 
 0 1 3 7 

-Calpaína 
r 0,004 0,201 -0,371 -0,175 
P 0,8840 0,2881 0,0433 0,3550 

Sig. ns ns * ns 

m-Calpaína 
r 0,145 0,258 0,280 0,378 
P 0,4444 0,1681 0,1346 0,0394 

Sig. ns ns ns * 

Calpastatina 
r 0,169 0,165 0,622 0,764 
P 0,3723 0,3835 0,0002 0,0000 

Sig. ns ns *** *** 
***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P<0,01); *-
significativo (P<0,05); ns-não significativo (P≥0,05). 

 

Beltrán et al. (1997) referem, que a actividade da -calpaína às 2 h pm não está 

correlacionada com o pHf o que está de acordo com os resultados por nós obtidos. 

Como os autores não avaliaram a actividade aos 3 dias pm não podemos estabelecer 

um termo de comparação. A correlação negativa encontrada aos 3 dias pode sugerir 

uma maior actividade na proteólise miofibrilhar, em períodos pm intermédios, com a 

consequente perda de actividade da enzima. A correlação encontrada no dia 7 pm para 

a m-calpaína, vai ao encontro aos resultados de Beltrán et al. (1997), embora a 
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significância da correlação encontrada, pelos autores, aos 7 dias pm (0,82, P<0,001) seja 

superior. Para a actividade da calpastatina, avaliada às 2 h e ao dia 7 pm, os autores não 

encontraram nenhuma correlação significativa com o pHf da carne. 

 

 

  Relação -calpaína/calpastatina e m-calpaína/calpastatina 

 

A relação entre as actividades da -calpaína e da m-calpaína com a calpastatina 

estão representados na Figura 18. Até ao dia 1 pm a relação -calpaína/calpastatina 

decresceu rapidamente em todos os grupos de pHf, posteriormente verificou-se um 

aumento substancial no grupo Normal e no grupo DFDmod enquanto que, para a carne 

DFD os valores continuam a decrescer até ao último dia. Para a relação m-

calpaína/calpastatina, até ao dia 1 os valores são constantes, mas após este dia ocorreu 

um aumento em todos os grupos, sendo particularmente elevado nos grupos Normal e 

DFDmod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Relação -calpaína/calpastatina e m-calpaína/calpastatina longo do 

tempo post mortem para os três grupos de pHf (Normal ; DFDmod 

 ; DFD --------) ao longo do tempo post mortem (as barras verticais 

representam o erro padrão). 
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A análise de variância para os factores com interacção (Quadros AIII.19-20, Anexo III) 

revelou um efeito significativo do grupo de pHf para a relação -calpaína/calpastatina 

(P<0,01) e para a relação m-calpaína/calpastatina (P<0,001). O efeito dos dias pm foi 

significativo (P<0,001) para os dois parâmetros. Foi ainda observado um efeito da 

interacção significativo (P<0,01) para a relação -calpaína/calpastatina. Este efeito da 

interacção resulta de um comportamento diferencial dos grupos de pHf ao longo do 

tempo pm (Figura 18). No grupo DFD há um decréscimo nos valores da relação -

calpaína/calpastatina ao longo do tempo, enquanto que, para os grupos Normal e 

DFDmod o decréscimo ocorreu até aos dias 1 e 3 respectivamente, ocorrendo 

posteriormente um aumento acentuado. Para a relação m-calpaína/calpastatina o efeito 

da interacção foi igualmente significativo (P<0,001), resultante do aumento acentuado 

dos valores verificados a partir do dia 1 para os grupos Normal e DFDmod, em 

contraste ao verificado no grupo DFD. 

 
No grupo Normal (Quadro 20) não foi evidenciado um efeito significativo (P≥0,05) 

do tempo pm na relação -calpaína/calpastatina. No grupo DFDmod o efeito foi já 

significativo (P<0,05), diferenciando-se com o mesmo nível de significância o dia 1 do 

dia 3 pm. O decréscimo dos valores do dia 0 ao dia 1 no grupo Normal e do dia 0 ao dia 

3 no grupo DFDmod deveu-se à taxa de diminuição mais elevada da -calpaína 

relativamente à calpastatina, verificada do dia 0 ao dia 1 no grupo Normal e, do dia 0 ao 

dia 3 no grupo DFDmod. Posteriormente, no dia 3 para o grupo Normal e no dia 7 para 

o DFDmod, os valores aproximam-se dos do dia 0, devendo-se à elevada redução da 

actividade da calpastatina. A elevada perda de actividade da -calpaína, relativamente à 

calpastatina, verificada nas primeiras 24 h pm é igualmente referido por outros autores 

(Whipple et al., 1990b; Thomson et al., 1996; Zamora et al., 1996; Morton et al., 1999; 

McDonagh et al., 2001; Gerelt et al., 2005). No grupo DFD o comportamento da relação 

-calpaína/calpastatina é diferente, decrescendo os valores desde o primeiro dia 

revelando um efeito significativo (P<0,001) do tempo pm. Este comportamento deveu-

se ao facto da actividade da -calpaína decrescer muito rapidamente desde o dia 0 pm 
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enquanto que a actividade do inibidor decresceu a uma taxa inferior, mantendo uma 

actividade particularmente elevada. 

 

Quadro 20. Médias ( erro padrão) para a relação entre as actividades da -calpaína 

e da m-calpaína com a actividade da calpastatina nos três grupos de pHf 

em cada um dos dias post mortem. 

Parâmetro Dias pm 
Grupos de pH 

Sig.
Normal DFDmod DFD 

-Calpaína/Calpastatina 

0 0,14  0,03 0,171  0,03 0,161  0,03 ns 
1 0,08  0,01 0,0812  0,01 0,0912  0,02 ns 
3 0,14a  0,03 0,07b2  0,02 0,03b2  0,01 ** 
7 0,16a  0,04 0,13a12  0,03 0,02b2  0,01 ** 

Sig. ns * ***  

m-Calpaína/Calpastatina 

0 0,471  0,04 0,501  0,05 0,481  0,03 ns 
1 0,581  0,05 0,461  0,04 0,6112  0,08 ns 
3 2,10a2  0,29 1,08b1  0,12 0,92b23  0,12 *** 
7 5,70a3  0,45 3,49b2  0,61 1,28c3  0,16 *** 

Sig. *** *** ***  
Médias que não possuam letras iguais (por linha) e iguais (por coluna) não diferem significativamente 
(P<0,05). ***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P<0,01); *-significativo (P<0,05); ns-
não significativo (P≥0,05). 

 

Relativamente à relação m-calpaína/calpastatina o efeito do tempo pm, para cada 

grupo de pHf, foi mais evidente, mostrando um efeito altamente significativo (P<0,001) 

nos três grupos. Em todos os grupos observou-se um aumento da relação m-

calpaína/calpastatina com o tempo pm, mas esse aumento foi particularmente elevado 

no grupo Normal (0,47 no dia 0 para 5,70 no dia 7 pm) e menor no grupo DFD (0,48 no 

dia 0 para 1,28 no dia 7 pm), resultante do menor decréscimo da actividade da 

calpastatina verificado neste grupo. O aumento verificado no grupo DFDmod ocupa 

uma posição intermédia. O aumento da relação m-calpaína/calpastatina com o tempo 

pm é devida à diminuição da actividade da calpastatina com o tempo enquanto que a 

actividade da m-calpaína se mantém constante.  

 
A comparação entre grupos de pHf para cada tempo pm, mostra que nos dois 

primeiros dias os grupos de pHf não diferem significativamente (P≥0,05) para a relação 

-calpaína/calpastatina. Nos dia 3 e 7 pm as diferenças encontradas foram já 
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significativas (P<0,01), com o grupo DFD apresentou valores significativamente 

inferiores (P<0,05) aos do grupo Normal. A menor actividade da -calpaína, observada 

no grupo DFD no dia 3 pm, poderá estar relacionada não só com a perda de actividade 

resultante da sua autólise e activação, como anteriormente referido, mas também, com 

a maior actividade inibitória da calpastatina. 

 
Para a relação m-calpaína/calpastatina, nos dois primeiros dias pm não foram 

encontradas diferenças significativas entre os grupos de pHf. No dia 3 os grupos 

diferiram de forma significativa (P<0,001), com o grupo Normal a apresentar valores 

significativamente superiores (P<0,05) aos dos dois outros grupos. Neste dia o valor da 

relação m-calpaína/calpastatina foi cerca do dobro da dos grupos DFDmod e DFD. No 

dia 7 pm a diferença entre os grupos foi igualmente significativa (P<0,001), 

diferenciando-se todos os grupos de pHf. Neste dia a diferença entre o grupo Normal e 

DFD acentuou-se, apresentando o grupo Normal um valor médio 4,5 vezes superior ao 

do grupo DFD. A menor actividade m-calpaína/calpastatina, verificada no grupo DFD, 

não apoia a hipótese de o pH elevado poder favorecer a actividade proteolítica da m-

calpaína, uma vez que neste grupo está presente um excesso do inibidor. 

 

Relação com o pHf 
 

A -calpaína/calpastatina e m-calpaína/calpastatina estão relacionadas de forma 

negativa e significativa (P<0,001) com o pHf no dia 3 e 7 pm (Quadro 21) indicando que 

à medida que aumenta o pHf diminui os valores para -calpaína/calpastatina e m-

calpaína/calpastatina. 

Face a estes resultados, uma maior actividade das calpaínas na carne com pHf 

elevado, mais favorável à sua actividade, não é apoiada no presente trabalho. 
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Quadro 21. Coeficientes de correlação (r), valores P e níveis de significância da 

relação das actividades da -calpaína/calpastatina e m-

calpaína/calpastatina com o pHf para os quatro dias post mortem. 

Parâmetro 
 Dias post mortem 
 0 1 3 7 

-Calpaína/Calpastatina 
r -0,059 0,171 -0,601 -0,587 
P 0,7581 0,3654 0,0004 0,0007 

Sig. ns ns *** *** 

m-Calpaína/Calpastatina
r -0,055 0,071 -0,585 -0,800 
P 0,7732 0,7102 0,0007 0,0000 

Sig. ns ns *** *** 
***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P<0,01); *-
significativo (P<0,05); ns-não significativo (P≥0,05). 
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  Degradação das proteínas miofibrilhares 
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Na Figura 19 e Figura 20 está representado o perfil de degradação miofibrilhar 

verificado ao longo do tempo pm, para os três grupos de pHf, nos géis de 8% e 15%, 

respectivamente. A negrito estão indicadas as bandas, cujos resultados da determinação 

da densidade óptica, serão apresentados nos capítulos seguintes. 
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  Titina 

 

Na Figura 19 podem ser visualizadas as duas formas de titina, titina 1 (T1) e titina 2 

(T2) nos géis a 8%. A T1 é observada nos dois primeiros dias, aparecendo posteriormente 

a T2 com o desaparecimento simultâneo da T1. Ao longo do tempo pm ocorreu o 

aparecimento de uma banda entre a T2 e a nebulina considerada como 1200-kDa. 
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Na Figura 21 estão representadas a intensidade das bandas dos três grupos de pHf 

ao longo do tempo pm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Intensidade das bandas de titina 1 (T1), titina 2 (T2) e 1200-kDa, nos géis a 

8%, ao longo do tempo post mortem para os três grupos de pHf (Normal 

; DFDmod  ; DFD --------) (as barras verticais representam o 

erro padrão). 

 
A T1 foi observada em todos os grupos até ao dia 1, a partir do qual foi degradada à 

forma de T2, cuja intensidade da banda se mantém praticamente constante ao longo do 

tempo pm. A banda 1200-KDa aumenta de intensidade em todos os grupos até ao dia 3 

pm após o qual, nos grupos Normal e DFDmod, tem tendência a manter-se constante e 

no grupo DFD a diminuir. O grupo DFD apresentou desde o dia 0 até ao dia 7 a maior 
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intensidade da banda 1200-kDa, mas no dia 14 passou a ser igual à do grupo Normal 

devido à diminuição verificada do dia 7 para o dia 14 pm. 

 
A análise de variância factorial (Quadros AIII.21-23, Anexo III) revelou, para as bandas 

T1 e T2 um efeito significativo do tempo pm (P<0,001) e um efeito não significativo do 

grupo de pHf (P≥0,05). Não foi observada interacção significativa (P≥0,05) para a 

intensidade destas duas bandas. Na banda 1200-kDa foi observado um efeito 

significativo (P<0,001), tanto do tempo pm como do grupo de pHf, bem como da 

interacção (P<0,01). O efeito da interacção pode ser observado na Figura 21, estando 

relacionado com a diminuição da intensidade desta banda verificada apenas no grupo 

DFD a partir do dia 3 pm. 

 
No Quadro 22 estão indicados os valores médios, obtidos para os três grupos de 

pHf, em cada dia pm. Em todos os grupos foi observado um efeito significativo 

(P<0,001) do tempo na intensidade das bandas T1 e T2. Este efeito é devido à ausência 

da T1 após o dia 1 e da ausência da T2 nos dois primeiros dias pm. Não foram 

observadas diferenças significativas (P≥0,05) entre os tempos em que as bandas T1 e T2 

estão presentes, ainda que no grupo Normal haja uma tendência para a intensidade da 

banda T2 aumentar, ao contrário do que ocorre no grupo DFD. Entre grupos de pHf, 

para cada dia pm, apenas foram encontradas diferenças significativas (P<0,05) no dia 3 

para a T2 com o grupo DFD a apresentar uma intensidade da banda superior à do grupo 

Normal, que poderá resultar de uma degradação superior da T1, ainda que os valores da 

intensidade da T1 não sejam concordantes. Na banda 1200-kDa o efeito do tempo pm 

foi significativo (P<0,001) nos três grupos. Nos grupos Normal e DFDmod ocorreu um 

aumento da intensidade desta banda do dia 0 até ao dia 3, a partir do qual os valores se 

mantêm constantes. No grupo DFD o comportamento é diferente, uma vez que foi 

observado uma aumento da intensidade desta banda do dia 0 ao dia 3 pm, decrescendo 

posteriormente até ao dia 14 pm, sugerindo a sua degradação. Em todos os dias o 

grupo DFD apresentou a intensidade da banda 1200-kDa significativamente superior 

(P<0,05) à do grupo Normal, excepção feita no ultimo dia em que as diferenças entre 
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grupos não foram significativas (P≥0,05). Estes resultados sugerem que a degradação da 

titina com a formação do fragmento 1200-kDa foi superior no grupo DFD, logo a partir 

do dia 0 e até ao dia 7 pm. O grupo DFDmod apresentou valores intermédios até ao dia 

7 pm. 

 
 

 

Quadro 22. Médias ( erro padrão) para a intensidade das bandas T1 (titina 1), T2 

(titina 2) e 1200-kDa nos géis a 8%, nos três grupos de pHf em cada um 

dos dias post mortem. 

Parâmetro Dias pm 
Grupos de pH 

Sig.
Normal DFDmod DFD 

T1 

(% DO max. da actina) 

0 84,361 3,28 86,291 4,71 86,211 2,75 ns 
1 83,731 1,86 85,691 3,41 89,351 2,27 ns 
3 nd2 nd2 nd2 - 
7 nd2 nd2 nd2 - 
14 nd2 nd2 nd2 - 

Sig. *** *** ***  

T2 

(% DO max. da actina) 

0 nd1 nd1 nd1 - 
1 nd1 nd1 nd1 - 
3 85,50a2 2,81 91,34ab2 2,37 96,02b2 2,31 * 
7 88,782 3,86 93,872 3,27 92,852 1,99 ns 
14 93,112 3,20 92,342 2,13 91,542 2,17 ns 

Sig. *** *** ***  

1200-kDa 
(% DO max. da actina) 

0 49,74a1 2,04 50,38ab1 1,95 56,83b13 1,96 * 
1 55,70a12 1,88 62,42ab2 3,29 71,12b2 2,89 ** 
3 60,64a23 1,75 69,85b2 1,98 74,57b3 2,12 *** 
7 62,53a23 2,02 69,24ab2 1,60 71,95b23 2,21 ** 
14 63,733 1,48 68,862 1,03 64,2012 2,00 ns 

Sig. *** *** ***  
Médias que não possuam letras iguais (por linha) e algarismos iguais (por coluna) não diferem 
significativamente (P<0,05). ***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P<0,01); *-
significativo (P<0,05); ns-não significativo (P≥0,05); nd – banda não detectada (nestes casos, o valor 0 foi 
utilizado no tratamento estatístico). 

 

Na Figura 22 estão representados os “Western blots”, resultantes da incubação com 

o anticorpo anti-titina, observando-se que o anticorpo reconheceu a titina T1 e T2 bem 

como a banda 1200-kDa. Nos três grupos a T1 foi visível nos dias 0 e 1 pm, nos restantes 

dias a banda que surge é provavelmente a T2. Esta banda tornou-se menos proeminente 

ao longo do tempo, mas ainda é visível nos três grupos no dia 14, contudo, no grupo 
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DFD a banda é menos densa do que a dos restantes grupos. A banda 1200-kDa, não 

detectada no dia 0 no grupo Normal, torna-se posteriormente visível até ao 7 pm, 

deixando praticamente de ser perceptível no dia 14. No grupo DFD o padrão é 

semelhante, com excepção do dia 0 em que a banda foi visível. No grupo DFDmod a 

banda T1 é mais proeminente nos dois primeiros dias, quando comparada com a dos 

grupos Normal e DFD. A banda 1200-kDa também é mais densa no grupo DFDmod e, 

em oposição aos outros dois grupos, no dia 14 a banda é claramente visível, 

correspondendo à maior densidade média observada por SDS-PAGE. 

 

A titina, a maior proteína filamentosa encontrada no músculo estriado, tem como 

função manter a integridade estrutural das miofibrilhas, ligando os filamentos grossos 

do sarcómero à linha Z e mantendo o posicionamento dos filamentos grossos no centro 

do sarcómero (Robson, 1995). A T2 está localizada na banda A (região terminal C da T1) 

enquanto que o fragmento 1200 kDa está localizado na banda I (região terminal N da 

T1), desde a linha Z até à proximidade da linha N2 (Kimura et al., 1992). A exacta 

localização da ruptura da T1 em T2 e no fragmento a 1200 kDa não é conhecido, sendo 

referido que ocorre a 340-400 nm da linha Z (Tanabe et al., 1992; Tskhovrebova e 

Trinick, 1997), próximo da linha N2 (Kimura et al., 1992; Kawamura et al., 1995) ou junto 

à linha Z (Taylor et al., 1995a; Boyer-Berri e Greaser, 1998). 

 
 
 

 

 

 

Figura 22. “Western blots” da titina, preparados a partir dos géis a 8%, para os três 

grupos de pHf nos cinco dias post mortem (0, 1, 3, 7 e 14). 

 

A degradação da titina, ao longo da maturação da carne de bovino, é referida por 

vários autores (Orcutt e Dutson, 1985; Anderson e Parrish Jr, 1989; Huff et al., 1992; Ötle, 
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1994; Taylor et al., 1995a; Watanabe e Devine, 1996), ainda que outros não tenham 

encontrado alterações da titina mesmo após 20 dias de armazenamento de carne de 

bovino a 15ºC (Locker e Wild, 1984a; Locker e Wild, 1984b). Taylor et al. (1995a), 

referiram que ao dia 0 pm (imediatamente após o abate) a titina está já parcialmente 

degradada, contendo aproximadamente 50% de cada uma das formas (T1 e T2). Fritz e 

Greaser (1991), ao observarem apenas uma banda, estando ausente a banda T2, 

sugeriram que a T2 pode resultar do processo de preparação das miofibrilhas para a 

electroforese. Segundo Taylor et al. (1995a), é provavél que a banda identificada por 

Fritz e Greaser (1991) seja a T2 e não a titina intacta. No presente trabalho é possível que 

no dia 0, estejam já presentes as duas formas (T1 e T2), contudo devido à dificuldade da 

identificação das duas bandas, em géis de 8% T, consideramos como T1. Resultados 

semelhantes, aos obtidos por nós, em que a titina T1 é degradada nos primeiros dias pm 

(entre o dia 1 e o dia 3) são reportados por outros autores (Taylor et al., 1995a; 

Watanabe e Devine, 1996; Boyer-Berri e Greaser, 1998), enquanto que outros referem 

uma degradação mais lenta da T1, estando ausente apenas no dia 7 (Huff-Lonergan et 

al., 1996a), no dia 14 (Ho et al., 1997) ou ainda presente ao dia 16 pm (Fritz e Greaser, 

1991; Fritz et al., 1993). A intensidade da banda correspondente à T2, sofreu um ligeiro 

aumento ao longo do tempo pm no grupo Normal sendo claramente visível no dia 14 

pm, indicando que a sua degradação é lenta. O “Western blotting” revelou, no entanto, 

que a banda é claramente menos intensa no dia 14 pm. Noutros trabalhos foi 

igualmente referido, no músculo longissimus de bovino, um aumento da intensidade da 

T2 até ao dia 14, permanecendo ainda visível no dia 28 pm (Ho et al., 1997). Outro 

produto da degradação da titina é referido como aparecendo abaixo da T2, a 

aproximadamente 1200 kDa e que resulta da degradação da T1 (Matsuura et al., 1991). 

Ao longo do armazenamento da carne foi observado, nos géis a 8%, a presença desta 

banda desde o primeiro dia pm (dia 0) aumentando a sua intensidade até ao dia 3, a 

partir do qual, no grupo Normal, tende a manter-se constante até ao dia 14. O 

aparecimento ao longo do tempo de uma banda semelhante, é reportado em vários 

trabalhos, contudo o padrão de variação ao longo do tempo não é concordante. Huff-

Lonergan et al. (1996b) referem o aparecimento desta banda aos 3 dias, aumentando a 
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sua intensidade até ao dia 28 pm. Noutros trabalhos foi observado por SDS-PAGE o 

aparecimento desta banda desde o dia 0 até ao dia 3, mas estando ausente a partir do 

dia 7 pm (Ho et al., 1996; Ho et al., 1997). 

No “Western blotting” a banda correspondente a 1200-kDa não foi visível nos dias 0 

e 14 no grupo Normal e no dia 14 no grupo DFD, enquanto que nos géis foi detectada 

a presença desta banda. Huff-Lonergan et al. (1996a) em “blots” incubados com o 

anticorpo para a titina, verificaram que aos 14 dias pm o anticorpo reconheceu a banda 

a 1200 kDa, mas não nos dias 28 e 56 pm, enquanto que nos géis a banda ainda é 

visível nestes dias pm. Segundo os autores, possivelmente o polipéptido 1200-kDa não 

contém o epítopo para o reconhecimento do anticorpo. Por outro lado, outros estudos 

não revelaram a presença desta banda (Fritz e Greaser, 1991; Fritz et al., 1993). 

Pela intensidade das bandas T2, em SDS-PAGE, conclui-se que a degradação da titina 

foi ligeiramente superior no grupo DFD, comparativamente ao grupo Normal, pela 

maior intensidade da banda T2 resultante da degradação da T1, observada no dia 3, e 

pela menor intensidade da banda no dia 14 observada por “Western blotting”. 

Watanabe e Devine (1996) ao estudarem o efeito do pHf na degradação da titina no 

músculo longissimus thoracis et lumborum de bovino, observaram uma degradação mais 

rápida da T1 em T2 na carne DFD, desaparecendo completamente da carne com pHf 

elevado no dia 1 pm. Por outro lado, a carne com pHf intermédio (pH 6,0 e 6,3) 

apresentou no dia 1 a banda T1 mais densa do que a carne com pHf de 5,4, resultados 

mais notórios do que os deste trabalho. É, no entanto, de referir que no trabalho 

anterior o grupo com pHf elevado comportou apenas dois músculos com pH muito 

elevado (pH = 7,0) e obtidos pela administração de adrenalina aos animais. Em carne de 

suíno foi, também, observada uma maior degradação da titina na carne DFD 

comparativamente à PSE (Warner et al., 1997). 

Poderemos concluir que, a degradação da titina ocorre de uma forma lenta, ao 

longo da maturação, mas visível a partir do dia 0 a 1 pm, pela presença da banda 1200-

kDa. A influência do grupo de pHf na degradação da T1 e aparecimento da T2 é ligeira, 

contudo a maior intensidade da banda 1200-kDa nos dias 0 a 3 pm no grupo DFD, 

comparativamente ao grupo Normal, poderá sugerir uma degradação superior da titina 
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neste grupo, ainda que ao aumento da intensidade desta banda não corresponda uma 

diminuição da intensidade da banda T1. 

 
A incubação de miofibrilhas com -calpaína, em condições de temperatura e pH 

semelhantes às da maturação da carne (2ºC e pH=5,6), revelaram por SDS-PAGE e por 

“Western blotting” a degradação da titina, com a formação da T2 e da banda a 1200 kDa 

de forma semelhante ao que ocorre durante a maturação da carne (Huff-Lonergan et al., 

1996a). O envolvimento da -calpaína na degradação da titina, não é claro no presente 

trabalho. Se bem que, as diferenças mais significativas na degradação desta proteína, 

entre grupos de pHf, tenha ocorrido no dia 3 pm, que coincide com a menor actividade 

da -calpaína sugerindo a sua activação e perda de actividade, a menor relação -

calpaína/calpastatina poderá indicar que a menor actividade desta enzima poderá estar 

relacionada com a sua inibição pela calpastatina. 

A titina também é susceptível a ser degradada pelas catepsinas. A incubação (37ºC e 

pH=5,5) de miofibrilhas de músculo esquelético de bovino com catepsina D revelou a 

degradação desta proteína (Zeece e Katoh, 1989). A catepsina L é também efectiva na 

degradação da titina em estudos in vitro (Mikami et al., 1987). 

Devido a estes dois sistemas enzimáticos terem a capacidade, in vitro, de degradar a 

titina, não é de excluir que ambos possam contribuir para a degradação desta proteína 

durante a maturação da carne. Possivelmente nos primeiros dias pm a degradação da 

titina é conduzida pela -calpaína e nas fases seguintes pelas catepsinas, contribuindo 

para a redução das diferenças entre grupos de pHf. 

 

Relação com o pHf 
 

Foram encontradas correlações significativas e positivas com o pHf apenas no dia 1 

(P<0,01) para a T1 e no dia 3 (P<0,01) para a T2 (Quadro 23). A banda 1200-kDa mostrou 

estar correlacionada significativamente do dia 1 ao dia 7, revelando o aumento da 

intensidade deste fragmento, resultante da degradação da titina, com o aumento pHf da 

carne, no entanto no último dia pm a correlação não é significativa (P≥0,05). 
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Quadro 23. Coeficientes de correlação (r), valores P e níveis de significância para a 

relação da intensidade das bandas T1, T2 e 1200-kDa (% DO max. actina) 

com o pHf, nos cinco dias post mortem. 

Parâmetro 
 Dias post mortem 
 0 1 3 7 14 

T1 
(% DO max. da actina) 

r 0,109 0,366 - - - 
P 0,5652 0,0469 - - - 

Sig. ns * - - - 

T2 
(% DO max. da actina) 

r - - 0,488 0,112 -0,071 
P - - 0,0062 0,5543 0,7103 

Sig. - - ** ns ns 

1200-kDa 
(% DO max. da actina) 

r 0,441 0,641 0,598 0,445 -0,123 
P 0,0147 0,0001 0,0005 0,0137 0,5180 

Sig. * *** *** * ns 
***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P<0,01); *-significativo (P<0,05); 
ns-não significativo (P≥0,05). 

 

 

  Nebulina e Filamina 

 

Ao longo do tempo pm (Figura 23) verificou-se uma diminuição da intensidade da 

nebulina, particularmente acentuada até ao dia 7 pm, indicando a sua degradação ao 

longo do tempo pm.  
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Figura 23. Intensidade das bandas de nebulina e filamina, nos géis a 8%, ao longo do 

tempo post mortem para os três grupos de pHf (Normal ; DFDmod  

; DFD --------) (as barras verticais representam o erro padrão). 

 

O grupo DFD apresentou, comparativamente ao grupo Normal, uma menor 

degradação ao longo do tempo pm. A aproximadamente 300 kDa, numa posição 

superior à MHC, surge nos géis a 8%, uma banda que, possivelmente, equivale à banda 

referida noutros trabalhos como sendo a filamina (Claeys et al., 1995; O'Halloran et al., 

1997a). A intensidade desta banda, sofreu igualmente, um decréscimo a partir do dia 1 

pm, em todos os grupos de pHf. Os grupos Normal e DFD apresentaram valores muito 

semelhantes, enquanto que o grupo DFDmod apresentou valores para a intensidade da 

banda superiores. 

 
A análise de variância factorial (Quadros AIII.24-25, Anexo III) revelou um efeito 

significativo do grupo de pHf para a nebulina (P<0,001) e para a filamina (P<0,01). O 

efeito do tempo pm foi igualmente significativo (P<0,001) para os dois parâmetros. Foi 

ainda observado um efeito significativo (P<0,001) da interacção para a nebulina, 

possivelmente devido ao comportamento diferencial dos grupos de pHf nos primeiros 

dias pm. 

 
Em todos os grupos de pHf (Quadro 24), foi observado uma degradação significativa 

(P<0,001) da nebulina ao longo do tempo pm, tendo-se constatado o desaparecimento 

total da banda em alguns músculos. Do dia 0 ao dia 1 pm a intensidade das bandas 

indica que praticamente não ocorreu degradação desta proteína, mas do dia 1 ao 3 

ocorreu uma redução acentuada e significativa (P<0,05) nos grupos Normal e DFDmod. 

No grupo DFD, ainda que o efeito do tempo tenha sido igualmente significativo, a 

redução da intensidade da banda, foi consideravelmente menor. 

 

Quadro 24. Médias ( erro padrão) para a intensidade das bandas de nebulina e 

filamina nos géis a 8%, nos três grupos de pHf em cada dia post mortem. 
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Parâmetro Dias pm
Grupos de pH 

Sig.
Normal DFDmod DFD 

Nebulina 
(% DO max. da actina) 

0 71,79a1 3,05 70,57a1 3,08 57,98b1 4,15 * 
1 61,03a1 3,97 71,32a1 2,63 59,88a1 3,18 * 
3 15,95a2 5,86 38,32b2 7,13 44,97b12 3,66 ** 
7 8,85a2 4,61 10,05a3 5,24 31,61b2 5,64 ** 
14 8,83a2 4,63 4,46a3 4,46 28,96b2 5,10 ** 

Sig. *** *** ***  

Filamina 
(% DO max. da actina) 

0 37,4713 1,72 40,491 3,34 38,321 2,17 ns 
1 42,721 2,61 42,691 2,48 41,111 2,29 ns 
3 35,24ab13 2,26 42,36a1 2,70 32,26b13 2,26 * 
7 30,0523 2,31 34,5812 2,26 27,5923 1,85 ns 
14 23,802 1,11 28,002 1,49 23,012 1,89 ns 

Sig. *** *** ***  
Médias que não possuam letras iguais (por linha) e algarismos iguais (por coluna) não diferem 
significativamente (P<0,05). ***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P<0,01); *-
significativo (P<0,05); ns-não significativo (P≥0,05). 
 
 

 
 
 

A comparação entre grupos de pHf, em cada tempo pm, revelou que no dia 1 o 

grupo DFD diferenciou-se (P<0,05) dos restantes por apresentar uma menor 

intensidade das bandas. Esta menor intensidade logo no dia 0, não deve estar 

relacionada com uma degradação precoce da proteína, uma vez que esta degradação 

parece ocorrer de uma forma mais acentuada a partir do dia 1. No dia 3 pm a 

intensidade da banda de nebulina do grupo Normal foi significativamente menor 

(P<0,05) do que a intensidade verificada nos outros dois grupos, que não se 

diferenciam entre si (P≥0,05). No dia 7, resultante de uma redução acentuada da 

intensidade da banda no grupo DFDmod, os valores assemelham-se aos do grupo 

Normal (8,85 e 10,05 respectivamente), diferenciando-se (P<0,05) apenas o grupo DFD 

por apresentar uma intensidade da banda superior (31,61). No dia 14 mantêm-se as 

diferenças entre grupos com a carne DFD a apresentar uma intensidade da banda 

superior (P<0,05) à dos dois outros grupos. 

 
A incubação com o anticorpo anti-nebulina confirma que a degradação desta 

proteína no grupo DFD foi menor do que a verificada no grupo Normal (Figura 24). 

Neste grupo, a partir do dia 3 a banda de nebulina deixou de ser visível, enquanto que 

para o grupo DFDmod e DFD só a partir do dia 7 é que o mesmo se verificou. No grupo 
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Normal são claramente visíveis os produtos da degradação desta proteína nos dias 7 e 

14 pm, no grupo DFD os produtos da sua degradação são menos visíveis. Bandas, 

resultantes da degradação da nebulina, entre os 600 a 380 kDa, identificados por 

“Western blotting”, partir dos 7 dias pm e semelhantes aos por nós visualizados, são 

referidos por outros autores (Huff-Lonergan et al., 1996b; Ho et al., 1997; Geesink e 

Koohmaraie, 1999a). Os grupos DFDmod e DFD apresentaram no dia 3 pm a banda de 

nebulina perfeitamente visível. A análise da intensidade das bandas (Quadro 24) revelou, 

igualmente, que neste dia os grupos DFDmod e DFD não se diferenciaram 

significativamente. No dia 7 pm a degradação observada no grupo DFDmod foi 

ligeiramente superior à do grupo DFD, como já sugerido pela análise das bandas por 

SDS-PAGE. 

 
Os resultados mostram que a nebulina foi degradada durante o período pm e que 

no grupo Normal a degradação foi mais rápida, deixando no dia 3 pm de ser visível, 

quando incubada com o anticorpo específico. O desaparecimento da nebulina intacta 

após 3 dias e avaliado por SDS-PAGE, foi igualmente referido noutros trabalhos (Huff-

Lonergan et al., 1995; Huff-Lonergan et al., 1996b). Outros autores apontam para uma 

taxa de degradação inferior, referindo o desaparecimento da nebulina aos 7 dias pm 

(Geesink e Koohmaraie, 1999a) ou um decréscimo pelo dia 7 e o seu desaparecimento 

ao dia 14 pm (Ho et al., 1997). Trabalhos anteriores referem, por sua vez, uma 

degradação mais precoce da nebulina, entre as 3 h e os 2 dias pm, (Lusby et al., 1983; 

Locker e Wild, 1984b; Fritz e Greaser, 1991). Por outro lado, Uytterhaegen et al. (1992b) 

em músculo longíssimos dorsi de bovino armazenado a 4ºC durante 12 dias, observaram 

uma degradação muito ligeira da nebulina, em carcaças com e sem estimulação 

eléctrica. 
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Figura 24. “Western blots” da nebulina, preparados a partir dos géis a 8%, para os 

três grupos de pHf nos cinco dias post mortem (0, 1, 3, 7 e 14). 

 

Os resultados obtidos mostram que a nebulina é degradada, ao longo do período de 

armazenamento da carne, mais rapidamente do que a titina, apresentando-se 

concordantes com os obtidos noutros trabalhos (Fritz e Greaser, 1991; Huff-Lonergan et 

al., 1995; Taylor et al., 1995a; Huff-Lonergan et al., 1996a; Nagaraj et al., 2005). 

 
Os poucos trabalhos existentes sobre o efeito do pHf na degradação da nebulina, 

não são concordantes. Watanabe e Devine (1996) ao estudarem o efeito do pHf na 

degradação da nebulina, por SDS-PAGE, no músculo longissimus thoracis et lumborum 

de ovinos, verificaram que a taxa de degradação da nebulina foi maior a pHf elevado 

(pH=7,0) e menor a pH intermédio (pH entre 6,0 e 6,3), atribuindo a esta diferença na 

degradação da nebulina, a causa da relação curvilínea entre pHf e força de corte da 

carne. Estes resultados são diferentes dos encontrados por nós, que mostraram uma 

menor degradação da nebulina na carne com pHf elevado. Possivelmente a falta de 

relação curvilínea entre pHf e a força de corte da carne, encontrada no presente 

trabalho; ou o facto de aos animais utilizados, pelos autores referidos, terem sido 

tratados com adrenalina para promover o aumento do pHf do músculo; e ao facto de os 

autores terem utilizados um número reduzido de animais (n=11), com apenas dois 

animais a serem considerados do grupo de pHf elevado (com valores de pHf 

consideravelmente elevados, 7,0), poderão estar na origem das diferenças encontradas. 

Por sua vez, em músculo rectus abdominis de bovino, foi observado uma degradação 
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mais rápida da nebulina no grupo de pHf Normal enquanto que no músculo psoas 

major, não foram observadas diferenças entre grupos de pHf (Geesink et al., 1992a). Em 

músculo de suíno, também foi observada uma menor degradação da nebulina no grupo 

DFD (pHf de 6,29) (Warner et al., 1997), como no presente trabalho para carne de 

bovino. 

A nebulina constitui um substrato para acção proteolítica das calpaínas. A incubação 

de miofibrilhas com -calpaína e 100 M CaCl2, em condições de temperatura e pH 

semelhantes às da maturação da carne (4ºC e pH=5,6), originou uma rápida degradação 

da nebulina não sendo detectado por "immunoblotting" após 15 min de incubação 

(Huff-Lonergan et al., 1996a). A acção proteolítica das catepsinas, nesta proteína 

miofibrilhar está também referenciada, tendo sido mostrado que tanto a catepsina D 

(Zeece e Katoh, 1989) como a catepsina L (Mikami et al., 1987) degradam, in vitro, esta 

proteína. A observação da maior degradação da nebulina no grupo Normal, sugere que 

as catepsinas poderão estar envolvidas na degradação desta proteína durante a 

maturação da carne, ainda que a actividade da catepsina D não tenha diferido entre os 

grupos de pHf. 

 

A intensidade da banda de filamina (Quadro 24) sofreu um decréscimo significativo 

(P<0,001), ao longo do tempo pm, em todos os grupos de pHf, contudo 

consideravelmente menos acentuado que a diminuição ocorrida para a nebulina, 

permanecendo a banda de filamina visível mesmo após 14 dias de maturação. Entre os 

grupos de pHf, apenas foram observadas diferenças significativas (P<0,05) no dia 3 pm, 

diferenciando-se o grupo DFDmod do grupo DFD, por apresentar uma intensidade da 

banda superior. 

A filamina é referida como não sendo degradada após 6 e 14 dias (O'Halloran et al., 

1997a; O'Halloran et al., 1997b) ou apenas ligeiramente degradada após 12 dias 

(Uytterhaegen et al., 1992b) de armazenamento a 4ºC do músculo longissimus dorsi de 

bovino. Em músculos de caprino, foi observado que a filamina é resistente à proteólise 

pm, mesmo após 20 dias de armazenamento a 5ºC (Nagaraj et al., 2005). Por outro lado, 

outros autores referem a degradação desta proteína ao longo de 12 dias de 
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armazenamento (Claeys et al., 1995). Huff-Lonergan et al. (1996a) referem, também, 

uma degradação ligeira da filamina ao longo do período pm. Os autores observaram, 

em “Western blots” preparados com um anticorpo para a filamina, o aparecimento de 

uma banda a aproximadamente 240 kDa identificada entre os 3 a 14 dias pm, como um 

produto da degradação da filamina. Este produto resultante da fragmentação da 

filamina situa-se muito próximo da banda de filamina, dando a impressão de uma 

banda dupla. Uma banda semelhante, situada imediatamente abaixo da filamina, e que 

surge ao longo do tempo pm, foi igualmente visualizada nos géis de 8% do presente 

trabalho (Figura 19). 

A filamina, envolvida nas ligações intermiofibrilhares, é susceptível à degradação 

pelas calpaínas (Taylor et al., 1995a). Quando miofibrilhas de bovino foram incubadas 

com -calpaína, em condições de pH e temperatura semelhantes às da maturação 

normal da carne (4ºC e pH=5,6) foi observado um perfil de degradação, com o 

aparecimento de uma banda a 240 kDa, semelhante ao verificado durante a maturação 

da carne (Huff-Lonergan et al., 1996a). Devido aos resultados deste último autor 

podemos supor que a degradação desta proteína ao longo da maturação da carne se 

deve, preferencialmente, à acção proteolítica das calpaínas. 

 

Relação com o pHf 
 

A intensidade da banda da nebulina avaliada por SDS-PAGE está inversamente 

correlacionada (P<0,01) com o aumento do pHf no dia 1, não correlacionada no dia 0 

(P≥0,05) e correlacionada positivamente nos dias 3, 7 e 14 pm (Quadro 25). A correlação 

negativa encontrada no dia 0, deve-se à menor intensidade da banda no grupo DFD, 

observada nesse dia pm. Nos últimos 3 dias pm a correlação sugere que a degradação 

da nebulina é dependente do pHf da carne, sendo menor à medida que o pHf da carne 

aumenta, como anteriormente referido. 

A banda de filamina não revelou estar correlacionada (P≥0,05) com o pHf da carne 

em nenhum dos tempos pm. 
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Quadro 25. Coeficientes de correlação (r), valores P e níveis de significância para a 

relação da intensidade das bandas de nebulina e filamina (% DO max. 

actina) com o pHf, nos cinco dias post mortem. 

Parâmetro 
 Dias post mortem 
 0 1 3 7 14 

Nebulina 
r -0,496 -0,162 0,505 0,516 0,473 
P 0,0053 0,3937 0,0044 0,0035 0,0082 

Sig. ** ns ** ** ** 

Filamina 
r -0,013 -0,115 -0,237 -0,194 -0,185 
P 0,9447 0,5444 0,2065 0,3043 0,3285 

Sig. ns ns ns ns ns 
***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P<0,01); *-significativo (P<0,05); 
ns-não significativo (P≥0,05). 

 

 

 

 

  Bandas 145-kDa e 110-kDa 

 

A banda 145-kDa foi visualizada nos géis de 8% entre duas bandas proeminentes, 

que se mantêm bem visíveis ao longo do tempo pm (Figura 19). A banda localizada 

superiormente poderá corresponder à proteína M, que é referida como tendo uma 

massa molecular de 165 kDa (Noguchi et al., 1992) ou de 160 kDa (Woodhead e Lowey, 

1983). A banda visível numa posição inferior à banda 145-kDa é possivelmente a 

proteína C, com uma massa molecular de 140 kDa (Porzio e Pearson, 1977). A banda 

identificada como 110-kDa, localiza-se acima da -actinina, tornando-se claramente 

visível ao longo do tempo pm. 

 
Na Figura 25 estão representadas as intensidades destas bandas, ao longo do tempo 

pm, para os três grupos de pHf.  

A banda 145-kDa surge no dia 0 como uma banda bem visível, cuja intensidade 

tende a decrescer ao longo do tempo, de uma forma mais evidente, para o grupo DFD. 

No grupo Normal a partir do dia 3 pm a intensidade da banda tende a manter-se 

constante. A banda identificada como 110-kDa, debilmente visível no dia 0 pm aumenta 
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de intensidade de forma notória ao longo do tempo, apresentando um comportamento 

semelhante nos três grupos de pHf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Intensidade das bandas 145-kDa e 110-kDa, nos géis a 8%, ao longo do 

tempo post mortem para os três grupos de pHf (Normal ; DFDmod 

 ; DFD --------) (as barras verticais representam o erro padrão). 

 

A análise de variância factorial (Quadros AIII.26-27, Anexo III) revelou, para as duas 

bandas, um efeito significativo (P<0,001) dos dias pm. O efeito do grupo de pHf apenas 

foi significativo (P<0,01) na banda 145-kDa. Não foi observado um efeito significativo 

(P≥0,05) da interacção para as duas bandas. 

A análise do efeito do tempo, em cada grupo de pHf (Quadro 26), revelou que no 

grupo Normal a intensidade da banda 145-kDa se manteve praticamente constante, 

resultando num efeito não significativo (P≥0,05) do tempo, ainda que do dia 0 ao dia 3 

pm ocorra uma diminuição da intensidade desta banda. No grupo DFDmod e DFD foi 

observado um efeito significativo (P<0,01) do tempo pm, ocorrendo uma diminuição da 

intensidade desta banda ao longo do período de armazenamento da carne. 

Apesar destas diferenças, quando comparamos os grupos de pHf em cada dia pm, 

verificou-se que em nenhum dos dias foram encontradas diferenças significativas 

(P≥0,05) entre os grupos, ainda que, em termos médios, a intensidade da banda do 

grupo DFD seja inferior à do grupo Normal, no último dia pm. 
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Quadro 26. Médias ( erro padrão) para a intensidade das bandas 145-kDa e 110-

kDa, nos géis a 8%, nos três grupos de pHf em cada um dos dias post 

mortem. 

Parâmetro Dias pm 
Grupos de pH 

Sig.
Normal DFDmod DFD 

145-kDa 
(% DO max. actina) 

0 33,47 2,49 40,911 3,21 35,091 2,36 ns 
1 30,82 1,69 38,0212 3,38 33,181 1,38 ns 
3 26,82a 0,94 33,10b12 1,77 30,44ab12 2,35 ns 
7 27,03 1,85 30,462 2,07 28,5112 2,37 ns 
14 30,21 2,19 28,172 2,04 22,512 3,07 ns 

Sig. ns ** **  

110-kDa 
(% DO max. actina) 

0 3,681 0,47 4,141 0,72 3,251 0,54 ns 
1 5,8812 0,30 6,621 0,81 5,121 0,42 ns 
3 9,382 0,68 8,821 0,95 7,581 0,83 ns 
7 14,593 1,20 15,682 1,34 13,902 1,86 ns 
14 21,124 1,36 22,963 1,97 20,903 2,36 ns 

Sig. *** *** ***  
Médias que não possuam letras iguais (por linha) e algarismos iguais (por coluna) não diferem 
significativamente (P<0,05). ***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P<0,01); *-
significativo (P<0,05); ns-não significativo (P≥0,05); nd - não detectável. 

 

A banda identificada como 110-kDa surge, nos dois primeiros dias pm, como bandas 

pouco visíveis, aumentando da sua intensidade, particularmente, nos dias 7 e 14 pm, de 

igual forma nos três grupos de pHf. O efeito do tempo foi altamente significativo 

(P<0,001) para os três grupos, tendo-se verificado um aumento da intensidade desta 

banda do dia 1 para o dia 14 pm de 5 a 6 vezes nos três grupos. Em nenhum dos dias 

foram observadas diferenças significativas (P≥0,05) entre os grupos de pHf. 

 
Não foi encontrado por nós qualquer referência a uma proteína, com uma massa 

molecular próxima a 145 kDa, cuja degradação possa ocorrer ao longo do período pm, 

como sugerem os resultados do presente trabalho. Etlinger et al. (1976), referiram o 

aparecimento de uma banda a 150 kDa, em músculo esquelético de coelho, de origem 

desconhecida, mas que, segundo os autores, poderá ser um produto da degradação da 

proteína M ou da MHC. Kolczak et al. (2003), em músculos psoas major e minor e 

semitendinosus de bovino, também identificaram uma banda a 150 kDa, cuja 

intensidade aumenta ao longo do tempo pm, que segundo os autores poderá ser 
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originária de proteínas com massa molecular elevada. A hipótese dessa banda ser um 

produto da degradação da MHC é suportada pelos trabalhos de Rathgeber et al. (1999), 

que em músculo pectoralis major de perus, referiram o aparecimento de bandas entre 

133 e 189 kDa, que reagem com o anticorpo anti-MHC. As catepsinas são referidas 

como originando o aparecimento de polipéptidos com massa molecular próxima a 150 

kDa, resultante da degradação da MHC (Robbins et al., 1979; Matsumoto et al., 1983; 

Jiang. et al., 1996). Como a banda por nós identificada a 145 kDa, diminui de 

intensidade ao longo do tempo pm, não corresponde, possivelmente, à banda referida 

pelos autores supra citados, nem deverá ser um produto resultante da degradação da 

miosina pelas catepsinas. 

 
Koohmaraie et al. (1984b) referem o aparecimento de uma banda a 110 kDa nos 

músculos longissimus e semitendinosus de bovino, visíveis nos géis a partir dos 7 e 3 

dias pm respectivamente. Xiong e Anglemier (1989) referem, igualmente, o 

aparecimento, ao longo do tempo pm, de um polipéptido a 110 kDa cuja origem é 

desconhecida. O'Halloran et al. (1997b), ao observarem o aparecimento desta banda 

durante a maturação da carne, relacionaram-na com a banda a 115 kDa encontrada por 

Mikami et al. (1987), resultante da degradação da MHC após incubação com a catepsina 

L. Outros autores (Ho et al., 1996; Ho et al., 1997), referem o aparecimento de uma 

banda a 130 kDa que não é visível até aos 14 a 28 dias pm, em musculo longissimus de 

bovino refrigerados a 2ºC, cuja origem é desconhecida, mas que segundo os autores, 

poderá tratar-se de um fragmento de proteínas de elevada massa molecular como a 

titina, nebulina ou das proteínas da linha M. Essa banda poderá corresponder à banda 

110-kDa, observada nos géis de 8%, uma vês que a localização da banda a 130 kDa em 

géis de 18%, referida pelos autores, corresponde à localização da banda 110-kDa, 

também observada por nós nos géis de 15%. A origem desta banda, ainda que 

reportada por vários autores, permanece por esclarecer. 

 

Relação com o pHf 
 

Apenas no dia 14 (Quadro 27) foi observada uma correlação significativa (P<0,05) e 
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negativa entre a intensidade da banda 145-kDa e o pHf, indicando que a intensidade 

desta banda diminui com o aumento do pHf. Em nenhum dos outros tempos a 

intensidade da banda 145-kDa mostrou estar correlacionada significativamente (P≥0,05) 

com o pHf. 

Para a banda 110-kDa em nenhum dos tempos pm, a intensidade desta banda 

mostrou estar correlacionada significativamente (P≥0,05) com o pHf. 

 

Quadro 27. Coeficientes de correlação (r), valores P e níveis de significância para a 

relação da intensidade das bandas 145-kDa e 110-kDa (% DO max. 

actina) com o pHf, nos cinco dias post mortem. 

Parâmetro 
 Dias post mortem 
 0 1 3 7 14 

145-kDa 
 

r -0,002 0,065 0,123 0,043 -0,384 
P 0,9905 0,7348 0,5171 0,8224 0,0361 

Sig. ns ns ns ns * 

110-kDa 
r -0,027 -0,187 -0,290 -0,094 -0,060 
P 0,8854 0,3214 0,1198 0,6207 0,7545 

Sig. ns ns ns ns ns 
***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P<0,01); *-significativo (P<0,05); 
ns-não significativo (P≥0,05). 

 

 

  -Actinina e banda 97-kDa 

 

Na Figura 26 estão representadas as intensidades das bandas de -actinina e 97-

kDa, para os três grupos de pHf ao longo do tempo pm. 
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Figura 26. Intensidade das bandas de -actinina e 97-kDa nos géis a 15%, ao longo 

do tempo post mortem para os três grupos de pHf (Normal ; 

DFDmod  ; DFD --------) (as barras verticais representam o erro 

padrão). 

 

Observou-se que a intensidade da -actinina decresceu, ao longo do período de 

armazenamento da carne, nos três grupos, sendo mais acentuado esse decréscimo no 

grupo DFDmod e principalmente no grupo DFD. No último dia o grupo DFD apresentou 

valores de intensidade da banda, consideravelmente inferiores aos do grupo Normal. 

A banda 97-kDa, não detectada no dia 0 em todos os grupos, tornou-se visível ao 

longo do tempo pm, particularmente nos grupos Normal e DFDmod, enquanto que no 

grupo DFD ocorreu apenas um aumento ligeiro da intensidade desta banda. 

 
O quadro da análise de variância (Quadros AIII.28-29, Anexo III) indica que, em 

termos globais, o pHf não exerceu um efeito significativo (P≥0,05) na intensidade da 

banda de -actinina. O efeito dos dias pm foi, por seu lado, significativo (P<0,001) e a 

interacção não significativa (P≥0,05). Para a banda 97-kDa tanto o efeito do tempo 

como do grupo de pHf foi significativo (P<0,001), bem como o efeito da interacção 

(P<0,001), devido ao aumento elevado da intensidade desta banda verificado nos 

grupos Normal e DFDmod, mas não no grupo DFD. 

 
A análise do efeito do tempo pm, para cada grupo de pHf (Quadro 28) revelou que, 

no grupo Normal a intensidade da banda de -actinina se manteve constante ao longo 

do tempo, sugerindo que esta proteína não sofreu alteração ao longo do 

armazenamento da carne ou, pelo menos, durante o período de tempo analisado. 

Contrariamente ao grupo Normal, ocorreu ao longo do tempo pm, uma diminuição 

significativa da intensidade da -actinina no grupo DFDmod (P<0,001) e no grupo DFD 
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(P<0,01). Esta diminuição pode sugerir uma degradação pm desta proteína, que ocorre 

contudo a uma taxa reduzida, visto que apenas a partir do dia 7 pm é que a intensidade 

da banda foi significativamente (P<0,05) menor do que a intensidade da banda no dia 0 

pm. Em nenhuma das amostras foi observada até ao dia 14 pm o desaparecimento 

completo da -actinina, ocorrendo apenas a diminuição da intensidade da banda. 

A comparação entre grupos de pHf, para cada dia pm, revelou que no dia 14 os 

grupos DFDmod e DFD têm bandas com uma intensidade significativamente (P<0,05) 

menor à do grupo Normal. Nos restantes dias a intensidade da -actinina foi 

estatisticamente semelhante (P≥0,05) nos três grupos de pHf. 

 
Para a banda 97-kDa o efeito do tempo foi significativo (P<0,001) em todos os 

grupos de pHf. Esta banda, não detectada nos primeiros dias pm, aumentou de 

densidade de uma forma notória no grupo DFDmod e principalmente no grupo Normal. 

No grupo DFD a banda mantém-se, em termos médios, não visível até ao dia 7. 

Ao longo do tempo pm as diferenças entre grupos vão-se acentuando sendo 

significativas (P<0,001) nos dias 3 a 14 pm. Neste último dia a intensidade desta banda 

foi, comparativamente ao grupo DFD, 5,3 vezes superior para o grupo Normal e 3,5 

vezes para o grupo DFDmod. 

 

Quadro 28. Médias ( erro padrão) para a intensidade das bandas de -actinina e 

97-kDa, nos géis a 15%, nos três grupos de pHf em cada um dos dias post 

mortem. 

Parâmetro Dias pm 
Grupos de pH 

Sig.
Normal DFDmod DFD 

-Actinina 
(% DO max. actina) 

0 76,82  1,56 80,261  1,77 83,851  3,40 ns 
1 76,20  1,55 78,901  1,23 80,0112  3,76 ns 
3 70,35  3,22 74,6413  1,81 68,44123  5,64 ns 
7 69,78  2,88 66,562  2,03 63,2323  6,00 ns 
14 72,02a  3,19 67,65b23  2,27 56,46b3  4,89 * 

Sig. ns *** **  

97-kDa 
(% DO max. actina) 

0 nd1 nd1 nd1 - 
1 1,681  1,16 nd1 nd1 ns 
3 17,62a2  2,99 10,62a12  2,46 nd1 *** 
7 26,32a2  1,59 15,77b23  3,15 2,61c12  1,74 *** 
14 40,46a3  3,64 26,68b3  4,66 7,62c2  2,24 *** 

Sig. *** *** ***  



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 181

Médias que não possuam letras iguais (por linha) e algarismos iguais (por coluna) não diferem 
significativamente (P<0,05). ***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P<0,01); *-
significativo (P<0,05); ns-não significativo (P≥0,05); nd – banda não detectada (nestes casos, o valor 0 foi 
utilizado no tratamento estatístico). 

 

A não degradação da -actinina nos primeiros 12-14 dias pm a 2-4ºC é evidenciada 

em alguns trabalhos (Koohmaraie et al., 1984b; Kolczak et al., 2003). Koohmaraie et al. 

(1995) não observaram nenhuma degradação da -actinina no músculo longissimus de 

ovino após 21 dias de armazenamento e Ho et al. (1996) durante 28 dias, em músculo 

longissimus de bovino. Após armazenamento prolongado, normalmente superior a duas 

semanas, pode ser observada uma degradação ligeira da -actinina (Geesink e 

Koohmaraie, 1999a; Ertbjerg et al., 1999a). Tendo em consideração o exposto podemos 

concluir que, na carne com pHf normal, não ocorre a degradação da -actinina durante 

as duas primeiras semanas, o que está de acordo com os resultados apresentados por 

nós para o grupo Normal, mas não para a carne com pHf elevado.  

Segundo Goll et al. (1992), as calpaínas são as principais enzimas responsáveis pela 

tenrificação pm da carne e que esta tenrificação está directamente relacionada com a 

capacidade, única entre as enzimas conhecidas, de degradarem a linha Z. A degradação 

da linha Z promove a libertação da -actinina, que é a principal proteína constituinte 

desta estrutura, mas na forma intacta. Estudos, in vitro, com -actinina purificada, 

mostraram que esta proteína não é degradada pelas calpaínas (Dayton et al., 1976a; Goll 

et al., 1991). Como os nossos resultados mostraram que na carne com pHf elevado 

ocorre a diminuição da intensidade da banda de -actinina e que a este pH estaria 

favorecida a actividade das calpaínas que, no entanto, não degradam esta proteína, 

podemos questionar que mecanismos estarão na origem da diminuição da intensidade 

observada na carne com pHf elevado. Foi demonstrado em estudos in vitro, que as 

catepsinas B, L e D podem degradar a -actinina (Okitani et al., 1980; Matsukura et al., 

1981; Matsumoto et al., 1983; Mikami et al., 1987). A diminuição da intensidade da -

actinina foi observada, também, no músculo pectoralis profundos de bovino em pré-

rigor, após injecção com ácido láctico (Ertbjerg et al., 1999a). Segundo os autores a 

degradação parcial -actinina deveu-se em parte ao efeito do ácido láctico na 

libertação das enzimas lisossomais. No entanto, dado que estas proteases têm 
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actividade óptima a pH ácido, seria de esperar uma maior degradação da -actinina no 

grupo com pHf Normal e não no grupo com pHf elevado, como observado, sugerindo 

que as diferenças encontradas não são devidas à acção proteolítica das catepsinas sobre 

a -actinina. A teoria não enzimática da tenrificação da carne pela acção do cálcio não 

explica os resultados obtidos uma vez que a incubação com iões cálcio não promove a 

degradação da -actinina (Takahashi, 1996). Possivelmente uma explicação mais 

plausível, para a diminuição da intensidade da banda de -actinina, pode estar 

relacionada, não com a sua degradação, mas sim devido à sua remoção da linha Z, 

tornando-se mais solúvel e levando à sua perda durante a preparação das miofibrilhas 

para a electroforese. As diferenças observadas entre grupos de pHf, poderão estar 

relacionadas com a degradação mais rápida da linha Z, referida nos músculos 

longissimus dorsi com um valor de pHf elevado (Monin, 1993), podendo deste modo, 

resultar num aumentando da fracção solúvel desta proteína, com a resultante perda 

durante a preparação das miofibrilhas. 

 
Vários autores referem o aparecimento de uma banda, ao longo do período de 

maturação da carne, localizada imediatamente abaixo da -actinina (Koohmaraie et al., 

1984a; Koohmaraie et al., 1984b; Xiong e Anglemier, 1989; Lee et al., 2000), como 

observado no presente trabalho. Pommier et al. (1987), referem esta banda como sendo 

a fosforilase. Outros autores reportam um polipéptido situado imediatamente abaixo da 

-actinina e com uma massa molecular de 95 a 105 kDa cuja origem é desconhecida, 

mas podendo resultar de qualquer proteína com uma massa molecular superior a 105 

kDa (Koohmaraie et al., 1995), nomeadamente a -actinina (Koohmaraie et al., 1984b) 

ou um produto da degradação da nebulina (Xiong e Anglemier, 1989). Rathgeber et al. 

(1999), ao estudarem o perfil de degradação miofibrilhar em perus com a condição PSE, 

observaram que a banda a 95 kDa reage com o anticorpo para a glicogénio-fosforilase, 

não reagindo com anticorpos para a titina e nebulina, reagindo também, com o 

anticorpo para a MHC, sugerindo que esta banda também será constituída por um 

fragmento desta proteína. Os autores referem que o aparecimento desta banda pode 

estar relacionada com precipitação da glicogénio-fosforilase sobre as miofibrilhas, 
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devido à sua desnaturação pela acção do pH. Esta hipótese é suportada pelos 

resultados do presente trabalho, uma vez que esta banda é marcadamente intensa no 

grupo Normal e pouco intensa no grupo DFD, que possui um pH menos propício à 

desnaturação desta enzima. De igual modo, Warner et al. (1997) ao estudarem o perfil 

das proteínas miofibrilhares por SDS-PAGE em lombo de suíno com a condição PSE e 

DFD, constataram o aparecimento da fosforilase nos músculos PSE, resultante da 

desnaturação da enzima, não ocorrendo o mesmo nos músculos DFD. 

Este fragmento poderá resultar da acção das catepsinas na MHC, uma vez que, 

alguns trabalhos demonstraram a formação de uma banda, com uma massa molecular 

próxima de 95 kDa, resultante da degradação da MHC (Okitani et al., 1980; Matsukura et 

al., 1981; Matsumoto et al., 1983). O aumento da intensidade da banda 97-kDa 

consideravelmente superior no grupo Normal, comparativamente ao grupo DFD, não 

exclui a possibilidade desta banda poder resultar da acção proteolítica das catepsinas 

sobre a MHC. 

Relativamente à possibilidade desta banda resultar da degradação da nebulina, os 

resultados do presente trabalho estão concordantes, dado que no grupo DFD a 

degradação da nebulina foi inferior à ocorrida no grupo Normal. 

Por outro lado, os resultados não suportam a hipótese de a origem deste fragmento 

ser um produto da degradação da -actinina, visto que ao longo do tempo pm, a 

diminuição da intensidade da -actinina é maior no grupo DFD, enquanto que o 

aumento da intensidade da banda 97-kDa neste grupo é muito reduzida, 

comparativamente ao grupo Normal. 

 

Relação com o pHf 
 

No Quadro 29 são apresentados os coeficientes de correlação para a -actina e 

banda 97-kDa. A diminuição da intensidade da -actinina está significativamente 

(P<0,001) correlacionada com o pHf no dia 14 pm, indicando a diminuição da 

intensidade desta banda com o pHf da carne (Quadro 29). Nos dias 1, 3 e 7 a correlação 

não é significativa (P≥0,05), contudo no dia 0 foi encontrada uma correlação 
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significativa (P<0,05), mas positiva com o pHf, devido possivelmente à maior densidade 

da banda de -actinina nos grupos de pH elevado. 

Com excepção do dia 0 a intensidade da banda 97-kDa mostrou uma relação 

negativa e altamente significativa (P<0,001) com o pHf, indicando que a intensidade 

desta banda diminui com o aumento do pHf da carne. 

 

Quadro 29. Coeficientes de correlação (r), valores P e níveis de significância para a 

relação da intensidade das bandas de -actinina e 97-kDa (% DO max. 

actina) com o pHf, nos cinco dias post mortem. 

Parâmetro 
 Dias post mortem 
 0 1 3 7 14 

-Actinina 
r 0,383 0,180 -0,033 -0,170 -0,476 
P 0,0367 0,3421 0,8638 0,3687 0,0079 

Sig. * ns ns ns ** 

97-kDa 
 

r - -0,342 -0,739 -0,805 -0,765 
P - 0,0645 0,0000 0,0000 0,0000 

Sig. - ns *** *** *** 
***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P<0,01); *-significativo (P<0,05); 
ns-não significativo (P≥0,05). 

 

 

  Bandas 85-kDa e 83-kDa 

 

Duas bandas ligeiras a 85 kDa e 83kDa foram identificadas nos géis de 15 % (Figura 

20), cuja intensidade aumentou ao longo do armazenamento da carne (Figura 27). Estas 

duas bandas que se apresentam com uma intensidade baixa, nos primeiros dias pm, 

vão-se tornando mais visíveis ao longo do período de maturação da carne. Este 

aumento da intensidade é mais notório nos grupos Normal e DFDmod, 

comparativamente ao grupo DFD. 
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Figura 27. Intensidade das bandas 85-kDa e 83-kDa, nos géis a 15%, ao longo do 

tempo post mortem para os três grupos de pHf (Normal ; DFDmod  

; DFD --------) (as barras verticais representam o erro padrão). 

 

A análise de variância factorial (Quadros AIII.30-31, Anexo III) revelou um efeito 

significativo (P<0,001) do grupo de pHf e dos dias pm para as duas bandas. Na banda 

83-kDa foi ainda observado um efeito significativo (P<0,01) da interacção grupo de pHf 

x dias pm. Este efeito é devido, possivelmente, ao aumento constante e notório da 

intensidade verificado no grupo Normal em oposição aos outros dois grupos. 

 
A análise do efeito do tempo, para cada grupo de pHf (Quadro 30), revelou que para 

a banda 85-kDa o efeito do tempo, no aumento da intensidade da banda, foi 

significativo (P<0,001) nos grupos Normal e DFDmod e não significativo (P≥0,05) no 

grupo DFD, ainda que neste grupo possa ser observado um aumento ligeiro da 

intensidade ao longo do tempo. 

A comparação entre grupos de pHf, em cada dia pm, revelou que no dia 0 os grupos 

não foram significativamente diferentes (P≥0,05), nos restantes dias foram encontradas 

diferenças significativas, com o grupo DFD a distinguir-se dos restantes grupos nos dias 

3, 7 e 14 pm por apresentar uma intensidade das bandas significativamente menor 

(P<0,05). O grupo DFDmod apresentou, em todos os dias, valores estatisticamente 

semelhantes (P≥0,05) aos do grupo Normal. 

 
Para a banda 83-kDa o tempo exerceu, também, um efeito significativo, mas apenas 

nos grupos Normal (P<0,001) e DFDmod (P<0,05), observando-se o aumento da 

intensidade da banda com o tempo. 
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Quadro 30. Médias ( erro padrão) para a intensidade das bandas 85-kDa e 83-kDa, 

nos géis a 15%, nos três grupos de pHf em cada um dos dias post 

mortem. 

Parâmetro Dias pm 
Grupos de pH 

Sig.
Normal DFDmod DFD 

85-kDa 

0 2,911  1,35 3,961  1,38 2,81  1,12 ns 
1 8,22ab2  0,45 10,67b2  0,91 5,64a  1,54 ** 
3 12,23a23  1,31 12,85a2  1,07 7,03b  1,35 ** 
7 14,50a3  0,98 12,41a2  1,10 7,61b  1,36 *** 
14 15,80a3  1,42 13,51ab2  1,10 8,39b  1,85 ** 

Sig. *** *** ns  

83-kDa 

0 8,681  0,82 10,221  0,79 7,84  1,06 ns 
1 12,2312  1,06 12,7012  0,71 9,30  1,45 ns 
3 15,74a23  1,29 14,16a2  0,88 7,78b  1,14 *** 
7 16,80a23  1,18 12,38b12  0,88 8,06c  1,20 *** 
14 18,73a3  1,47 13,26b12  0,95 9,06b  1,70 *** 

Sig. *** * ns  
Médias que não possuam letras iguais (por linha) e algarismos iguais (por coluna) não diferem 
significativamente (P<0,05). ***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P<0,01); *-
significativo (P<0,05); ns-não significativo (P≥0,05). 

 

Nos dois primeiros dias pm não foram encontradas diferenças significativas (P≥0,05) 

entre os grupos, nos dias 3 a 14 o efeito do grupo de pHf foi já significativo (P<0,001). A 

intensidade da banda do grupo Normal foi nos três últimos dias pm, significativamente 

(P<0,05) maior do que a intensidade da banda do grupo DFD. 

 
A origem destas bandas não é conhecida, mas o aumento da sua intensidade ao 

longo do tempo pm sugere que, são fragmentos resultantes da degradação de 

proteínas com uma massa molecular superior. Geesink e Koohmaraie (1999b), em 

miofibrilhas incubadas com -calpaína observaram, em “Western blotting” preparados 

com anti-titina, o aparecimento de várias bandas entre os 116 e 14 kDa, resultantes da 

sua degradação. As bandas 85-kDa e 83-kDa, poderão ser produtos resultantes da 

degradação da titina, ainda que as diferenças observadas na degradação da titina, entre 

grupos de pHf, não o sugiram. 

Em músculo pectoralis major de peru foi referido o aparecimento de uma banda a 84 

kDa, entre outras com massa molecular próxima, que reage com o anticorpo anti-MHC 
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(Rathgeber et al., 1999). A degradação da MHC pelas catepsinas também origina alguns 

fragmentos com massa molecular de 92 e 84 kDa (Matsukura et al., 1981). Considerando 

os resultados destes autores e o facto das bandas identificadas como 85-kDa e 83-kDa 

surgirem, ao longo do tempo pm, de uma forma mais marcante na carne com pHf mais 

baixo, não é de excluir a possibilidade destas bandas resultarem da acção proteolítica 

das catepsinas na MHC. 

 

Relação com o pHf 
 

A intensidade das duas bandas está relacionada significativamente com o pHf, nos 

três últimos dias pm (Quadro 31). Os coeficientes de correlação negativos indicam-nos 

que ocorre uma diminuição da intensidade das bandas com o aumento do pHf da carne. 

 
Quadro 31. Coeficientes de correlação (r), valores P e níveis de significância para a 

relação da intensidade das bandas 85-kDa e 83-kDa (% DO max. actina) 

com o pHf, nos cinco dias post mortem. 

Parâmetro 
 Dias post mortem 
 0 1 3 7 14 

85-kDa 
r 0,085 -0,321 -0,466 -0,593 -0,561 
P 0,6550 0,0835 0,0094 0,0006 0,0013 

Sig. ns ns ** *** ** 

83-kDa 
r -0,070 -0,270 -0,652 -0,666 -0,651 
P 0,7115 0,1498 0,0001 0,0001 0,0001 

Sig. ns ns *** *** *** 
***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P<0,01); *-significativo (P<0,05); 
ns-não significativo (P≥0,05). 

 

 

  Desmina 

 
O perfil de degradação da desmina, avaliado pela intensidade da banda, ao longo do 

tempo pm está representado na Figura 28. Ao longo do tempo pm, foi observada uma 

diminuição da intensidade da banda de desmina, em todos os grupos de pHf, indicando 

a sua degradação com o armazenamento da carne. O grupo DFD apresentou valores de 

intensidade da banda inferiores aos dois outros grupos, sugerindo uma maior 
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degradação ao longo do período pm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Intensidade da banda de desmina, nos géis a 15%, ao longo do tempo 

post mortem para os três grupos de pHf (Normal ; DFDmod  ; 

DFD --------) (as barras verticais representam o erro padrão). 

 

A análise de variância factorial (Quadros AIII.32, Anexo III), revelou que tanto o 

tempo pm como o grupo de pHf exerceram um efeito significativo (P<0,001) na 

intensidade da banda de desmina, não tendo sido observado um efeito significativo 

(P≥0,05) da interacção. 

 

Analisando a influência do tempo, para cada grupo de pHf em separado (Quadro 

32), podemos observar que em todos os grupos o tempo pm exerceu um efeito 

significativo (P<0,001). Foi observado uma redução da intensidade da banda para os 

grupos Normal, DFDmod e DFD do dia 0 ao dia 3 pm de 9,2, 2,6 e 45,5%; e do dia 0 ao 

14 pm de 39,2%, 43,9%, e 74,2%, indicando uma maior degradação da desmina durante 

o armazenamento da carne no grupo DFD, apresentando no dia 3 pm quase metade da 

desmina degradada. 

A comparação entre grupos de pHf, em cada dia pm, mostra que em todos os 

tempos o efeito do grupo de pHf foi significativo, variando o nível de significância com 

o dia em consideração. A maior diferença entre grupos (P<0,001) foi registada no dia 3, 
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destacando-se significativamente (P<0,05) o grupo DFD dos outros dois. Neste dia a 

intensidade da desmina no grupo DFD foi 2,5 vezes inferior à do grupo Normal. Mesmo 

após 14 dias de armazenamento da carne, o grupo DFD apresentou uma intensidade da 

banda significativamente menor (P<0,05) à do grupo Normal, com uma intensidade 2,9 

vezes menor, relativamente a este grupo. O grupo DFDmod apresentou sempre uma 

intensidade da banda semelhante (P≥0,05) à do grupo Normal. O valor médio de 2,30 

para a intensidade da banda da desmina, alcançado no dia 14 pm para o grupo DFD, 

corresponde a bandas com uma intensidade muito ligeira e pouco perceptíveis. Apenas 

no grupo DFD foram observadas amostras em que a banda de desmina tinha 

completamente desaparecido logo no dia 3 pm. No grupo DFDmod o desaparecimento 

completo ocorreu em algumas amostras no dia 7, enquanto que no grupo Normal o 

mesmo só aconteceu no dia 14 pm. 

 

Quadro 32. Médias ( erro padrão) para a intensidade da banda de desmina, nos 

géis a 15%, nos três grupos de pHf em cada um dos dias post mortem. 

Parâmetro Dias pm
Grupos de pH 

Sig.
Normal DFDmod DFD 

Desmina 
(% DO max. actina) 

0 10,83ab1  0,94 12,28b1  0,82 8,93a1  0,97 * 
1 12,58a1  0,75 13,52a1  1,03 8,64b1  0,89 ** 
3 9,83a12  0,71 12,08a1  0,89 4,87b12  1,24 *** 
7 9,25a12  0,56 7,16ab2  1,44 3,63b2  0,99 ** 
14 6,59a2  1,19 6,89a2  1,23 2,30b2  0,98 * 

Sig. *** *** ***  
Médias que não possuam letras iguais (por linha) e algarismos iguais (por coluna) não diferem 
significativamente (P<0,05). ***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P<0,01); *-
significativo (P<0,05); ns-não significativo (P≥0,05). 

 

A degradação da desmina, ao longo do período pm, é referida em vários trabalhos. 

Ho et al. (1996), em SDS-PAGE, observaram que aos 3 dias a banda de desmina 

apresenta uma intensidade ligeira desaparecendo aos 7 dias pm, indicando uma taxa de 

degradação ligeiramente superior à encontrada neste trabalho. O'Halloran et al. (1997a), 

em músculo longissimus dorsi de bovino, referem, igualmente, uma taxa de degradação 

superior, tendo verificado a ausência da banda após 6 dias de maturação a 4ºC. Importa 

referir que nestes trabalhos a análise das bandas foi efectuada visualmente e não por 
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densitometria, como no presente trabalho. 

 
A maior degradação da desmina, verificada no grupo DFD, pode ser comprovada 

por “Western blotting” após incubação com o anticorpo anti-desmina (Figura 29). 

No grupo Normal a diminuição da intensidade da banda inicia-se aos 3 dias, mas 

aos 14 dias pm a banda de desmina ainda é visível. No grupo DFDmod a diminuição da 

intensidade da banda é mais ligeira do que no grupo Normal. No grupo DFD, é visível a 

diminuição da intensidade da banda aos 3 dias pm, não sendo praticamente visível ao 

dia 14 pm, indicando a quase completa degradação da desmina ao fim de 14 dias de 

maturação. Entre os 45 e 36 kDa podem ser visualizadas bandas resultantes da reacção 

com o anticorpo anti-desmina, podendo deste modo ser considerados como produtos 

da degradação da desmina. Estes produtos são contudo, pouco visíveis nos “blots” da 

carne DFD. 
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Figura 29. “Western blots” da desmina, preparados a partir dos géis a 15%, para os 

três grupos de pHf nos cinco dias post mortem (0, 1, 3, 7 e 14). MM – 

marcadores moleculares em kDa. 

 

Huff-Lonergan et al. (1996a), em “Western blots” da desmina, no músculo 

longissimus thoracis de bovino refrigerado a 2ºC, mostraram que os primeiros produtos 

da sua degradação aparecem aos 3 dias pm, mas aos 56 dias pm a banda da desmina 

ainda é visível. Estes autores referem o aparecimento de três produtos da sua 

degradação a 45 kDa, 38 kDa e a 35kDa. A banda que os autores referem ter 45 kDa, 

que se situa entre a banda de desmina e a banda a 38kDa, foi visível de uma forma 

muito débil, apenas no grupo DFDmod, correspondendo as outras duas bandas às 

identificadas na Figura 29 a aproximadamente 40 kDa e 35kDa. De igual modo, Ho et al. 

(1996) referiram que a degradação da desmina, ao longo do tempo pm, decorreu a uma 

taxa relativamente lenta, ocorrendo o seu desaparecimento em “Western blots” entre os 

14 e 28 dias pm. Wheeler e Koohmaraie (1999) referem uma degradação da desmina de 

80% ao fim de 10 dias de armazenamento a 3ºC, no músculo longissimus de cordeiro, 

avaliada por “Western blotting”. Uma degradação superior da desmina é referida por 

Taylor et al. (1995a) que, no músculo semimembranosus de bovino, observaram que 

não é praticamente degradada até ao dia 1 pm, contudo ao dia 3 cerca de 50% desta 

proteína encontra-se degradada e ao dia 6 é fracamente visível. Esta taxa de 

degradação aproxima-se dos valores obtidos na carne DFD, mas não na carne Normal e 

DFDmod, em que a taxa de degradação da desmina foi menor. 

 
O único trabalho, conhecido, em que foi avaliada a degradação da desmina entre 

grupos de pHf (Geesink et al., 1992a), não foram referidas diferenças entre o grupo com 

pHf normal e o grupo com o pHf elevado nos músculos rectus abdominis e psoas major 

de bovino. 

 
A proteólise da desmina que é responsável pela estabilização transversal das fibras e 

miofibrilhas musculares, poderá estar envolvida, em conjunto com a degradação da 
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titina ao nível da linha N2, na ruptura das miofibrilhas próximo à linha Z (Kolczak et al., 

2003). 

Num trabalho recente, Baron et al. (2004) estudaram extensivamente a acção das 

calpaínas na degradação, in vitro, da proteína desmina purificada do músculo 

longissimus dorsi de suíno. Os autores observaram que a desmina é rapidamente 

degradada tanto pela -calpaína como pela m-calpaína, apresentando um padrão de 

degradação semelhante para as duas enzimas. A desmina intacta foi degradada em 

pequenos fragmentos com massas moleculares de 50, 47, 45, 43, e 39 kDa após 30 

segundos de incubação. Após 1 h de incubação os fragmentos referidos são 

degradados completamente, com excepção do 39 kDa, em fragmentos menores. 

Trabalhos anteriores tinham já mostrado que a desmina é degradada pela -calpaína 

(Koohmaraie et al., 1986; Huff-Lonergan et al., 1996a) e m-calpaína (Whipple e 

Koohmaraie, 1991) Estes últimos autores ao incubarem miofibrilhas com -calpaína a 

condições de temperatura e pH semelhantes aos que ocorrem durante a maturação da 

carne (5ºC e pH 5,6) observaram a degradação completa da desmina após 1 hora de 

incubação. Devido à capacidade das calpaínas degradarem a desmina associado ao 

facto de a actividade destas enzimas ser óptima a pH neutro leva-nos a especular que a 

maior degradação da desmina verificada na carne DFD poderá estar relacionada com 

uma actividade proteolítica favorecida para estas enzimas, nomeadamente para a -

calpaína. A menor intensidade da banda de desmina observada no dia 3 no grupo DFD, 

que foi cerca de 2,5 vezes menor do que no grupo Normal, é coincidente com a menor 

actividade da -calpaína no grupo DFD, sugerindo que a maior degradação da desmina, 

verificada no grupo DFD, poderá estar relacionada com uma maior actividade 

proteolítica desta enzima.  

A acção das catepsinas na degradação da desmina não é consensual. Hwan e 

Bandman (1989), após incubação de homogeneizado de carne a diferentes valores de 

pH e com diversos inibidores de proteases, concluíram que é possível que tanto as 

calpaínas como as catepsinas sejam responsáveis pela degradação da desmina, durante 

o período de armazenamento da carne a 4ºC. A degradação da desmina pelas 

catepsinas é referida por outros autores (Whipple e Koohmaraie, 1991; Baron et al., 
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2004), no entanto o perfil de degradação (avaliado com a catepsina B) é diferente do 

das calpaínas, não aparecendo os fragmentos anteriormente referidos (Baron et al., 

2004). Segundo estes autores, se as catepsinas tiverem um papel na degradação da 

desmina, será secundário e nas fases mais avançadas de maturação da carne. Outros 

autores refrem que nem a catepsina D (Zeece e Katoh, 1989) nem as catepsinas B e L 

(Koohmaraie et al., 1991) têm um efeito proteolítico sobre a desmina. Face ao exposto, 

parece-nos que a degradação da desmina, ao longo do período de maturação da carne, 

se deve preferencialmente a acção das calpaínas. 

 

Relação com o pHf 
 

Excluindo o dia 0 a intensidade da desmina mostra estar correlacionada 

negativamente com o pHf (Quadro 33). A correlação foi mais significativa (P<0,001) no 

dia 7 pm, mas no dia 14 a correlação é ainda significativa (P<0,05). Estes resultados 

sugerem uma forte relação entre o pHf da carne e a degradação da desmina ao longo 

das duas semanas de maturação. 

 

Quadro 33. Coeficientes de correlação (r), valores P e níveis de significância para a 

relação da intensidade da banda de desmina (% DO max. actina) com o 

pHf, nos cinco dias post mortem. 

Parâmetro 
 Dias post mortem 
 0 1 3 7 14 

Desmina 
r -0,237 -0,440 -0,536 -0,595 -0,513 
P 0,2065 0,0149 0,0023 0,0005 0,038 

Sig. ns * ** *** * 
***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P<0,01); *-significativo (P<0,05); 
ns-não significativo (P≥0,05). 

 

 

  Bandas 56-kDa e 43-kDa 

 

Ao longo do tempo pm, foi observado um aumento da intensidade da banda 56-kDa 

de uma forma acentuada no grupo Normal e, de uma forma ligeira, no grupo DFDmod 
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(Figura 30). No grupo DFD a intensidade da banda mantém-se praticamente constante 

ao longo do tempo, apresentando em todos os dias uma intensidade inferior à dos 

outros dois grupos. 

A banda 43-kDa, identificada nos géis a 15% imediatamente abaixo da actina, 

encontra-se, ausente no dia 0 pm, torna-se gradualmente mais intensa ao longo do 

tempo pm nos grupos Normal e DFDmod, ao contrário do grupo DFD em que a banda 

nunca foi visível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Intensidade das bandas 56-kDa e 43-kDa, nos géis a 15%, ao longo do 

tempo post mortem para os três grupos de pHf (Normal ; DFDmod  

; DFD --------) (as barras verticais representam o erro padrão). 

 

A análise de variância revelou um efeito significativo (p<0,001), tanto do tempo pm 

como do grupo de pHf, na intensidade das bandas 56-kDa e 43-kDa (Quadros AIII.33-

34, Anexo III). Foi, igualmente, observado um efeito significativo (P<0,001) da interacção 

para a intensidade das duas bandas, indicando que o comportamento das duas bandas 

ao longo do tempo pm foi diferente entre os grupos de pHf. Pela Figura 30 e Quadro 34 

pode observar-se que para a banda 56-kDa a intensidade manteve-se constante ao 

longo do tempo pm no grupo DFD, revelando um efeito não significativo (P≥0,05) do 

tempo, enquanto que para o grupo Normal houve um aumento significativo (P<0,001) 

da intensidade da banda ao longo dos dias pm. Para a banda 43-kDa, a interacção pode 
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ser explicada pelo aumento da intensidade nos grupos Normal e DFDmod, enquanto 

que no grupo DFD a banda não foi visível. 

 
No Quadro 34 estão representados os valores médios relativos à intensidade das 

bandas 56-kDa e 43-kDa, para cada grupo de pHf, ao longo dos dias pm. Como referido 

anteriormente, na discussão da interacção, o tempo exerceu um efeito significativo 

(P<0,001) apenas no grupo Normal, ocorrendo um aumento da intensidade da banda 

de 56-kDa para quase o dobro (1,9 vezes) do dia 0 para o dia 14. No grupo DFDmod 

ainda que, tenha ocorrido um aumento do dia 1 para o dia 7, este não foi significativo 

(P≥0,05). No grupo DFD a intensidade desta banda mantém-se inalterável ao longo do 

tempo. 

A comparação entre grupos de pHf, para cada tempo pm, revelou que nos dois 

primeiros dias os três grupos não diferiram significativamente entre eles (P≥0,05). 

Contudo, devido ao aumento da intensidade desta banda verificada no grupo Normal 

nos dias 3 a 7, o grupo DFD distinguiu-se dos restantes por ter uma intensidade 

significativamente menor (P<0,05). No último dia pm, a intensidade da banda do grupo 

Normal é praticamente o dobro da intensidade do grupo DFD (32,09 e 16,10, 

respectivamente. O grupo DFDmod, ainda que apresente valores inferiores aos do 

grupo Normal, não se distinguiu significativamente deste (P≥0,05). 

 

Quadro 34. Médias ( erro padrão) para a intensidade das bandas 56-kDa e 43-kDa, 

nos géis a 15%, nos três grupos de pHf em cada um dos dias post 

mortem. 

Parâmetro Dias pm
Grupos de pH 

Sig.
Normal DFDmod DFD 

56-kDa 
(% DO max. actina) 

0 16,911  1,52 20,91  1,71 15,72  1,40 ns 
1 19,2212  0,94 20,26  2,06 17,12  2,08 ns 
3 23,86a23  1,62 25,28a  1,77 16,48b  1,75 ** 
7 29,14a34  1,46 25,22a  1,98 17,86b  1,79 *** 
14 32,09a4  1,17 26,35a  1,92 16,10b  2,21 *** 

Sig. *** ns ns  

43-kDa 
(% DO max. actina) 

0 nd1 nd1 nd - 
1 5,571  2,97 3,1012  3,10 nd ns 
3 30,57a2  4,74 8,50b12  4,82 ndb *** 
7 45,58a23  5,22 18,53b12  6,18 ndc *** 
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14 52,32a3  4,39 20,91b2  6,53 ndc *** 
Sig. *** * -  

Médias que não possuam letras iguais (por linha) e algarismos iguais (por coluna) não diferem 
significativamente (P<0,05). ***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P<0,01); *-
significativo (P<0,05); ns-não significativo (P≥0,05); nd – banda não detectada (nestes casos, o valor 0 foi 
utilizado no tratamento estatístico). 

 

A banda 43kDa foi visível, ainda que de uma forma ligeira, a partir do dia 1 nos 

grupos Normal e DFDmod, aumentando a sua intensidade de forma significativa no 

grupo Normal (P<0,001) e DFDmod (P<0,05) ao longo do tempo. No grupo DFD em 

nenhum dos dias pm foi detectada a banda 43-kDa. O maior aumento da intensidade 

foi observado no grupo Normal, aumentando 9,4 vezes do dia 0 para o dia 14. No 

grupo DFDmod o aumento ao longo do tempo foi menor que o verificado no grupo 

Normal, mas ainda assim, foi de 6,7 vezes do dia 0 ao dia 14. 

A comparação entre grupos de pHf, revelou que no dia 1 não foram encontradas 

diferenças significativas (P≥0,05) entre os grupos de pHf. Nos restantes dias, as 

diferenças entre grupos foram significativas (P<0,001), apresentando os três grupos 

valores significativamente diferentes, com o grupo Normal a apresentar sempre as 

bandas mais intensas. 

 
A banda identificada nos géis a 15%, numa posição imediatamente superior à 

proteína desmina e referida como banda 56-kDa não está claramente identificada. 

Alguns autores (Koohmaraie et al., 1984b; Nagaraj et al., 2005) referem uma banda a 55 

kDa cuja intensidade aumenta com a maturação da carne. Ho et al. (1997) observaram, 

também, uma banda a 55 kDa, visível ao longo da maturação da carne que os autores 

referem como podendo ser uma glicoproteína ou fosfoproteína. A maior intensidade 

desta banda no grupo Normal, pode dever-se ao efeito do pH baixo na sua 

desnaturação. Hattori e Takahashi (1979) referiram o aparecimento de uma banda a 54 

kDa, resultante da incubação de miofibrilhas com 10 mM de cálcio e que aparece 

simultaneamente à fragmentação das miofibrilhas, sendo mínima a pH de 6,5. Os 

autores sugerem que esta banda resulta da degradação da linha Z, relacionando-a com 

a fragmentação das miofibrilhas. Esta acção directa dos iões cálcio, que constitui como 

foi já referido a teoria da tenrificação pelos iões cálcio, poderá ser uma hipótese para a 
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origem da banda 56-kDa, cuja intensidade foi menor no grupo com pHf elevado. 

 
A banda identificada nos géis a 15%, imediatamente abaixo da actina, e com uma 

massa molecular de aproximadamente 43-44 kDa, foi referida como sendo a enzima 

sarcoplasmática creatina-cinase (ou fosfocreatina-cinase) (Pommier et al., 1987). A 

banda correspondente a este péptido, não detectável nos géis no dia 0 e fracamente 

visível no dia 1 pm, aumentou de intensidade ao longo do tempo pm nos grupos 

Normal e DFDmod. Noutros trabalhos em que esta banda é referida foi, igualmente, 

observado um aumento da intensidade desta banda ao longo do armazenamento da 

carne (Uytterhaegen et al., 1992b; Geesink et al., 1994; Claeys et al., 1995). Outros 

trabalhos referem um aumento da intensidade desta banda quando é aplicada a 

estimulação eléctrica nas carcaças (Uytterhaegen et al., 1992b; Geesink et al., 1994; 

Claeys et al., 1995) ou em bovinos com hipertrofia muscular (Uytterhaegen et al., 1994b). 

Ho et al. (1996) referem, no músculo longissimus de bovino, o aparecimento aos 3 dias 

pm de uma banda a 39 kDa, que os autores relacionam com a banda de creatina-cinase 

referida por Pommier et al. (1987). “Western blots”, preparados a partir da incubação 

com anticorpo anti-titina mostraram o aparecimento de uma banda, precisamente, a 39 

kDa que aumenta de intensidade ao longo do tempo pm (Ho et al., 1996). Fica por 

esclarecer a verdadeira natureza desta banda, ou seja, se é a enzima sarcoplasmática 

creatina-cinase ou se é um produto resultante da degradação das proteínas 

miofibrilhares, concretamente da titina. Anteriormente já tinha sido colocada a hipótese 

desta banda resultar da degradação das proteínas miofibrilhares, devido ao facto de a 

sua intensidade aumentar ao longo da maturação da carne (Uytterhaegen et al., 1992b). 

Podemos questionar se a banda a 39 kDa, referida por Ho et al. (1996), é a banda a 43 

kDa, baseado no facto de os autores não terem observado um efeito da estimulação 

eléctrica das carcaças no aumento da intensidade da banda, o que contradiz os 

resultados, sobre o efeito da estimulação eléctrica, dos vários trabalhos acima referidos. 

A explicação mais plausível para o aparecimento desta banda ao longo do tempo pm 

pode estar relacionada com o facto de esta enzima ser muito facilmente desnaturada 

pela descida pm do pH (Bendall e Wismer-Pedersen, 1962). Em apoio a esta hipótese, 
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podemos referir o aumento da intensidade da banda em circunstâncias em que, a taxa 

de diminuição do pH está aumentada, como é o caso já referido da aplicação da 

estimulação eléctrica das carcaças (Uytterhaegen et al., 1992b; Geesink et al., 1994; 

Claeys et al., 1995), nos bovinos com hipertrofia muscular (Uytterhaegen et al., 1994b), 

nos músculos que apresentam uma glicólise pm rápida (O'Halloran et al., 1997a; 

O'Halloran et al., 1997b) ou nos músculos PSE de suíno (Warner et al., 1997). 

Os resultados obtidos no presente trabalho, sugerem que esta banda pode 

corresponder à creatina-cinase desnaturada, uma vez que a intensidade desta banda é 

elevada na carne com pHf normal, menos intensa na carne com o pHf intermédio e 

ausente na carne DFD, evidenciando um efeito do pH na desnaturação da enzima. No 

grupo DFD, o pH elevado da carne não favoreceu a desnaturação desta enzima, 

mantendo-se solúvel e ausente no estrato miofibrilhar preparado para a electroforese. 

No músculo de suíno DFD é também referida a ausência desta banda (Warner et al., 

1997), o que vem de encontro aos resultados obtidos no presente trabalho. 

A menor densidade da banda correspondente à creatina-cinase, observada no grupo 

DFD poderá ter outra explicação. A creatina-cinase, juntamente com a proteína M e a 

miomesina, faz parte da linha M dos sarcómeros (Grove et al., 1984; Noguchi et al., 

1992). Embora a maior parte da creatina-cinase esteja presente como uma proteína 

sarcoplasmática solúvel, uma fracção está ligada à linha M (Turner et al., 1973). A 

degradação das proteínas da linha M, ou a desestabilização das suas ligações, pode 

conduzir à libertação da creatina-cinase ligada, que durante a fase de preparação das 

miofibrilhas para SDS-PAGE pode ser perdida por solubilização. A menor densidade 

desta banda observada nos géis pode assim ser resultado da desestabilização da linha 

M. 

 

Relação com o pHf 
 

A intensidade das bandas de 56-kDa e 43-KDa, mostrou estar correlacionada 

negativamente com o pHf da carne a partir do dia 3 pm (Quadro 35). A significância da 

correlação foi particularmente elevada (P<0,001) nos dias 7 e 14 (coeficientes de -0,622 
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e -0,776 respectivamente) para a banda 56-kDa e nos dias 3, 7 e 14 (coeficientes de -

0,720, -0,788 e -0,827 respectivamente) para a banda 43-kDa. Em ambas as bandas a 

intensidade mostrou ser dependente do pHf nos dias 3, 7 e 14 pm, diminuindo a sua 

intensidade com o aumento do pHf da carne. 

 

Quadro 35. Coeficientes de correlação (r), valores P e níveis de significância para a 

relação da intensidade das bandas 56-kDa e 43-kDa (% DO max. actina) 

com o pHf, nos cinco dias post mortem. 

Parâmetro 
 Dias post mortem 
 0 1 3 7 14 

56-kDa 
 

r -0,080 -0,072 -0,445 -0,622 -0,776 
P 0,6759 0,7060 0,0137 0,0002 0,0000 

Sig. ns ns * *** *** 

43-kDa 
 

r - -0,358 -0,720 -0,788 -0,827 
P - 0,0523 0,0000 0,0000 0,0000 

Sig. - ns *** *** *** 
***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P<0,01); *-significativo (P<0,05); 
ns-não significativo (P≥0,05). 

 

 

  Troponina T e bandas de 34 kDa a 24 kDa 

 

Na Figura 31 estão representadas as intensidades das bandas de troponina T, 34-

kDa, 33-kDa, 31-kDa, 29-kDa e 24-kDa, identificadas nos géis a 15%. Ao longo do 

tempo pm ocorreu uma diminuição da intensidade da troponina T em todos os grupos 

de pHf. O grupo DFD apresentou, em todos os tempos, valores de intensidade da banda 

ligeiramente inferiores aos dos restantes grupos. O decréscimo da intensidade da 

troponina T foi acompanhado pelo aparecimento de algumas bandas que poderão estar 

relacionadas com a degradação desta banda. 

A banda 34-kDa, inexistente no dia 0, apresentou em todos os grupos um aumento 

da intensidade, ao longo do tempo pm, particularmente evidente até ao dia 3, a partir 

do qual os valores de intensidade tendem a manterem-se constantes. A intensidade 

desta banda foi consideravelmente inferior no grupo DFD, não apresentando o aumento 

de densidade, ao longo do tempo pm, tão acentuado como o verificado para os grupos 
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Normal e DFDmod. 

A 33 kDa surge outra banda, visível no dia 0 pm, cuja intensidade aumentou até ao 

dia 3 a 7 pm, decrescendo posteriormente, em particular no grupo Normal. Ao longo do 

tempo pm o grupo DFD apresentou uma intensidade para esta banda menor que a 

intensidade verificada para os restantes grupos. 

A banda identificada a 31 kDa, não visível no dia 0 pm nos três grupos, também 

aumentou de intensidade ao longo do tempo pm e de uma forma mais exuberante, nos 

grupos Normal e DFDmod. 

A banda que apareceu, ao logo do tempo, de uma forma mais exuberante, foi a 

identificada a 29 kDa, tornando-se a na principal banda visível nos géis a 15% dentro da 

gama dos 34 a 24 kDa. Esta banda, praticamente não visível no dia 0, surgiu de forma 

muito acentuada ao longo do armazenamento da carne. O aumento da intensidade da 

banda foi superior no grupo Normal e menor para o grupo DFD. 

A 24 kDa foi identificada outra banda cuja intensidade aumentou, igualmente, ao 

longo do tempo pm, mas com um comportamento semelhante nos três grupos de pHf. 
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Figura 31. Intensidade da troponina T e das bandas 34-kDa, 33-kDa, 31kDa, 29-kDa e 

24-kDa, nos geis a 15%, ao longo do tempo post mortem para os três 

grupos de pHf (Normal ; DFDmod  ; DFD --------) (as barras 

verticais representam o erro padrão). 

A análise de variância factorial (Quadros AIII.35, Anexo III) para a troponina T, revelou 

um efeito significativo do grupo de pHf (P<0,05) e do tempo pm (P<0,001), na 

intensidade da banda. A interacção encontrada não foi significativa (P≥0,05). 

 
Nas restantes bandas (Quadros AIII.36-40, Anexo III), o tempo pm exerceu um efeito 

sempre com o mesmo nível de significância (P<0,001). Relativamente ao efeito do 

grupo de pHf, o nível de significância variou consoante a banda em consideração. Para 

as bandas 34-kDa, 33-kDa e 31-kDa foi altamente significativo (P<0,001), para a banda 

29-kDa muito significativo (P<0,01) e para a banda 24-kDa não significativo (P≥0,05). O 

efeito da interacção foi apenas significativo (P<0,001) para as bandas 34-kDa e 31-kDa. 

O efeito da interacção pode ser visualizado na Figura 31. Para a banda 34-kDa verificou-

se no grupo DFD, um aumento contínuo da intensidade ao longo do tempo, enquanto 

que nos grupos Normal e DFDmod ocorreu a diminuição da intensidade da banda a 

partir dos dias 3 e 7 pm, respectivamente. Na banda 31-kDa ocorreu um aumento 

contínuo e acentuado da intensidade da banda nos grupos Normal e DFDmod, ao 
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longo do tempo enquanto que no grupo DFD entre os dias 7 e 14 não foi verificado 

esse aumento. 

 
Em todos os grupos de pHf (Quadro 36) foi observada uma diminuição acentuada 

(P<0,001) da intensidade da banda de troponina T ao longo do tempo pm. Até ao dia 3 

pm a intensidade da troponina T manteve-se praticamente inalterável (P≥0,05), 

decrescendo posteriormente de uma forma acentuada do dia 3 para o dia 7. Foi 

observado, em todos os grupos, que o desaparecimento completo da troponina T se 

iniciou, em algumas amostras, no dia 7 pm. Em termos médios a redução na intensidade 

da troponina T do dia 0 para o dia 14 foi de 70, 77,7 e 86,8% respectivamente para os 

grupos Normal, DFDmod e DFD. 

Em todos os dias pm os grupos de pHf apresentaram bandas cuja intensidade não 

diferiu significativamente (P≥0,05) entre eles, ainda que a análise de variância factorial 

tenha indicado um efeito significativo do grupo de pHf. Os dados obtidos, pela análise 

dos géis, permite concluir que ocorre, ao longo do tempo de armazenamento da carne, 

uma acentuada degradação da troponina T, a uma taxa semelhante entre os grupos de 

pHf. Contudo a análise dos “blots” resultantes da incubação das membranas com o 

anticorpo anti-troponina T permite chegar a conclusões diferentes. Pela análise da 

Figura 32 podemos verificar que no dia 7 a troponina T do grupo Normal (as 3 bandas 

são possivelmente isoformas da troponina T) aparece com uma intensidade baixa e no 

dia 14 pm não é praticamente visível, enquanto que no grupo DFD no dia 7 a troponina 

T é claramente visível e ainda detectável no dia 14. A diferença nos resultados, obtidos 

pela análise dos géis e pelo “Western blotting”, pode dever-se ao facto de os valores da 

intensidade das bandas nos géis serem os valores médios obtidos da análise de todas 

as amostras, à dificuldade da medição nos géis da intensidade da banda de troponina T 

e à diferente sensibilidade dos métodos. 

 

Quadro 36. Médias ( erro padrão) para intensidade das bandas de troponina T e 

das bandas 34-kDa, 33-kDa, 31-kDa, 29-kDa e 24-kDa, nos géis a 15%, 

nos três grupos de pHf em cada um dos tempos post mortem. 
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Parâmetro Dias pm
Grupos de pH 

Sig.
Normal DFDmod DFD 

Troponina T 
(% DO max. actina) 

0 28,921  2,35 31,271  2,54 24,651  2,69 ns 
1 29,391  3,22 32,291  2,72 23,621  3,01 ns 
3 24,431  4,02 30,971  1,65 21,6813  2,98 ns 
7 10,272  3,14 12,062  4,19 10,7523  3,45 ns 
14 8,672  3,07 6,982  3,57 3,252  2,22 ns 

Sig. *** *** ***  

34-kDa 
(% DO max. actina) 

0 nd1 nd1 nd1 - 
1 7,40a2  1,66 7,41a12  2,25 ndb1 ** 
3 18,27a3  1,25 13,56a2  2,36 2,95b12  1,25 *** 
7 18,02a3  1,01 14,13a2  2,01 4,60b12  1,46 *** 
14 15,08a3  1,02 12,37a2  1,94 4,98b2  1,76 *** 

Sig. *** *** **  

33-kDa 
(% DO max. actina) 

0 16,121  1,59 18,72  2,09 15,13  1,87 ns 
1 17,74ab1  1,36 19,87a  1,43 14,40b  1,71 ns 
3 27,16a2  1,70 24,35a  1,33 15,66b  2,12 *** 
7 26,56a2  1,15 23,85ab  1,80 17,47b  2,51 ** 
14 18,861  1,27 21,37  1,84 16,50  3,77 ns 

Sig. *** ns ns  

31-kDa 
(% DO max. actina) 

0 nd1 nd1 nd1 - 
1 nd1 nd1 nd1 - 
3 4,20a2  1,26 1,23ab12  0,83 0,24b1  0,24 * 
7 12,73a3  1,25 6,36ab2  2,09 3,77b1  2,92 * 
14 18,33a4  1,40 13,57a3  1,80 4,64b1  0,96 *** 

Sig. *** *** *  

29-kDa 
(% DO max. actina) 

0 6,721  2,24 5,261  0,50 4,041  0,46 ns 
1 5,941  0,41 6,901  0,59 5,931  0,90 ns 
3 23,462  2,34 18,792  1,82 16,9612  3,83 ns 
7 39,603  3,81 36,673  3,14 28,9223  5,17 ns 
14 51,22a4  2,93 47,89ab4  2,73 37,26b3  5,14 * 

Sig. *** *** ***  

24-kDa 
(% DO max. actina) 

0 4,641  0,98 6,271  0,93 5,061  0,49 ns 
1 6,601  0,91 7,7512  0,99 5,821  0,60 ns 
3 7,761  1,01 8,1912  1,04 6,811  0,94 ns 
7 12,862  1,07 11,892  1,36 11,451  2,41 ns 
14 19,433  1,41 17,883  1,46 19,682  3,36 ns 

Sig. *** *** ***  
Médias que não possuam letras iguais (por linha) e algarismos iguais (por coluna) não diferem 
significativamente (P<0,05). ***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P<0,01); *-
significativo (P<0,05); ns-não significativo (P≥0,05); nd – banda não detectada (nestes casos, o valor 0 foi 
utilizado no tratamento estatístico). 
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Figura 32. “Western blots” da troponina T, preparados a partir dos géis a 15%, para 

os três grupos de pHf nos cinco dias post mortem (0, 1, 3, 7 e 14). MM – 

marcadores moleculares em kDa. 

 

A banda 29-kDa, foi a banda que surgiu ao longo do tempo pm de uma forma mais 

exuberante. Esta banda que aparece entre o grupo de bandas de 34 a 24 kDa, 

corresponde à banda descrita por vários autores como o polipéptido a 30 kDa (Olson et 

al., 1976; MacBride e Parrish Jr, 1977; Ouali, 1990), a 32 kDa (Whipple e Koohmaraie, 

1991; Negishi et al., 1996) ou a 28,3 kDa (Muroya et al., 2004; Muroya et al., 2006). Em 

todos os grupos o efeito do tempo foi significativo (P<0,001), após os dois primeiros 

dias, em que a intensidade da banda se manteve muito reduzida, verificou-se um 

aumento acentuado da densidade. 

Entre grupos de pHf observou-se que o grupo DFD apresentou, em todos os dias, 

bandas com uma intensidade menor à dos restantes grupos, mas essas diferenças 

apenas foram significativas (P<0,05) no dia 14 pm. Neste dia a intensidade da banda 29-

kDa no grupo Normal foi 1,4 vezes superior à do grupo DFD. Nas membranas incubadas 

com o anticorpo pode observar-se o aparecimento da banda 29-kDa de forma 

claramente visível no dia 3 pm aumentando a sua intensidade ao longo do tempo, 

coincidindo com a degradação da troponina T. Pode também observar-se que no grupo 
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DFD a banda é ligeiramente menos proeminente do que no grupo Normal. 

Acima da banda 29-kDa surgem três bandas a aproximadamente 34, 33 e 31 kDa. A 

banda 34-kDa, que não foi visível no dia 0 em nenhum dos grupos e, também, no dia 1 

no grupo DFD, aumentou de intensidade ao longo do tempo de forma significativa nos 

grupos Normal (P<0,001), DFDmod (P<0,001) e DFD (P<0,01). O aumento da 

intensidade desta banda foi particularmente evidente nos grupos Normal e DFDmod e 

em menor grau no grupo DFD. 

Em todos os tempos foram encontradas diferenças significativas entre grupos de 

pHf, com o grupo DFD a apresentar a menor intensidade da banda. No dia 14 a 

intensidade desta banda foi 3,0 vezes superior no grupo Normal, comparativamente ao 

grupo DFD. O grupo DFDmod apresentou, em todos os dias, valores que não diferiram 

dos do grupo Normal. 

 
A banda identificada como 33-kDa, visível desde o dia 0 nos géis, aumentou de 

intensidade no grupo Normal até ao dia 3 pm, decrescendo posteriormente do dia 7 ao 

dia 14, resultando um efeito significativo (P<0,001) do tempo pm. Nos grupos DFDmod 

e DFD não foi observado um aumento significativo (P≥0,05) da intensidade desta 

banda. 

Apenas nos tempos 3 e 7 pm foram encontradas diferenças significativas (P<0,001 e 

P<0,01, respectivamente) entre grupos de pHf, apresentando o grupo DFD valores 

inferiores aos dos restantes grupos. 

 
A banda 31-kDa, não visível, nos três grupos, nos dois primeiros dias pm, aumentou 

de intensidade do dia 3 ao dia 14 de forma particularmente notória (P<0,001) nos 

grupos Normal e DFDmod e de forma mais discreta (P<0,05) no grupo DFD. 

Em todos os tempos pm o grupo Normal apresentou uma intensidade para esta 

banda significativamente maior (P<0,05) do que a intensidade para o grupo DFD, 

alcançando no dia 14 uma intensidade 4,0 vezes superior. 

 
A 24 kDa surge uma banda fracamente visível nos dias 1 a 3, aumentando de 

intensidade de forma notória nos dias 7 e 14 em todos os grupos, resultando num 
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efeito do tempo significativo (P<0,001). O aparecimento desta banda ocorreu 

posteriormente à banda 29-kDa. 

Para esta banda não foram encontradas diferenças significativas (P<0,05) entre 

grupos de pHf, em nenhum dos tempos pm. 

 
A degradação da troponina T, ao longo do tempo pm, é referenciada em vários 

trabalhos (MacBride e Parrish Jr, 1977; Olson e Parrish Jr, 1977; Wheeler e Koohmaraie, 

1994; Koohmaraie et al., 1995; Ho et al., 1996; Ho et al., 1997; Wheeler e Koohmaraie, 

1999). Ho et al. (1996, 1997) referem, no músculo longissimus de bovino, o decréscimo 

da intensidade da troponina T do dia 3 ao dia 7, podendo ainda ser visualizada, nos 

géis, como uma banda de fraca intensidade aos 14 ou 28 dias de maturação, o que vai 

de encontro, de forma geral, aos resultados apresentados. No presente trabalho, não foi 

observado um efeito do pHf na degradação da troponina T avaliada por SDS-PAGE, 

ainda que os resultados da incubação com o anticorpo anti-troponina T sugiram uma 

degradação favorecida a pHf normal. Livisay et al. (1996) ao estudarem, no músculo 

longissimus dorsi de suíno e bovino, o efeito do pHf na degradação da troponina T por 

SDS-PAGE, observaram uma maior degradação na carne DFD de suíno, em bovino a 

taxa de degradação da troponina T foi semelhante na carne DFD e Normal, como no 

presente trabalho pela análise da degradação desta proteína por SDS-PAGE. Em 

músculo longissimus thoracis de rena, também não foram observadas, para a 

degradação da troponina T e intensidade da banda a 30 kDa nos dias 1, 3, 7 e 14 pm, 

diferenças significativas entre o grupo com pHf elevado e normal (Wiklund et al., 1997). 

O anticorpo usado neste trabalho, permitiu visualizar três bandas próximas 

correspondendo à troponina T intacta, que possivelmente correspondem a isoformas da 

proteína. Duas isoformas da troponina T foram identificadas a 37 e 40 kDa no músculo 

esquelético de bovino (Clarke et al., 1976). Recentemente, Muroya et al. (2006) referiram 

seis isoformas: quatro “troponina T rápida” a 36,5; 35,4, 34,8 e 32,8 kDa e duas 

“troponina T lenta” a 34,5 e 32,1 kDa. O padrão observado nos “blots” da Figura 32 

parece corresponder às isoformas a 36,5; 35,4 e 34,8 kDa referidas pelos autores. Estas 

isoformas da troponina T, são facilmente degradados durante o período pm, tendo sido 
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observado pelos autores fragmentos a 32,1; 29,6 e 28,3 no dia 1 e fragmentos a 30,9; 

27,4; 26,9 e 26,0 kDa aos 14 dias pm resultantes da degradação da “troponina T rápida”. 

O aparecimento em “Western blotting” de três bandas correspondendo possivelmente a 

isoformas da troponina T foi, igualmente, observado noutros trabalhos (Ho et al., 1997; 

Geesink e Koohmaraie, 1999a). Aos 14 dias pm, a troponina T não é praticamente visível 

nos “blots” do grupo Normal, estando de acordo com os resultados apresentados 

noutros trabalhos (Geesink e Koohmaraie, 1999a; Duckett et al., 2001). Ho et al. (1997) 

referem que a troponina T ainda é visível nos “blots” aos 14 e 28 dias pm. 

O aparecimento de bandas a aproximadamente 30 kDa tem sido referido em vários 

trabalhos (MacBride e Parrish Jr, 1977; Olson e Parrish Jr, 1977; Wheeler e Koohmaraie, 

1994), tendo esta banda sido proposta como um indicador do progresso da maturação 

da carne (Olson et al., 1976; MacBride e Parrish Jr, 1977). As primeiras referencias a esta 

banda foram efectuadas no músculo esquelético de galinha (Hay et al., 1973b), bovino 

(Dayton et al., 1975) e suíno (Penny, 1976). Olson et al. (1977) ao incubarem troponina T 

purificada com m-calpaína, verificaram o aparecimento do fragmento a 30 kDa, 

indicando a origem deste fragmento como um produto da degradação da troponina T. 

Os autores verificaram ainda que este fragmento é transitório, após incubação 

prolongada, resultando em fragmentos de massa molecular inferior. Mais recentemente, 

foi confirmada a origem deste polipéptido (Ho et al., 1994; Negishi et al., 1996; Muroya 

et al., 2004; Muroya et al., 2006). Segundo os últimos autores, a banda a 28,3 kDa por 

eles identificada e que referem como sendo a banda 30 kDa (banda 29-kDa neste 

trabalho), resulta provavelmente da degradação das isoformas da troponina T a 35,4 e 

34,8 kDa que, possivelmente, correspondem às duas ultimas isoformas identificadas nos 

nossos “blots”. A banda 29-kDa é o fragmento mais proeminente situado entre a 

tropomiosina e a MLC 1 que se forma com a maturação da carne, visualizado quer por 

SDS-PAGE quer por “Western blotting” como uma banda claramente visível aos 3 dias 

pm o que está em concordância com outros trabalhos (Huff-Lonergan et al., 1996a; Ho 

et al., 1997; Lonergan et al., 2001). 

A maior intensidade da banda 29-kDa observada na carne com pHf Normal no 

último dia pm nos géis a 15% e por “Whestern blotting”, sugere uma maior degradação 
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da troponina T, comparativamente à carne DFD. Esta maior degradação da troponina T, 

pôde ser comprovada por análise dos “blots”, mas não pela análise dos géis, como 

anteriormente referido. Outros autores não referem diferenças na intensidade da banda 

a 30 kDa entre a carne com pHf normal e elevado, em músculo longissimus de bovino 

(Livisay et al., 1996) e de rena (Wiklund et al., 1997). 

É referido o aparecimento de bandas, ao longo do período pm, no intervalo dos 32 a 

28 kDa resultantes da incubação com anticorpo anti-troponina T (Koohmaraie, 1990a; 

Ho et al., 1994; Wheeler e Koohmaraie, 1999; Chou, 2001). As bandas identificadas como 

33-kDa e 34-kDa, podem corresponder à banda 34 kDa referida por Chou (2001), em 

músculo longissimus de suíno, cuja intensidade aumentou ao longo do período pm, 

tornando-se aos 14 dias numa banda proeminente. A banda identificada como 24-kDa e 

que aumentou de forma notória ao longo do tempo, assemelha-se à banda descrita por 

Ouali (1990), em SDS-PAGE de músculo de bovino, a 27 kDa e à banda a 28 kDa descrita 

por Ho et al. (1994), nos “Western blots” resultantes da incubação com o anticorpo anti-

troponina T, que os autores referem, também, como aumentando acentuadamente ao 

longo do tempo pm. 

 
Vários estudos mostraram que as calpaínas exercem uma actividade proteolítica 

sobre a troponina T. A incubação de miofibrilhas com m-calpaína origina a degradação 

da troponina T com o aparecimento do polipéptido a 30 kDa (Olson et al., 1977; 

Whipple e Koohmaraie, 1991; Kendall et al., 1993). Huff-Lonergan et al. (1996a) e 

Koohmaraie et al. (1986) também mostraram que, a incubação de miofibrilhas com -

calpaína, resulta no progressivo desaparecimento da troponina T e no aparecimento de 

produtos de degradação semelhantes aos que ocorrem durante a maturação da carne. 

A acção proteolítica da -calpaína aumenta com o incremento do pH, tendo sido 

mostrado em miofibrilhas incubadas com -calpaína, que a degradação da troponina T 

e o aparecimento do fragmento a 30 kDa é máxima a pH de 7,5, ainda que a pH normal 

da carne (5,5-5,8) a -calpaína detenha ainda cerca de 24 a 28% da sua actividade 

(Koohmaraie et al., 1986). Considerando estes resultados, seria de esperar que o grupo 

DFD, por apresentar um pH mais favorável à actuação da -calpaína, apresentasse uma 
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maior degradação da troponina T e o aparecimento mais exuberante dos produtos da 

sua degradação. Na verdade, os resultados apresentados sugerem o contrario, a carne 

DFD apresentou uma menor degradação da troponina T analisada por “Western 

blotting” e pela análise dos fragmentos entre os 34 a 24 kDa cuja intensidade ou é igual 

entres os grupos de pH (para a banda 24-kDa) ou é mais elevada no grupo Normal, em 

um ou mais dias pm (para as restantes bandas). Poderemos, no entanto, questionar até 

que ponto os ensaios in vitro, podem mimificar os fenómenos proteolíticos que 

ocorrem na carne durante o processo de maturação. 

A troponina T parece também ser degradada pelas catepsinas. A incubação de 

miofibrilhas de coelho a 37ºC revelou a sua degradação pela catepsina D (Okitani et al., 

1981; Matsumoto et al., 1983), catepsina L (Matsukura et al., 1981), catepsina B (Noda et 

al., 1981) e a incubação de miofibrilhas de coelho, galinha e de bovino a 30ºC pela 

catepsina L (Mikami et al., 1987). Resultante da degradação da troponina T pelas 

catepsinas é referido o aparecimento de vários polipéptidos com cerca de 33, 20 e 11 

kDa (Matsumoto et al., 1983). Como a actividade destas enzimas está favorecida a pH 

baixo, poderá explicar a maior proteólise da troponina T no grupo Normal. Penny e 

Ferguson-Pryce (1979), ao estudarem o efeito do pH entre 4,4 a 7,5, em homogeneizado 

de músculo longissimus dorsi de bovino, observaram que a maior degradação da 

troponina T ocorria a pH 4,4 e independente da adição de Ca2+, sugerindo os autores 

que a proteólise da troponina T a este valor de pH seria devido à acção das catepsinas, 

enquanto que a proteólise a valores próximos da neutralidade seria levada a cabo pelas 

calpaínas. 

A observação, no presente trabalho, de que o grupo DFD apresenta uma degradação 

da troponina T ligeiramente inferior à do grupo Normal, sugere a intervenção das 

catepsinas. Adicionalmente a banda 24-kDa, que nos “Western blots” surge como a 

segunda banda mais proeminente a seguir à 30-kDa, tem origem segundo (Ouali, 1992) 

à acção das catepsinas. O envolvimento das calpaínas, não poderá contudo ser excluído, 

devido à sua acção proteolítica sobre a troponina T e porque a origem do polipéptido 

30 kDa é atribuído por Ouali (1992) à acção das calpaínas e não das catepsinas. A maior 

intensidade da banda 29-kDa verificada no grupo Normal no dia 14 pm não poderá, 
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deste modo, ser atribuído à acção preferencial das catepsinas. 

 

Relação com o pHf 
 

No Quadro 37 estão apresentados os coeficientes de correlação entre a intensidade 

das bandas referidas e o pHf. 

 

Quadro 37. Coeficientes de correlação (r), valores P e níveis de significância para a 

relação da intensidade das bandas de troponina T, 34-kDa, 33-kDa, 31-

kDa, 29-kDa e 24-kDa (% DO max. actina) com o pHf, nos cinco dias post 

mortem. 

Parâmetro 
 Dias post mortem 
 0 1 3 7 14 

Troponina T 
r -0,236 -0,264 -0,127 -0,035 -0,253 
P 0,2095 0,1579 0,5040 0,8561 0,1766 

Sig. ns ns ns ns ns 

34-kDa 
r -0,069 -0,628 -0,808 -0,777 -0,674 
P 0,7185 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 

Sig. ns *** *** *** *** 

33-kDa 
r -0,062 -0,265 -0,631 -0,494 -0,146 
P 0,7444 0,1575 0,0002 0,0056 0,4405 

Sig. ns ns *** ** ns 

31-kDa 
r - - -0,551 -0,533 -0,802 
P - - 0,016 0,0024 0,0000 

Sig. - - * ** *** 

29-kDa 
r -0,224 0,017 -0,207 -0,272 -0,423 
P 0,2330 0,9288 0,2732 0,1464 0,0197 

Sig. ns ns ns ns * 

24-kDa 
r -0,038 -0,187 -0,133 0,004 0,124 
P 0,8434 0,3228 0,4820 0,9848 0,5127 

Sig. ns ns ns ns ns 
***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P<0,01); *-significativo (P<0,05); 
ns-não significativo (P≥0,05). 

 

A intensidade da troponina T e da banda 24-kDa não mostrou estar correlacionada 

de forma significativa (P≥0,05) com o pHf da carne em nenhum dos tempos pm. As 

bandas que mostraram estar melhor correlacionadas com o pHf foram as bandas 34-

kDa e 31-kDa. A intensidade da banda 34-kDa apresentou a partir do dia 1 uma 

correlação negativa significativa (P<0,001) com o pHf e a banda 31-kDa uma correlação 
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negativa significativa nos dias 3 (P<0,05) e 7 (P<0,01) e 14 (P<0,001). A intensidade da 

banda 33-kDa está correlacionada negativamente com o pHf apenas nos dias 

intermédios, dia 3 (P<0.001) e dia 7 (P<0,01). Por seu lado, a intensidade da banda 29-

kDa mostrou estar relacionada negativamente (P<0,05) apenas no último dia de 

armazenamento da carne. Em resumo, as bandas que mostram estar correlacionadas, 

em algum dos tempos pm com o pHf, as bandas 34-kDa, 33-kDa, 31-kDa e 29-kDa, 

mostram uma relação negativa ou seja, a intensidade das bandas diminui com o 

aumento do pHf. 

  Troponina I e bandas de reduzida massa molecular 

 

Foi observado por SDS-PAGE (Figura 33) uma diminuição da intensidade da banda 

correspondente à troponina I (banda a 22 kDa) ao longo do armazenamento da carne. A 

intensidade das bandas foi semelhante entre os grupos de pHf até ao dia 7 pm, a partir 

do qual se observou um decréscimo mais acentuado da intensidade da banda no grupo 

Normal. Imediatamente abaixo da troponina I foram identificadas duas bandas, 

praticamente não visíveis no dia 0, uma a 21,5 kDa e a outra a 21 kDa. Nestas duas 

bandas ocorreu o aumento da intensidade, ao longo do tempo, para os três grupos de 

pHf, exceptuando para a banda 21,5-kDa no grupo DFD, na qual a intensidade da banda 

se manteve praticamente constante. Acima e abaixo da MLC 3 foram observadas mais 

duas bandas, uma a 17 kDa e a outra a 13 kDa. Estas bandas, ausentes ou fracamente 

visíveis nos três primeiros dias pm, aumentaram posteriormente de intensidade, de uma 

forma mais acentuada no grupo Normal, ainda que, mesmo após 14 dias, as bandas 

tenham apresentado uma intensidade reduzida.  

 

A análise de variância factorial (Quadros AIII.41-45, Anexo III) revelou que, para todas 

as bandas o efeito dos dias pm foi significativo (P<0,001). O efeito do grupo de pHf fez-

se sentir para a troponina I (P<0,05), banda 21,5-kDa (P<0,001) e banda 13-kDa 

(P<0,01). Para as restantes bandas (21-kDa e 17-kDa) o efeito foi não significativo 

(P≥0,05). Nas bandas 21,5-kDa e 13-kDa foi ainda observado um efeito significativo da 

interacção (P<0,001 e P<0,01 respectivamente). O efeito da interacção pode ser 



PARTE II - TRABALHO EXPERIMENTAL 

 212

observado na Figura 33. Na banda 21,5-kDa o aumento da intensidade da banda ao 

longo do tempo só ocorreu nos grupos Normal e DFDmod enquanto que o grupo DFD 

apresentou um comportamento diferente, mantendo-se constante ao longo do tempo. 

Na banda 13-kDa a interacção pode ser explicada pelo aumento elevado da intensidade 

desta banda, verificado no grupo Normal a partir do dia 3. 

 

A intensidade da banda de troponina I (Quadro 38) decresceu de forma significativa 

(P<0,001) ao longo do tempo pm nos grupos Normal e DFDmod, enquanto que no 

grupo DFD o efeito foi não significativo (P≥0,05) não obstante, em termos médios, 

tenha sido observado um decréscimo na intensidade da banda. A maior redução da 

intensidade da troponina I ocorreu, de uma forma geral, a partir do dia 3 ou dia 7 pm. 

Em termos médios a redução de intensidade da troponina I verificada do dia 1 para o 

dia 14 foi de 49,3; 31,9 e 28% para os grupos Normal, DFDmod e DFD respectivamente. 

Não foram encontradas diferenças significativas (P≥0,05) entre os grupos de pHf em 

qualquer dos tempos pm, ainda que em termos médios no dia 14 a intensidade da 

banda no grupo Normal (26,50) seja mais baixa da dos grupos DFDmod e DFD (38,71 e 

37,27, respectivamente). 
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Figura 33. Intensidade da troponina I e das bandas 21,5-kDa, 21-kDa, 17-kDa e 13-

kDa, nos géis a 15%, longo do tempo post mortem para os três grupos de 

pHf (Normal ; DFDmod  ; DFD --------) (as barras verticais 

representam o erro padrão). 

 
 

Quadro 38. Médias ( erro padrão) para a intensidade da troponina T e das bandas 

21-kDa, 21,5-kDa, 17k-Da e 13-kDa, géis a 15%, nos três grupos de pHf 

em cada dia post mortem. 

Parâmetro Dias pm
Grupos de pH 

Sig.
Normal DFDmod DFD 

Troponina I 
(% DO max. actina) 

0 52,291  2,64 56,881  1,42 51,76  4,54 ns 
1 52,641  3,46 56,941  0,81 47,25  5,60 ns 
3 50,061  2,80 54,561  1,60 44,86  5,37 ns 
7 41,291  2,32 45,182  2,56 43,05  4,38 ns 
14 26,502  2,87 38,712  3,38 37,27  5,62 ns 

Sig. *** *** ns  

21,5-kDa 
0 nda1 0,77a1  0,77 3,86b  1,24 ** 
1 12,02ab2  1,80 13,02b2  1,25 7,05a  1,23 * 
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(% DO max. actina) 3 18,97a2  1,54 17,08a2  1,74 6,96b  1,23 *** 
7 29,46a3  2,52 22,22a23  3,25 8,06b  1,42 *** 
14 38,88a4  1,94 28,00b3  3,87 7,74c  1,60 *** 

Sig. *** *** ns  

21-kDa 
(% DO max. actina) 

0 nd1 nd1 nd1 - 
1 nd1 1,491  0,66 1,281  0,73 ns 
3 2,411  0,83 3,251  0,86 2,151  0,64 ns 
7 6,812  0,75 6,792  0,81 4,972  0,67 ns 
14 9,493  0,96 8,312  1,33 6,342  1,00 ns 

Sig. *** *** ***  

B-17-kDa 
(% DO max. actina) 

0 nd1 0,371  0,37 0,801  0,43 ns 
1 nd1 1,4512  0,75 0,951  0,49 ns 
3 nda1 2,51b12  0,84 1,06a1  0,52 * 
7 3,522  1,01 3,9123  0,86 2,4212  0,54 ns 
14 7,223  1,01 6,163  1,23 4,512  0,88 ns 

Sig. *** *** ***  

B-13-kDa 
(% DO max. actina) 

0 nd1 0,701  0,38 0,201  0,13 ns 
1 0,091  0,09 0,791  0,44 0,4112  0,28 ns 
3 0,321  0,22 1,101  0,49 0,4112  0,24 ns 
7 2,702  0,71 1,9612  0,66 0,9112  0,41 ns 
14 5,93a3  0,84 3,85ab2  1,03 1,90b2  0,72 * 

Sig. *** ** *  
Médias que não possuam letras iguais (por linha) e algarismos iguais (por coluna) não diferem 
significativamente (P<0,05). ***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P<0,01); *-
significativo (P<0,05); ns-não significativo (P≥0,05); nd – banda não detectada (nestes casos, o valor 0 foi 
utilizado no tratamento estatístico). 

 

A banda 21,5-kDa não foi detectável no dia 0 no grupo Normal, apresentando nos 

restantes grupos uma intensidade muito reduzida. Ao longo tempo verificou-se um 

aumento acentuado e significativo (P<0,001) da intensidade da banda nos grupos 

Normal e DFD. No grupo DFD a intensidade manteve-se praticamente constante, 

traduzindo-se num efeito não significativo (P≥0,05) do tempo pm. Em termos médios 

ocorreu um aumento da intensidade da banda do dia 1 ao dia 14 de 3,2 e 2,2 vezes no 

grupo Normal e DFDmod, respectivamente. 

Em todos os tempos foi observado um efeito significativo do grupo de pHf, que foi 

mais evidente a partir dos dia 3 pm (P<0,001). Excluindo o dia 0 em que não foi 

detectada nenhuma banda no grupo Normal, o grupo DFD apresentou sempre bandas 

com uma intensidade menor à dos restantes grupos e que se vão acentuando ao longo 

do tempo pm. No dia 14 a intensidade da banda do grupo Normal é 5,0 vezes superior 

à do grupo DFD. 
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As bandas 21-kDa, 17-kDa e 13-kDa ou não são detectadas nos primeiros dias pm 

ou são-no de forma muito reduzida. Ao longo do tempo de armazenamento verificou-

se um aumento muito ligeiro da intensidade destas bandas, apresentando-se sempre 

como bandas muito pouco visíveis. 

De uma forma geral, não foram encontradas diferenças significativas (P≥0,05) entre 

os grupos de pHf ou, quando existentes, reflectem diferenças de intensidade muito 

ligeiras. O grupo Normal apresentou, contudo, valores médios geralmente superiores ao 

grupo DFD. 

 
A degradação da troponina I observada no presente trabalho, pela diminuição da 

intensidade da banda, é sustentado por outros trabalhos que referem uma degradação 

desta proteína ao longo do período de armazenamento, em carne de suíno e bovino 

(Penny, 1976; Kolczak et al., 2003). Kolczak et al. (2003) referem, para os músculos psoas 

major e semitendinosus de bovino, uma diminuição da troponina I com o 

armazenamento, ainda que estatisticamente não significativa. Em carne de suíno a 

degradação da troponina I é visível em SDS-PAGE a partir do dia 7 pm (Penny, 1976), a 

mesma taxa de degradação é observada em carne de bovino (Ho et al., 1994), indicando 

uma degradação lenta e tardia desta proteína, como verificado neste trabalho. 

A origem da banda 21,5-kDa não é conhecida, mas possivelmente resulta da 

degradação da troponina I. Em favor desta hipótese podemos referir por um lado a 

grande proximidade entre as duas bandas (a troponina I foi visível a 22 kDa); pela 

relação temporal entre a degradação da troponina T e o aumento da intensidade da 

banda 21,5-kDa e ainda pelo facto de no grupo DFD, em que a diminuição da troponina 

I não foi significativa, também não ter sido observado um aumento da banda 21,5-kDa 

ao longo do tempo pm. 

A origem das bandas 21-kDa, 17kDa e 13-kDa não está, igualmente, estabelecida 

podendo ser produtos resultantes das proteínas que sofreram degradação ao longo do 

tempo pm. “Western blots” incubados com o anticorpo anti-troponina T revelaram uma 

banda aos 15 kDa, bem como duas bandas localizadas acima e abaixo desta banda (Ho 

et al., 1994) sugerindo que a origem destas bandas esteja relacionada com a 
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degradação da troponina T. No entanto, no presente trabalho, nos “blots” resultantes da 

incubação com anti-troponina T, não foram observados bandas visíveis abaixo dos 24 

kDa (Figura 32). Bandas a 18 e a 13 kDa foram referidas como sendo produtos da 

degradação da tropomiosina (Dayton et al., 1975), não sendo de excluir que as bandas 

identificadas como 17-kDa e 13-kDa possam ter origem na degradação dessa proteína 

miofibrilhar. 

 

A incubação de miofibrilhas com m-calpaína revela que a troponina I é degradada 

por esta enzima (Penny, 1976; Olson et al., 1977), mas é menos susceptível à 

degradação que a desmina ou a troponina T (Whipple e Koohmaraie, 1991). Esta maior 

resistência da troponina I à degradação é apoiada pelos resultados apresentados, uma 

vez que foi verificado que a diminuição da intensidade da banda ocorreu não nas fases 

iniciais de maturação da carne, mas apenas entre os 7 e 14 dias pm. Como nesta fase a 

actividade da -calpaína é residual, a proteólise da troponina I poderia ser atribuída à 

acção da m-calpaína, reforçando a hipótese de esta enzima poder estar envolvida na 

proteólise miofibrilhas nas fases mais avançadas da maturação da carne. Contudo, 

contra esta hipótese está o facto de a degradação verificada no grupo Normal ser maior 

do que a verificada no grupo DFD, que ao ter um pH mais elevado favoreceria a 

actividade da m-calpaína.  

Estudos in vitro mostraram que a troponina I pode, igualmente, ser degrada pelas 

catepsinas. A incubação de miofibrilhas de coelho ou troponina I purificada, com a 

catepsina L revelou a sua degradação (Matsukura et al., 1981). A catepsina B, também é 

referida como tendo uma capacidade proteolítica sobre a troponina I (Noda et al., 

1981). A catepsina D é capaz de degradar a troponina I, em miofibrilhas de bovino 

incubadas com esta enzima, ainda que de uma forma ligeira (Zeece et al., 1986a). A 

acção degradativa desta enzima na troponina I produz fragmentos de reduzida massa 

molecular (13 e 11 kDa) (Matsumoto et al., 1983), podendo estar na origem de algumas 

bandas encontradas neste trabalho. Esta acção das catepsinas na troponina I, pode 

explicar a maior degradação verificada no grupo Normal, com um pHf mais propício à 

actividade desta enzima. 
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Relação com o pHf 
 

A troponina I revelou não estar significativamente (P≥0,05) correlacionada com o pHf 

da carne ainda que o coeficiente de correlação tenda a aumentar ao longo do tempo 

pm. Pelo contrário a banda 21,5 kDa revelou estar correlacionada com o pHf, 

principalmente nos três últimos dias em que é evidenciada uma forte (P<0,001) 

correlação negativa. As bandas 21-kDa e 17-kDa não evidenciaram coeficientes de 

correlação significativos (P≥0,05) com o pHf, ainda que aumentem ao longo do tempo 

pm. A banda 13-kDa apresentou uma correlação significativa nos dias 7 e 14 (P<0,05 e 

P<0,01 respectivamente). 

 

 

 

Quadro 39. Coeficientes de correlação (r), valores P e níveis de significância para a 

relação da intensidade das bandas de troponina I, 21-kDa, 21,5-kDa, 17-

kDa e 13-kDa (% DO max. actina) com o pHf, nos cinco dias post mortem. 

Parâmetro 
 Dias post mortem 
 0 1 3 7 14 

Troponina I 
r 0,051 -0,109 -0,074 0,173 0,314 
P 0,7908 0,5677 0,6990 0,3620 0,0913 

Sig. ns ns ns ns ns 

21,5-kDa 
r 0,482 -0,442 -0,728 -0,744 -0,835 
P 0,0070 0,0143 0,0000 0,0000 0,0000 

Sig. ** * *** *** *** 

21-kDa 
r - 0,297 -0,059 -0,342 -0,349 
P - 0,1112 0,7570 0,0646 0,0588 

Sig. - ns ns ns ns 

17-kDa 
r 0,225 0,136 0,136 -0,232 -0,326 
P 0,2326 0,4749 0,4743 0,2167 0,0784 

Sig. ns ns ns ns ns 

13-kDa 
r 0,023 0,048 -0,088 -0,429 -0,508 
P 0,9046 0,7998 0,6443 0,0179 0,0042 

Sig. ns ns ns * ** 
***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P<0,01); *-significativo (P<0,05); 
ns-não significativo (P≥0,05). 
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 Relação dos vários parâmetros com a tenrura 

 

  Parâmetros tecnológicos e sensoriais da carne 
 

No Quadro 40 estão indicados os coeficientes de correlação dos parâmetros 

tecnológicos e sensoriais com a tenrura avaliada pela força de corte e sensorialmente 

pelo painel de provadores. 

 
A força de corte e a tenrura avaliada sensorialmente mostraram estar 

correlacionadas negativamente (P<0,001), em todos os tempos pm, sendo os 

coeficientes particularmente elevados no dia 1 (-0,884), dia 3 (-0,841) e dia 14 (-0,705), e 

inferiores no dia 7 (-0,539, P<0,01). São referidos coeficientes de correlação entre a 

força de corte e a avaliação da tenrura por um painel, no músculo longissimus de 

bovino, maturado durante 3 e 5 dias de -0,21 (P≥0,05) (Otremba et al., 1999), 

consideravelmente inferiores aos obtidos no presente trabalho, e após 14 dias de 

maturação de -0,85 (Wheeler et al., 1996) ou -0,74 (P<0,001) (Rhee et al., 2004). 

Coeficientes significativos (P<0,001) de -0,85, -0,80 e -0,88 foram referidos, no músculo 

longissimus thoracis et lumborum, aos dias 1, 6 e 13 pm, na mesma raça bovina (Silva et 

al., 1999). Diferenças na metodologia utilizada, bem como a maior ou menor 

variabilidade na tenrura entre amostras, podem estar na origem das diferenças 

observadas na relação existente entre força de corte e a tenrura avaliada 

sensorialmente. 

Segundo Shackelford et al. (1995), a relação entre a força de corte e a tenrura 

avaliada pelo painel, depende do músculo considerado, tendo verificado estes autores 

que, entre os vários músculos estudados (semimembranosus, longissimus, psoas major, 

semitendinosus, biceps femoris, entre outros), apenas no longissimus a força de corte e a 

tenrura avaliada pelo painel estão altamente correlacionados, possivelmente devido à 

maior variabilidade da tenrura observada neste músculo (Shackelford et al., 1997). 

Adicionalmente, a força de corte do músculo longissimus mostrou estar fracamente 
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correlacionada com a força de corte dos outros músculos, não podendo ser usada para 

estimar, de forma correcta, a tenrura desses músculos. Vários factores podem explicar 

esta fraca relação, como a variabilidade no teor em colagénio e comprimento dos 

sarcómeros entre músculos (Herring et al., 1965; Wheeler et al., 2000; Rhee et al., 2004), 

extensão da proteólise pm (Wheeler et al., 2000; Rhee et al., 2004) e a CRA (Rhee et al., 

2004). No entanto, devido à importância económica do longissimus e à grande 

variabilidade da tenrura observada neste músculo, a vantagem da estimação da tenrura 

no músculo longissimus é, provavelmente, superior à de outros músculos da carcaça 

(Shackelford et al., 1995). 

 

Quadro 40. Coeficientes de correlação (r), valores P e níveis de significância, para a 

relação dos parâmetros tecnológicos e sensoriais, com a força de corte e 

tenrura avaliada sensorialmente, nos quatro dias post mortem. 

Parâmetro 
  Força de corte   Tenrura 

(sensorial) 
 

Dias pm 1 3 7 14 1 3 7 14 

Força de corte 
r - - - - -0,884*** -0,841*** -0,539** -0,705***

P - - - - 0,0000 0,0000 0,0021 0,0000 

T3h 
r -0,139 -0,252 -0,297 -0,286 0,178 0,219 0,263 0,346 

P 0,4633 0,1783 0,1113 0,1260 0,3472 0,2459 0,1596 0,0609 

pH3h 
r -0,021 0,011 0,050 0,072 0,018 -0,078 -0,230 -0,294 

P 0,9112 0,9555 0,7945 0,7073 0,9236 0,6808 0,2217 0,1146 

Comprimento dos 
sarcómeros 

r - - 0,094 - - - 0,062 - 

P - - 0,6219 - - - 0,7433 - 

Perdas por cocção r 0,687*** 0,730*** 0,783*** 0,713*** -0,663*** -0,773*** -0,583*** -0,661***

P 0,0000 0,0000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0007 0,0000 

Suculência 
r -0,737*** -0,744*** -0,450* -0,524** 0,828*** 0,904*** 0,816*** 0,792***

P 0,0000 0,0000 0,0126 0,0030 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Flavor r -0,389* -0,542** -0,411* -0,366* 0,522** 0,688*** 0,697*** 0,566** 

P 0,0335 0,0020 0,0242 0,0469 0,0031 0,0000 0,0000 0,0011 

Apreciação global 
r -0,807*** -0,756*** -0,449* -0,530** 0,936*** 0,942*** 0,904*** 0,846***

P 0,0000 0,0000 0,0128 0,0026 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

L*t0 
r 0,406* 0,549** 0,453* 0,589*** -0,356 -0,517** -0,352 -0,440* 

P 0,0258 0,0017 0,0119 0,0006 0,0535 0,0034 0,0561 0,0149 

a*t0 
r 0,380* 0,421* 0,255 0,416* -0,332 -0,371* -0,178 -0,274 

P 0,0386 0,0204 0,1738 0,0223 0,0732 0,0433 0,3472 0,1426 

b*t0 
r 0,351 0,478** 0,181 0,497** -0,316 -0,425* -0,208 -0,293 

P 0,0571 0,0075 0,3385 0,0052 0,0885 0,0194 0,2698 0,1158 
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L*t60 
r 0,465** 0,585*** 0,462* 0,617*** -0,447* -0,541** -0,380* -0,458* 

P 0,0097 0,0007 0,0102 0,0003 0,0132 0,0020 0,0386 0,0108 

a*t60 
r 0,505** 0,432* 0,290 0,329 -0,396* -0,363* -0,413* -0,366* 

P 0,0044 0,0173 0,1207 0,0761 0,0301 0,0485 0,0234 0,0469 

b*t60 
r 0,498** 0,609*** 0,444* 0,509** -0,455* -0,630*** -0,483** -0,472**

P 0,0051 0,0004 0,0140 0,0041 0,0115 0,0002 0,0069 0,0084 

***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P<0,01); *-significativo (P<0,05); sem*-não 
significativo (P≥0,05). 

 

O comprimento dos sarcómeros, que nos permite avaliar o grau de encurtamento 

muscular, é referido como influenciando marcadamente a tenrura da carne. Locker e 

Hagyard (1963) demonstraram que, durante rigor mortis, o grau de encurtamento 

muscular é dependente da temperatura de armazenamento. Quando o músculo 

sternomandibularis de bovino, isolado da carcaça e em pré-rigor, foi submetido a 

temperaturas entre 0ºC e 43ºC, observaram que o encurtamento mínimo (entre 0-20% 

do comprimento inicial) ocorria a temperaturas entre 14 e 19ºC. Temperaturas 

superiores a 19ºC originaram um encurtamento até 30% (aos 43ºC), designado por 

encurtamento pelo calor e, por sua vez, temperaturas inferiores a 14ºC originaram um 

encurtamento até 48% (aos 0ºC), designado por encurtamento pelo frio. Marsh e Leet 

(1966), ao estudarem o efeito do grau de encurtamento muscular na tenrura, 

observaram, no mesmo músculo de bovino, uma relação em três fases: (1) até 20% de 

encurtamento não é observada redução apreciável da tenrura; (2) quando o 

encurtamento é superior a 20%, a tenrura decresce rapidamente atingindo um mínimo 

por volta de 40% de encurtamento e (3) para um grau de encurtamento superior a 40%, 

a dureza diminui progressivamente, atingindo aos 60% de encurtamento uma dureza 

similar à inicial. A dependência do encurtamento muscular com a temperatura durante 

rigor mortis, foi também investigada nos músculos longissimus dorsi e 

semimembranosus (Hertzman et al., 1993; Olsson et al., 1994; Devine et al., 1996). Foram 

encontradas duas regiões de mínimo encurtamento, uma entre 10-15ºC para o 

longissimus e outra entre 7-13ºC para o semimembranosus. No semimembranosus foi 

ainda observada uma correlação significativa entre a percentagem de encurtamento e a 

tenrura final, tanto na zona de encurtamento pelo frio, como na zona de encurtamento 

pelo calor (Hertzman et al., 1993; Olsson et al., 1994), enquanto que para o músculo 
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longissimus esta correlação só se verificou na região de encurtamento pelo frio (Olsson 

et al., 1994; Devine et al., 1996). Esta observação sugere que, para além do 

encurtamento, no músculo longissimus ocorre algum mecanismo adicional. 

Provavelmente, este músculo é mais activo enzimaticamente do que o 

semimembranosus e , deste modo, a tenrura final dependerá mais da proteólise pm 

(Devine et al., 1996). Visando facilitar o controlo da dureza associada ao encurtamento 

pelo frio e ao encurtamento pelo calor, foram enunciadas duas regras: (1) para prevenir 

o encurtamento pelo frio, o músculo não deve ter uma temperatura inferior a 10ºC 

enquanto o pH for superior a 6,2 (Bendall (1973) ou inferior a 7ºC e pH superior a 5,7 

(Hannula e Puolanne, 2004); (2) o risco de ocorrer o encurtamento pelo calor ocorre 

quando o músculo aos 45 min pm tem um pH menor que 6,0 e uma temperatura 

superior a 25ºC (Honikel et al., 1986). 

Ainda que vários trabalhos refiram um aumento da dureza da carne com a 

diminuição do comprimento dos sarcómeros (Hostetler et al., 1972; Bouton et al., 1973c; 

Bouton et al., 1974; Davis et al., 1979; Yu e Lee, 1986; Rhee et al., 2004), a relação entre o 

comprimento dos sarcómeros e a tenrura não é consensual, visto que, noutros trabalhos 

a relação é negligenciável (Culler et al., 1978; Guignot et al., 1994; O'Halloran et al., 

1994; Shackelford et al., 1994b). Os resultados do presente trabalho revelaram que o 

comprimento dos sarcómeros, avaliado no dia 7 pm, não está correlacionado de forma 

significativa (P≥0,05) com a tenrura, avaliada pela força de corte e sensorialmente. 

Bouton et al. (1973c) referem, que apenas nos músculos com comprimentos de 

sarcómeros inferiores a 1,8-2,0 m é que existe uma relação negativa com a força de 

corte. Como no presente trabalho o comprimento dos sarcómeros variou entre 1,84 a 

1,55 m (Quadros AII, Anexo III), seria de prever uma relação entre a tenrura e o 

comprimento dos sarcómeros. No entanto, no trabalho de Bouton et al. (1973c) o 

intervalo de variação do comprimento dos sarcómeros foi de 1,1 a 2,0 m, muito 

superior ao deste trabalho. Koohmaraie (1996) sugere que, se existir uma gama ampla 

no comprimento dos sarcómeros a relação entre este e a tenrura é modificada durante 

a maturação. Assim, segundo o autor, no primeiro dia pm será de esperar uma forte 

correlação entre o comprimento dos sarcómeros e a força de corte, enquanto que à 
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medida que vai ocorrendo a tenrificação da carne a relação torna-se mais fraca, o que 

poderá também contribuir para a falta de relação verificada, uma vez que o 

comprimento dos sarcómeros foi avaliado aos 7 dias pm. É também possível que, 

quando exista um amplo intervalo no pHf da carne, como é o caso, a influência do pH 

em vários factores envolvidos na tenrura da carne como a proteólise, e a CRA, se 

sobreponha à influência do comprimento dos sarcómeros na tenrura.  

A falta de correlação entre o comprimento dos sarcómeros e a tenrura poderá, 

também, dever-se ao facto de o encurtamento não ser, obrigatóriamente, a causa da 

dureza da carne. Como já referido, a modificação da interacção actina-miosina de um 

estado de ligação fraca para um de ligação forte, pode ser a causa da dureza da carne e 

não, necessariamente, a ocorrência de encurtamento (Goll et al., 1995). Como, quando o 

encurtamento é evitado não é observada uma dureza acentuada da carne (Koohmaraie 

et al., 1996), Koohmaraie (1996) sugere que o estado da interacção actina-miosina 

poderá explicar a dureza da carne, apenas nos estudos em que não foi observada uma 

correlação entre o comprimento dos sarcómeros e a tenrura avaliada antes da 

tenrificação da carne. 

Diferenças na taxa de glicólise pm podem, também, explicar a falta de relação 

entre o comprimento dos sarcómeros e a tenrura. Marsh et al. (1987), utilizando várias 

formas de estimulação eléctrica para promover diferentes taxas de glicólise pm, 

demonstraram que a tenrura aos 14 dias é óptima quando a glicólise ocorre a uma taxa 

intermédia (pH = 6,1 às 3 horas pm). Quando o pH às 3h é maior ou menor, a tenrura 

decresce. Posteriormente, Smulders et al. (1990) e Barnier et al. (1992) confirmaram a 

influência da glicólise pm, acrescentando que a tenrura está fortemente relacionada 

com o encurtamento muscular, avaliado pelo comprimento dos sarcómeros, nos 

músculos com glicólise lenta (pH3h>6,0-6,3). Nos músculos com uma rápida descida do 

pH (pH3h<6,0-6,3) a relação é negligenciável. Isto implica que a tenrura depende do 

encurtamento muscular apenas nos músculos que desenvolvem uma glicólise pm lenta. 

No presente trabalho, os valores de pH obtidos às 3 h pm entre 6,25 e 6,95 (Quadros 

AII, Anexo III), indicam uma glicólise pm dos músculos lenta, sem ter sido verificada uma 

relação entre o comprimento dos sarcómeros e a tenrura. O regime de arrefecimento 
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das carcaças, pouco acentuado, utilizado nas carcaças deste estudo, resultando em 

temperaturas médias do músculo longissimus thoracis et lumborum de cerca de 20ºC às 

3 h pm, terá contribuído para um reduzido encurtamento muscular e, possivelmente, 

para a falta de correlação entre o comprimento dos sarcómeros e a tenrura. Shackelford 

et al. (1994b), em músculo longissimus dorsi de bovino com pHf entre 5,51 e 6,54, não 

encontraram correlações relevantes do pH3h, T3h e comprimento dos sarcómeros com a 

força de corte, concluindo os autores que os resultados por eles obtidos não suportam 

o uso do pH3h como critério para seleccionar carcaças segundo a tenrura, como 

evidenciado no presente trabalho. 

 
As perdas de exsudado durante a cocção da carne estão fortemente relacionadas 

(P<0,001) com a tenrura da carne, avaliada pela força de corte e sensorialmente, em 

todos os tempos pm. Este resultado, apoia a hipótese colocada por Bouton et al. 

(1973b), segundo a qual, a maior CRA da carne com elevado pH pode explicar 

parcialmente a sua maior tenrura. Esta relação entre a tenrura e a CRA pode ser devida 

ao facto de a carne com uma superior CRA ter, por unidade de volume, uma quantidade 

superior de água e menos componentes estruturais (Purchas, 1990). 

 
A avaliação sensorial da suculência está igualmente correlacionada com a força de 

corte, em todos os dias pm, ainda que a relação seja mais significativa (P<0,001) nos 

dias 1 e 3 pm. (Rhee et al. (2004) referem, igualmente, uma relação significativa entre a 

tenrura avaliada pelo painel e pela força de corte, com as perdas por cocção. Entre a 

suculência e a tenrura avaliada pelo painel a relação foi, para todos os dias pm, 

altamente significativa (P<0,001). Coeficientes de correlação entre a suculência e a 

tenrura avaliada pelo painel de 0,51 (P<0,05) (Shackelford et al., 1995) e de 0,42 

(P<0,05) (Rhee et al., 2004), são inferiores aos obtidos no presente trabalho, devido 

possivelmente à maior variabilidade dos nossos valores, devido ao efeito do pHf,. 

 
O flavor mostrou, igualmente, estar correlacionado com a tenrura avaliada pelos 

dois métodos. A apreciação global está correlacionada com a força de corte e com a 

tenrura avaliada sensorialmente. Noutros trabalhos não foi observada uma relação 
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significativa da intensidade do flavor com a tenrura avaliada pelo painel (Shackelford et 

al., 1995; Rhee et al., 2004) e com a força de corte (Rhee et al., 2004). 

 
Em todos os tempos pm a apreciação global está relacionada de forma 

significativa com a tenrura avaliada pelos dois métodos. Os coeficientes de correlação 

obtidos entre a apreciação global e a tenrura avaliada sensorialmente são, 

particularmente elevados (entre 0,942 e 0,846) e superiores, em todos os tempos pm, 

aos coeficientes obtidos entre a apreciação global e a força de corte, indicando uma 

forte influência da tenrura da carne na apreciação global da carne pelo painel de 

provadores. 

 
A cor avaliada pelos parâmetros L*a*b*, sem exposição ao ar (t0), evidenciou 

coeficientes de correlação significativos com a força de corte, particularmente evidentes 

para o parâmetro L*t0, em todos os dias pm. Para os parâmetros a* t0 e b* t0, a relação 

só foi significativa em alguns dias pm. A relação entre os parâmetros de cor e a tenrura 

avaliada pelo painel, foi menos evidente. Após 60 min de exposição ao ar (L*t60, a*t60 e 

b*t60), os coeficientes de correlação são, de uma forma geral, superiores aos obtidos 

sem exposição ao ar, e mais elevados para os parâmetros L*t60 e b*t60. Os resultados 

indicam que a carne mais tenra (menor força de corte e melhor pontuada quanto à 

tenrura pelo painel) está relacionada com menores valores dos parâmetros de cor 

L*a*b*, reflectindo a influência do pHf na tenrura e na cor da carne. Como salientado 

noutros trabalhos (Jeremiah et al., 1991; Okeudo e Moss, 2005), os parâmetros de cor 

podem ter aplicabilidade na descriminação da carne quanto à sua tenrura. 

 

 

  Actividade enzimática 
 

No Quadro 41 estão indicados os coeficientes de correlação da actividade das três 

fracções da catepsina D, actividade das calpaínas e actividade da calpastatina com a 

tenrura avaliada pela força de corte e pelo painel de provadores. 
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Nenhuma das fracções da catepsina D mostrou estar correlacionada de forma 

significativa (P≥0,05) com a força de corte e a tenrura avaliada pelo painel, nos vários 

dias pm. Os resultados parecem sugerir, que a actividade da catepsina D não está 

relacionada com a tenrura da carne de bovino, pelo menos quando uma ampla variação 

no pHf da carne é considerada. Zeece et al. (1986a), após incubação de miofibrilhas de 

bovino com catepsina D, concluíram que esta enzima lisossomal não desempenha um 

papel importante na tenrificação da carne durante o período pm. Outros autores 

sugerem o envolvimento a catepsina D na tenrificação da carne de avestruz (Thomas et 

al., 2004). Resultados semelhantes aos obtidos por nós, para a catepsina D, foram 

referidos para a relação da actividade da catepsinas B+L, avaliada às 2 h e aos 7 dias pm 

com a força de corte e com a tenrura avaliada por um painel, em músculo longissimus 

thoracis de bovino com diferentes valores de pHf (Beltrán et al., 1997). Wu et al. (1985), 

em músculo longissimus de bovino, também não encontraram correlações significativas 

entre a actividade, avaliada às 2 h pm, das fracções livre e ligada da catepsina B com a 

força de corte, avaliada aos 2 dias pm. Para a actividade total, os autores referem uma 

correlação significativa (0,32, P<0,05). Outros autores referem uma correlação 

significativa entre a actividade das catepsinas B+L com a força de corte avaliada no dia 

10 pm e com a tenrura avaliada sensorialmente no dia 5 pm em músculo longissimus de 

bovino (Johnson et al., 1990b). 

 

Quadro 41. Coeficientes de correlação (r), valores P e níveis de significância, para a 

relação da actividade enzimática, com a força de corte e tenrura avaliada 

sensorialmente, nos quatro dias post mortem. 

Parâmetro 
  Força de corte   

Tenrura 
(sensorial) 

 

Dias pm 1 3 7 14 1 3 7 14 

Catepsina D livre 
r 0,162 -0,169 -0,015 -0,011 -0,020 0,241 0,275 0,193 

P 0,3933 0,3731 0,9381 0,9542 0,9155 0,1996 0,1410 0,3056 

Catepsina D ligada 
r -0,165 -0,099 -0,313 -0,129 0,128 0,328 0,238 -0,064 

P 0,3847 0,6011 0,0922 0,4983 0,5004 0,0766 0,2060 0,7384 

Catepsina D total 
r -0,027 -0,160 -0,213 -0,095 0,087 0,328 0,304 0,065 

P 0,8878 0,3995 0,2591 0,6168 0,6472 0,0764 0,1026 0,7334 

-Calpaína r -0,135 0,332 0,070 - 0,141 -0,407* 0,141 - 
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P 0,4780 0,0735 0,7127 - 0,4577 0,0257 0,4584 - 

m-Calpaína 
r -0,181 0,034 0,104 - 0,145 -0,011 -0,134 - 

P 0,3395 0,8598 0,5846 - 0,4437 0,9529 0,4815 - 

Calpastatina 
r -0,028 -0,299 -0,350 - -0,025 0,311 0,209 - 

P 0,8819 0,1083 0,0581 - 0,8977 0,0946 0,2682 - 

-
Calpaína/Calpastatina 

r -0,170 0,301 0,277 - 0,228 -0,328 -0,078 - 

P 0,3683 0,1061 0,1387 - 0,2248 0,0772 0,6825 - 

m-
Calpaína/Calpastatina 

r -0,206 0,370* 0,531** - 0,284 -0,371* -0,505** - 

P 0,2749 0,0441 0,0026 - 0,1286 0,0438 0,0044 - 

***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P<0,01); *-significativo (P<0,05); sem*-não 
significativo (P≥0,05). 

 

Relativamente à actividade da -calpaína, de uma forma geral, a relação entre a 

actividade desta enzima com a força de corte e com a tenrura avaliada pelo painel é 

fraca e não significativa (P≥0,05). Apenas no dia 3 pm a actividade da -calpaína está 

correlacionada negativamente com a avaliação da tenrura pelo painel (-0,407, P<0,05), 

podendo indicar uma autólise e activação da enzima mais rápida na carne mais tenra. 

Com a força de corte, e para o mesmo dia pm, o coeficiente de correlação ainda que 

não significativo (0,332, P≥0,05), aproxima-se do valor obtido para a tenrura avaliada 

pelo painel. Os resultados revelaram que as actividades da m-calpaína, da calpastatina e 

a relação -calpaína/calpastatina não estão correlacionadas com a força de corte ou 

com a tenrura avaliada pelo painel. Pelo contrário, a relação m-calpaína/calpastatina 

mostrou estar correlacionada de forma significativa com a força de corte no dia 3 

(0,370, P<0,05) e no dia 7 (0,531, P<0,01), bem como com a tenrura no dia 3 (-0,371, 

P<0,05) e no dia 7 (-0,505, P<0,01). O tipo de relação entre a m-calpaína/calpastatina 

com a força de corte e com a tenrura avaliada sensorialmente, indica que quanto maior 

for a razão m-calpaína/calpastatina maior é a força de corte e menor é a tenrura da 

carne. Estes resultados são contraditórios com a acção das calpaínas na tenrificação da 

carne, resultando do facto de na carne com pHf mais elevado e mais tenra, os valores 

encontrados para a actividade da calpastatina terem sido superiores aos do grupo 

Normal. Beltrán et al. (1997), em músculo longissimus thoracis de bovino com diferentes 

valores de pHf, não encontraram correlações significativas entre a actividade da -

calpaína e calpastatina, avaliadas às 2 h e aos 7 dias pm, com a tenrura avaliada pela 

força de corte e por um painel, estando de uma forma geral, em concordância com os 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 227

resultados obtidos neste trabalho. Contudo os autores referem uma correlação positiva 

significativa (0,776, P<0,001) entre a actividade da m-calpaína e a tenrura avaliada pelo 

painel, mas não com a força de corte (embora o coeficiente seja de -0,565), sugerindo 

os autores um envolvimento da m-calpaína na tenrificação pm da carne. 

Aparentemente, esta relação significativa deriva do facto de os autores terem verificado 

uma maior actividade da m-calpaína no grupo de pHf elevado, que foi também o que 

apresentou uma tenrura superior. Segundo os autores o facto de a m-calpaína revelar 

uma maior actividade no dia 7 pm, na carne que apresenta uma tenrificação mais 

intensa, não está em concordância com as teorias de autólise e activação da -calpaína, 

embora os conhecimentos sobre a regulação da actividade da m-calpaína sejam 

escassos. Noutro trabalho, em músculo longissimus dorsi de bovino, não foram 

evidenciadas correlações significativas (P≥0,05) entre a actividade da -calpaína, m-

calpaína e calpastatina avaliada imediatamente após abate e a força de corte avaliada 

nos dias 1, 3, 7 e 14 pm, apenas as actividades da -calpaína e da calpastatina avaliadas 

no dia 1, mostraram estar relacionadas positivamente com a força de corte avaliada no 

dia 1 e no dia 3, respectivamente para a -calpaína e para a calpastatina (Shackelford et 

al., 1991b). Noutros trabalhos em que a variação do pHf é ligeiro, são referidas 

correlações significativas entre a actividade da calpastatina e a força de corte de 0,66 

(Whipple et al., 1990a), 0,27 (Shackelford et al., 1994a), 0,09 (Wulf et al., 1996) e de 0,57 

(Lonergan et al., 2001). 

Estes resultados não apoiam o envolvimento da catepsina D nem da m-calpaína nas 

diferenças observadas na tenrura do músculo analisado. Relativamente à -calpaína, 

não é evidente a importância efectiva da relação entre a -calpaína e a tenrura no dia 3, 

bem como da menor actividade desta enzima observada no grupo DFD no mesmo dia 

pm. 

  Degradação miofibrilhar 
 

No Quadro 42 estão indicados os coeficientes de correlação da intensidade das 

bandas avaliadas nos géis a 8%, com a força de corte e com a tenrura avaliada pelo 

painel. 
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A intensidade da banda da titina intacta T1, não esta correlacionada com a força de 

corte nem com a tenrura avaliada pelo painel. Um dos produtos da sua degradação, a 

banda T2, está correlacionada positivamente, apenas com a tenrura avaliada pelo painel 

no dia 3 pm. O outro produto resultante da degradação da titina, a banda 1200-kDa, 

está correlacionada de forma significativa nos dias 1 e 3 com a força de corte (-0,548, 

P<0,01 e -0,413, P<0,05, respectivamente) e com a tenrura (0,633, P<0,001 e 0,535, 

P<0,01, respectivamente), mas não nos dias seguintes. Estes resultados revelam que o 

aumento da intensidade desta banda, resultante da degradação da titina, pode 

possivelmente contribuir para explicar diferenças na tenrura da carne nos primeiros dias 

de maturação, mas não em fases posteriores. Saliente-se que no dia 3 pm a actividade 

da -calpaína mostrou estar correlacionada com o pHf da carne, sugerindo um possível 

envolvimento desta enzima na degradação da titina. Uma possível relação entre a 

degradação da titina e a tenrura foi proposto por alguns autores, devido à sua 

importância na integridade estrutural das miofibrilhas (Huff-Lonergan et al., 1995; Taylor 

et al., 1995a). Foi também demonstrado que a degradação da titina ocorre de uma 

forma mais rápida nos músculos longissimus de bovino mais tenros (Anderson e Parrish 

Jr, 1989; Huff-Lonergan et al., 1995). Por outro lado, Fritz et al. (1993), em músculo 

longissimus de bovino, referem que a degradação da titina avaliada por SDS-PAGE, não 

está correlacionada com a força de corte, não permitindo distinguir músculos com 

diferentes tenruras. 

Os resultados deste trabalho apoiam a relação entre a degradação da titina e a 

tenrura da carne de bovino com um amplo intervalo de pHf, mas apenas durante os 

primeiros dias de maturação, evidenciado pela relação existente entre a intensidade da 

banda 1200-kDa e a tenrura avaliada pelos dois métodos e, em menor grau, pela 

relação existente entre a densidade da banda T2 e a tenrura avaliada pelo painel, no dia 

3 pm. 

 
A nebulina é outra proteína importante na manutenção da integridade estrutural das 

miofibrilhas. A observação de que, como a titina, a nebulina é também degradada de 
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uma forma mais rápida nos músculos mais tenros, sugere que a sua degradação está 

relacionada com a tenrificação da carne (Anderson e Parrish Jr, 1989; Huff-Lonergan et 

al., 1995). Outros autores apoiam a relação entre a degradação da nebulina e a tenrura 

da carne (Taylor et al., 1995a; Huff-Lonergan et al., 1996a), se bem que, a falta de 

relação entre a degradação da nebulina e a força de corte tenha também sido referida 

(Fritz et al., 1993). No presente trabalho, a intensidade da nebulina está correlacionada 

significativamente com a força de corte nos dois últimos dias pm (-0,480, P<0,01 e -

0,442, P<0,05, respectivamente para os dias 7 e 14 pm), mas não com a tenrura avaliada 

sensorialmente, ainda que no dia 14 o coeficiente de correlação seja quase significativo. 

Os coeficientes de correlação entre a intensidade desta banda e a força de corte 

indicam que a degradação da nebulina está relacionada negativamente com a tenrura, 

devendo-se, possivelmente, ao facto de a degradação da nebulina ter sido maior no 

grupo Normal que mostrou ser o grupo com a carne mais dura. 

Em conclusão, a degradação desta proteína não pode explicar as diferenças na 

tenrura observadas na carne com diferentes valores de pHf. 

 
Quadro 42. Coeficientes de correlação (r), valores P e níveis de significância, para a 

relação da intensidade das bandas, nos géis a 8%, com a força de corte e 

com tenrura avaliada sensorialmente, nos quatro dias post mortem. 

Parâmetro 
  Força de corte   

Tenrura 
(sensorial)  

Dias pm 1 3 7 14 1 3 7 14 

T1 
r -0,131 - - - 0,152 - - - 

P 0,4916 - - - 0,4217 - - - 

T2 
r - -0,233 0,090 0,103 - 0,363* 0,245 0,147 

P - 0,2157 0,6381 0,5880 - 0,0484 0,1927 0,4378 

1200-kDa 
r -0,548** -0,413* -0,226 0,061 0,633*** 0,535** 0,304 0,071 

P 0,0017 0,0235 0,2290 0,7507 0,0002 0,0023 0,1029 0,7098 

Nebulina 
r 0,341 -0,205 -0,480** -0,442* -0,287 0,264 0,258 0,355 

P 0,0655 0,2768 0,0072 0,0145 0,1241 0,1581 0,1686 0,0545 

Filamina 
r 0,143 0,314 0,331 0,161 -0,043 -0,326 -0,263 0,046 

P 0,4518 0,0909 0,0744 0,3967 0,8235 0,0786 0,1596 0,8113 

145-kDa 
r -0,144 0,069 0,191 0,590*** 0,053 -0,050 -0,217 -0,525**

P 0,4472 0,7180 0,3109 0,0006 0,7807 0,7945 0,2505 0,0029 

110kDa r 0,111 0,082 -0,125 -0,122 -0,059 -0,061 0,237 0,192 
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P 0,5581 0,6676 0,5107 0,5220 0,7553 0,7485 0,2081 0,3102 

***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P<0,01); *-significativo (P<0,05); sem*-não 
significativo (P≥0,05). 

 

A intensidade da banda de filamina não se correlacionou de forma significativa 

(P≥0,05) com a força de corte ou com a tenrura avaliada sensorialmente em nenhum 

dos tempos pm. Devido à localização desta proteína na periferia da linha Z (Price et al., 

1994), a sua degradação poderá originar a perda do alinhamento das miofibrilhas (Huff-

Lonergan et al., 1996a) e alterar a ligação das miofibrilhas ao sarcolema via costameros 

(Robson, 1995). Os resultados de Uytterhaegen et al. (1994a) mostraram uma maior 

degradação da filamina em músculos injectados com CaCl2, que promove a proteólise e 

a tenrificação, sugerindo que a degradação desta proteína pode estar relacionada com a 

tenrura da carne. Huff-Lonergan et al. (1996a), ao observarem que a degradação da 

filamina ocorre a diferentes taxas, em músculos com diferentes forças de corte, 

sugeriram que a degradação desta proteína poderá estar envolvida directamente na 

tenrificação da carne, por meio da desagregação de ligações chave para a integridade 

miofibrilhar. Não obstante, os autores não excluem a hipótese de a degradação desta 

proteína, constituir apenas um indicador da proteólise pm. Ainda que neste trabalho, 

tenha sido observada a degradação da filamina ao longo do período pm, esta 

degradação não parece estar relacionada com a tenrura da carne com diferentes valores 

de pHf. 

 
A banda identificada por nós a 145 kDa, cuja origem é desconhecida, que ao longo 

do período pm diminui de intensidade nos grupos DFDmod e DFD, mas não no grupo 

Normal, mostrou estar, no último dia pm, correlacionada positivamente com a força de 

corte e negativamente com a tenrura avaliada pelo painel (0,590, P<0,001 e -0,525, 

P<0,01, respectivamente). A natureza da relação com a tenrura avaliada pelos dois 

métodos revela que quanto menor for a intensidade da banda 145-kDa, que revelou 

uma tendência para decrescer ao longo do tempo pm, mais tenra é a carne. Como a 

relação só foi verificada no último dia pm a contribuição da hipotética degradação desta 

proteína para a tenrura da carne, parece ser importante apenas em estados avançados 
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de maturação da carne. 

 
A banda identificada a 110-kDa, que nos géis a 8% surge numa posição 

imediatamente superior à -actinina e cuja origem é desconhecida, não mostrou estar 

relacionada, de forma significativa (P≥0,05), com a tenrura avaliada pelos dois métodos, 

em nenhum dos tempos pm. 

 

 

Várias bandas, nos géis a 15%, mostraram estar correlacionadas de forma 

significativa com a força de corte e com a tenrura avaliada pelo painel (Quadro 43). 

 
A intensidade da banda de -actinina está correlacionada apenas com a força de 

corte e nos dois últimos dias pm. A degradação da -actinina, ao longo do processo de 

maturação da carne, é questionada por vários autores, que afirmam que esta proteína 

não é degradada ao longo do período pm (Koohmaraie et al., 1984b; Koohmaraie et al., 

1995; Kolczak et al., 2003) ou é degradada apenas ligeiramente (Geesink e Koohmaraie, 

1999a; Ertbjerg et al., 1999a). Não é claro se a diminuição da intensidade desta banda, 

ao longo do tempo pm, mais notória no grupo com pHf elevado, é devido à sua 

degradação ou à perda da proteína resultante da sua solubilização, como anteriormente 

referido. A contribuição desta proteína para a tenrificação da carne é desconhecida 

contudo, devido a constituir o principal componente estrutural da linha Z,. estando 

envolvida na ligação das moléculas de titina de sarcómeros adjacentes e na ligação da 

F-actina à linha Z (Gregorio et al., 1999; Luther e Squire, 2002) é possível que a 

degradação desta proteína possa ter reflexos na tenrura da carne. 

 

A banda 97-kDa, cuja origem não é consensual, poderá ser segundo alguns autores, 

um produto da degradação da nebulina (Xiong e Anglemier, 1989), da -actinina 

(Koohmaraie et al., 1984a; Koohmaraie et al., 1984b) ou da MHC (Rathgeber et al., 1999). 

Outros autores identificam esta banda como sendo a fosforilase (Pommier et al., 1987; 

Warner et al., 1997; Rathgeber et al., 1999). Os resultados revelaram uma relação 
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significativa da intensidade desta banda, que aumenta ao longo do tempo pm, com a 

força de corte e com a tenrura avaliada pelo painel, nos dias 3, 7 e 14 pm. Como a 

relação com a força de corte é positiva e negativa com a tenrura avaliada pelo painel, 

indica que a intensidade desta banda relaciona-se de forma negativa com a tenrura da 

carne. Este tipo de relação deriva do facto de a intensidade desta banda ser superior no 

grupo de pHf mais baixo, ou seja no grupo Normal, que também é o grupo com a carne 

mais dura. O tipo de relação com a força de corte, da intensidade desta banda e da 

intensidade da -actinina, sugere que a banda 97-kDa não é um produto da 

degradação da -actinina, como anteriormente tinha sido salientado. 

 
As bandas identificadas como 85-kDa, 83-kDa, 56-kDa e 43-kDa, cuja intensidade 

aumentou ao longo do período pm, estão correlacionadas de forma significativa com a 

força de corte e com a tenrura avaliada pelo painel, variando o nível de significância 

consoante a banda considerada e o dia pm. A origem das bandas 85-kDa e 83k-Da não 

é conhecida, podendo ser produtos resultantes da degradação de proteínas com massa 

molecular superior. A banda 56-kDa poderá ser uma glicoproteína ou fosfoproteína (Ho 

et al., 1997) e a banda 43-kDa é possivelmente a enzima creatina-cinase (Pommier et al., 

1987). Como a intensidade destas bandas é superior no grupo Normal (que possuí o pHf 

mais baixo), o aumento da intensidade destas bandas poderá dever-se a desnaturação 

destas proteínas promovidas pelo pH. Como a carne do grupo Normal é menos tenra 

que a carne dos outros grupos poderá, desta forma, explicar o tipo de relação 

encontrada entre a intensidade destas bandas e a tenrura, não estando, possivelmente, 

relacionada directamente com a tenrura da carne. 

 

 

 

Quadro 43. Coeficientes de correlação (r), valores P e níveis de significância, para a 

relação da intensidade das bandas, nos géis a 15%, com a força de corte 

e com tenrura avaliada sensorialmente, nos quatro dias post mortem. 

Parâmetro   Força de corte   Tenrura  
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(sensorial) 
Dias pm 1 3 7 14 1 3 7 14 

-Actinina r -0,059 0,195 0,365* 0,484** 0,191 -0,171 -0,249 -0,308 

P 0,7555 0,3025 0,0476 0,0068 0,3118 0,3657 0,1849 0,0973 

97-kDa 
r -0,011 0,564** 0,459* 0,671*** -0,085 -0,567** -0,467** -0,477**

P 0,9536 0,0012 0,0107 0,0000 0,6557 0,0011 0,0092 0,0077 

85-kDa r 0,226 0,215 0,297 0,505** -0,212 -0,328 -0,350 -0,284 

P 0,2299 0,2549 0,1116 0,0044 0,2609 0,0771 0,0576 0,1285 

83-kDa 
r 0,085 0,361* 0,407* 0,581*** -0,174 -0,492** -0,546** -0,367* 

P 0,6553 0,0498 0,0256 0,0008 0,3573 0,0057 0,0018 0,0460 

56-kDa r -0,057 0,234 0,414* 0,693*** -0,076 -0,388* -0,543** -0,584***

P 0,7637 0,2139 0,0228 0,0000 0,6909 0,0340 0,0019 0,0007 

Desmina 
r 0,375* 0,535** 0,474** 0,556** -0,501** -0,712*** -0,588*** -0,628***

P 0,0412 0,0023 0,0081 0,0014 0,0048 0,0000 0,0006 0,0002 

43-kDa r 0,019 0,528** 0,529** 0,736*** -0,186 -0,507** -0,535** -0,582***

P 0,9189 0,0027 0,0026 0,0000 0,3244 0,0042 0,0023 0,0007 

Troponina T 
r 0,050 -0,040 0,042 0,292 -0,110 -0,136 -0,056 -0,196 

P 0,7942 0,8322 0,8271 0,1172 0,5611 0,4740 0,7699 0,2981 

34-kDa 
r 0,387* 0,549** 0,586*** 0,699*** -0,391* -0,680*** -0,577*** -0,618***

P 0,0346 0,0017 0,0007 0,0000 0,0329 0,0000 0,0008 0,0003 

33-kDa 
r 0,117 0,473** 0,387* 0,260 -0,274 -0,623*** -0,464** -0,371* 

P 0,5378 0,0082 0,0348 0,1658 0,1425 0,0002 0,0097 0,0438 

31-kDa 
r - 0,310 0,127 0,630*** - -0,180 -0,274 -0,526**

P - 0,0953 0,5024 0,0002 - 0,3424 0,1422 0,0028 

29-kDa 
r -0,215 -0,033 -0,032 0,274 0,117 0,002 0,060 -0,042 

P 0,2550 0,8628 0,8682 0,1429 0,5393 0,9901 0,7511 0,8258 

24-kDa 
r 0,076 0,127 -0,154 -0,102 -0,144 -0,195 0,077 0,125 

P 0,6891 0,5031 0,4166 0,5920 0,4493 0,3021 0,6871 0,5118 

Troponina I 
r 0,051 0,060 -0,088 -0,277 -0,176 -0,276 0,022 0,278 

P 0,7899 0,7512 0,6446 0,1383 0,3521 0,1392 0,9096 0,1373 

21,5-kDa 
r 0,389* 0,702*** 0,579*** 0,744*** -0,374* -0,797*** -0,577*** -0,603***

P 0,0337 0,0000 0,0008 0,0000 0,0417 0,0000 0,0008 0,0004 

21-kDa 
r -0,339 -0,164 0,015 0,213 0,270 0,061 -0,035 -0,327 

P 0,0670 0,3860 0,9372 0,2579 0,1493 0,7496 0,8527 0,0776 

17-kDa 
r -0,235 -0,151 0,037 0,202 0,212 0,109 -0,069 -0,257 

P 0,2104 0,4270 0,8473 0,2852 0,2601 0,5662 0,7180 0,1703 

13-kDa 
r -0,144 -0,171 0,260 0,327 0,154 0,077 -0,085 -0,365* 

P 0,4487 0,3653 0,1659 0,0780 0,4167 0,6867 0,6570 0,0476 

***-altamente significativo (P<0,001); **-muito significativo (P<0,01); *-significativo (P<0,05); sem*-não 
significativo (P≥0,05). 

 

 
A banda correspondente à proteína desmina mostrou estar, particularmente, 

correlacionada com a força de corte e com a tenrura avaliada pelo painel em todos os 
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tempos pm, indicando que na carne mais tenra a degradação da desmina foi superior. 

Os coeficientes são mais elevados na correlação com a tenrura e particularmente nos 

dias 3, 7 e 14 pm (-0,712, -0,588 e -0.628, P<0,001, respectivamente). Rhee et al. (2004), 

referem coeficientes entre a percentagem de desmina degradada e a tenrura avaliada 

por um painel de 0,56 (P<0,001) e com a força de corte de -0,62 (P<0,001), valores 

próximos aos obtidos no presente trabalho. Pelo contrário, outros autores referem 

correlações baixas entre a força de corte e a degradação da desmina em músculo de 

cordeiro (Wheeler e Koohmaraie, 1999). 

Devido à sua função na ligação entre miofibrilhas adjacentes e possivelmente na 

manutenção da integridade estrutural das miofibrilhas (Robson, 1995), a degradação da 

desmina poderá estar relacionada directamente com a tenrificação pm da carne. A 

degradação da desmina é referida como o melhor indicador do grau de integridade 

estrutural das miofibrilhas ao nível da linha Z e o consequente aumento da tenrura da 

carne (Kendall et al., 1993). Segundo Roncalés et al. (1995), tendo em consideração a 

localização da desmina na miofibrilha, a sua degradação pode ser de grande 

importância para a tenrura. Koohmaraie e Geesink (2006) referem, que a titina e a 

desmina, são possivelmente os substratos chave da proteólise pm que determinam a 

tenrura da carne. O envolvimento da degradação da desmina na tenrificação da carne é 

salientado quando se comparam diferentes espécies animais. A degradação da desmina 

é superior na carne de suíno, comparativamente à carne de cordeiro e de bovino, 

possivelmente devido à maior actividade das calpaínas em conjugação com uma menor 

actividade da calpastatina, e não pelas catepsinas (Koohmaraie et al., 1991). Diferenças 

na degradação da desmina, entre músculos e a relação com a tenrura é também 

referida. A degradação da desmina no músculo supraspinatus de bovino é reduzida, 

caracterizando-se este músculo por uma elevada força de corte (Rhee et al., 2004). A 

menor tenrura observada nos músculos de cordeiros com o fenótipo "callipyge", está 

associada a uma menor degradação das proteínas desmina, titina e nebulina 

(Koohmaraie et al., 1995), realçando a possível importância desta proteína na tenrura da 

carne. Huff-Lonergan et al. (1996a) referem, que a desmina é degradada a uma taxa 

superior nos músculos tenros, comparativamente aos músculos com uma maior força de 
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corte, sugerindo que a sua degradação está relacionada directamente com a 

tenrificação pm da carne, não sendo de excluir, contudo, que possa ser apenas um 

indicador da proteólise pm. 

Os resultados do presente trabalho, sugerem uma contribuição directa da 

degradação da desmina para a maior tenrura da carne DFD, desde os primeiros dias pm. 

 
A degradação da troponina T e o aparecimento de polipéptidos a aproximadamente 

30 kDa é referido como relacionando-se, de uma forma evidente, com a tenrura da 

carne (MacBride e Parrish Jr, 1977; Olson e Parrish Jr, 1977; Huff et al., 1992; Lonergan et 

al., 2001). 

Os resultados, do presente trabalho, revelam uma correlação não significativa 

(P≥0,05) da degradação da troponina T e da densidade do fragmento 29-kDa com a 

tenrura avaliada pelos dois métodos, em todos os tempos pm, o que entra em 

confronto com os autores supracitados. Uytterhaegen et al. (1994b), em músculo 

longissimus dorsi de bovino, referem uma correlação significativa entre a banda 30 kDa 

e a força de corte (-0,512, P<0,000), mas não no caso de bovinos com hipertrofia 

muscular (-0,294, P≥0,05). Em músculo de coelho foi observado uma correlação 

altamente significativa nos músculos semimembranosus accessorius e psoas major de -

0,742 e -0,814, respectivamente (Prates et al., 2001). Uma menor degradação de 

troponina T e o aparecimento mais tardio de duas bandas a 28 kDa e a 30 kDa foi 

observado em músculo longissimus thoracis de bovino, com uma elevada força de corte, 

comparativamente aos, músculos mais tenros, sugerindo uma relação entre a 

degradação da troponina T e a tenrura da carne (Huff-Lonergan et al., 1996a). Pelo 

contrário, outros autores referem correlações baixas entre a força de corte e a 

degradação da troponina T em cordeiro (Wheeler e Koohmaraie, 1999), referindo os 

autores que a grande variação encontrada no comprimento dos sarcómeros poderá 

estar na origem da baixa correlação. Em músculo longissimus thoracis de rena, com 

diferentes valores de pHf, não foi observada uma correlação significativa entre a 

degradação da troponina T e a força de corte em carne (Wiklund et al., 1997). Estes 

resultados sugerem que a relação entre a degradação da troponina T e a tenrura, não se 
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verifica quando um amplo intervalo no pHf da carne é considerado. 

A degradação da troponina T e o aparecimento do polipéptido a 30 kDa, ainda que 

ocorra ao longo da maturação da carne, sendo considerado como indicador da 

proteólise pm, possivelmente, não está envolvido directamente na tenrificação da carne 

uma vez que a troponina T não tem um papel estrutural nas miofibrilhas (Yates et al., 

1983; Ouali, 1990; Koohmaraie, 1994). No entanto, segundo Huff-Lonergan et al. 

81996a), como a troponina T faz parte integrante dos filamentos finos, interagindo com 

as moléculas de tropomiosina e intervindo na regulação dos filamentos finos durante a 

contracção, não é de excluir que, a degradação e a desorganização da interacção com 

outras proteínas dos filamentos finos possa contribuir para a desagregação destes na 

banda I, podendo conduzir à fragmentação das miofibrilhas e perda da integridade 

muscular. Desta forma, segundo os autores, o envolvimento directo da degradação da 

troponina T, na tenrificação da carne, não deve ser excluído. 

A intensidade das bandas 34-kDa, 33-kDa e 31-kDa, mostraram estar 

correlacionadas com a força de corte e com a tenrura avaliada pelo painel, pelos menos 

em alguns dos tempos pm. Em particular a banda 34-kDa, evidenciou coeficientes de 

correlação significativos em todos os tempos pm. Contudo, estas bandas relacionam-se 

com a tenrura, avaliada pelos dois métodos, de uma forma negativa, possivelmente 

porque a intensidade destas bandas é superior no grupo Normal que é o grupo que 

apresenta a carne menos tenra. O fragmento 24-kDa não mostrou estar correlacionado 

com a tenrura, em nenhum dos tempos pm. 

 

A degradação da troponina I não mostrou estar correlacionada significativamente 

(P≥0,05) com a tenrura avaliada pelos dois métodos, em todos os tempos pm. 

Comportamento semelhante foi observado para as bandas 21-kDa e 17-kDa. A banda 

13-kDa evidenciou uma relação negativa significativa (P>0,05), apenas no dia 14 pm 

com a tenrura avaliada sensorialmente,  

A banda 21,5-kDa foi das bandas que apresentaram coeficientes de correlação mais 

elevados com a força de corte e com a tenrura avaliada pelo painel. Contudo, a 

intensidade desta banda, que aumenta ao longo do tempo pm relaciona-se 
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negativamente com a tenrura, ou seja quanto maior a intensidade da banda menos 

tenra é a carne. Este tipo de relação resulta, possivelmente, do facto de o aumento da 

intensidade da banda, observado ao longo do período pm, ter sido menor nos grupos 

com o pHf mais elevado, que são os que apresentaram a carne mais tenra. 

 
Entre as bandas estudadas, as correspondentes à degradação da titina 

(principalmente a banda 1200-kDa), a desmina e a banda a 145-kDa, são as que melhor 

se relacionam de uma forma positiva com a tenrura. Devido à importância da titina e 

desmina na integridade estrutural das miofibrilhas, estas proteínas poderão estar 

implicadas na maior tenrura dos músculos longissimus thoracis et lumborum de bovino 

com pHf elevado, observado no presente trabalho. 
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7.  CONCLUSÕES 

 

Com o presente trabalho pretendeu-se contribuir para o conhecimento da influência 

do pHf e do tempo de maturação, em músculo longissimus thoracis et lumborum de 

bovino da raça Maronesa, ao nível da actividade enzimática das calpaínas e catepsina D 

e, ao nível da proteólise miofibrilhar, cujos conhecimentos são escassos e pouco 

conclusivos, bem como as repercussões ao nível das características tecnológicas e 

sensoriais da carne, especialmente da tenrura. Pretendeu-se, igualmente, conhecer o 

nível de ocorrência de carcaças com pHf elevado nesta raça bovina. 

 

 A avaliação do nível de ocorrência da condição DFD revelou que, entre os músculos 

avaliados, longissimus lumborum foi particularmente susceptível a esta condição, 

tendo-se verificado em 25,3% das carcaças. Os músculos semimembranosus e psoas 

major foram menos afectados com 8,7% e 1,4%, respectivamente. A ocorrência da 

condição DFD mostrou estar fortemente dependente do sexo tendo-se verificado 

para o músculo longissimus lumborum uma ocorrência 8 vezes superior nos machos 

(40,0 e 5,1%, respectivamente para machos e fêmeas). A ocorrência da condição 

DFD, neste músculo, dependeu da idade dos animais e da época de abate. 

Os resultados revelaram uma ocorrência da condição DFD particularmente elevada, a 

que não será alheio o temperamento “vivo” desta raça bovina. 

 

 Ficou demonstrado que o pHf da carne influi, de forma marcante, nas características 

sensoriais e tecnológicas da carne, reflectindo-se na sua qualidade final. 

A carne DFD foi considerada pelo painel como sendo mais tenra, mais suculenta e 

com um flavor ligeiramente mais agradável. Em termos de apreciação global, o 

painel de provadores preferiu esta carne comparativamente à carne com pHf normal. 

A carne DFD apresentou uma CRA superior à da carne Normal. A avaliação 

instrumental da tenrura através da força de corte conduziu igualmente aos mesmos 
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resultados, indicando que a carne DFD é mais tenra que a carne Normal. A maior 

tenrura da carne DFD fez-se notar desde o dia 1 pm e, mesmo após 14 dias de 

armazenamento a 4ºC, manteve-se mais tenra do que a carne Normal. Neste 

trabalho foi demonstrada uma relação linear entre o pHf e a tenrura avaliada 

sensorialmente e pela força de corte. O comprimento dos sarcómeros revelou não 

estar dependente do pHf, não se relacionando com a tenrura da carne. 

Os resultados sugerem que a elevada CRA da carne com pHf elevado contribui para 

a sua maior tenrura. 

Contrariamente aos parâmetros referidos, o pHf teve um efeito negativo na cor da 

carne avaliada pelos parâmetros L*a*b*. A carne DFD apresentou uma cor mais 

escura (menor L*), menos vermelha (menor a*) e menos amarela (menor b*), 

comparativamente à carne Normal. Estas carnes têm ainda, quando expostas ao ar, 

uma menor capacidade em adquirir a cor vermelha brilhante atractiva para o 

consumidor e característica da carne com pHf normal, indicando uma menor 

capacidade de oxigenação da mioglobina. 

O armazenamento da carne, após abate, teve um efeito marcante no incremento da 

tenrura. Esse efeito fez-se sentir duma forma particularmente evidente do dia 1 ao 

dia 3, nos três grupos do pHf. A maturação da carne também exerceu um efeito 

positivo na avaliação da suculência e da apreciação global, mas apenas nos grupos 

normal e DFDmod. O armazenamento da carne até aos 14 dias pm não teve 

repercussões negativas no flavor. 

Com excepção da cor, a carne com pHf elevado, apresentou melhores características 

de qualidade, parecendo-nos que a depreciação generalizada de que esta carne é 

alvo deve ser reavaliada. A elevada pontuação atribuida pelo painel de provadores, 

indicia a elevada qualidade e apetência pela carne Maronesa-DOP. 

 

 A avaliação enzimática da catepsina D revelou que, ao longo do período de 

maturação da carne, ocorre o aumento da fracção livre, sugerindo que durante o 

armazenamento em refrigeração ocorre desestabilização das membranas lisossomais 

com a libertação da enzima para o espaço miofibrilhar, podendo desta forma entrar 
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em contacto com o substrato e exercer a sua acção proteolítica ao nível das 

proteínas miofibrilhares. O pHf da carne não influenciou, de uma forma geral, a 

actividade desta enzima, não tendo sido observada uma maior actividade no grupo 

Normal, com um pH mais propício à sua actividade. A actividade da catepsina D não 

mostrou estar correlacionada com a tenrura da carne, quando um amplo intervalo 

de pHf é considerado. 

 

 A -calpaína sofreu uma perda de actividade substancial ao longo do período pm, 

indicando a sua autólise, activação e perda de actividade. A actividade da m-

calpaína, pelo contrário, mantém-se constante, sugerindo que não desempenha um 

papel central na degradação miofibrilhar. A actividade da calpastatina, inibidor 

natural das calpaínas, decresceu de forma acentuada ao longo do tempo pm. 

Resultados inesperados, foram contudo obtidos no grupo DFD, no qual a diminuição 

da actividade da calpastatina foi menos acentuada que nos restantes grupos. Estes 

resultados revelaram que, na carne DFD o inibidor das calpaínas pode estar mais 

activo nos dias 3 e 7 pm. Pelos resultados obtidos, poderíamos sugerir que a 

contribuição das calpaínas para a degradação miofibrilhar seria menor neste grupo 

de pHf, por se encontrar inibida pela calpastatina. Esta acção inibitória pode, no 

entanto não ter significado prático, quer sobre a -calpaína, cuja actividade se fez 

sentir essencialmente até ao dia 3 pm, quer sobre a m-calpaína que parece não 

exercer um papel importante na proteólise miofibrilhar. Não é de excluir contudo 

que, a menor actividade da -calpaína observada no grupo DFD no dia 3 pm, poderá 

estar relacionada com uma maior actividade proteolítica desta enzima no grupo 

DFD, podendo contribuir para a maior tenrura desta carne, o que é corroborado pela 

relação existente entre a actividade da -calpaína e a tenrura avaliada 

sensorialmente no dia 3 pm. 

 

 A avaliação da degradação miofibrilhar por SDS-PAGE e por “Western blotting” 

revelaram que, várias proteínas miofibrilhares sofrem proteólise ao longo do período 

pm, com aparecimento de polipéptidos resultantes da sua degradação. As proteínas 
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titina, nebulina, filamina, desmina, troponina T e troponina I, mostraram ser 

degradadas durante o período de maturação da carne, mas a taxas diferentes. 

A titina sofreu uma degradação lenta ao longo do período pm, nos três grupos pm, 

mas visível após o dia 1 pm. A análise do fragmento a 1200 kDa e a correlação com a 

tenrura da carne sugere que a degradação desta proteína poderá estará relacionada 

com a maior tenrura da carne DFD. 

Foi igualmente demonstrada a degradação da nebulina ao longo do período pm nos 

três grupos de pHf, que ocorreu a uma taxa superior à degradação da titina. A 

avaliação da densidade da banda por SDS e a confirmação com a incubação com o 

anticorpo anti-nebulina por “Western blotting”, revelaram que a degradação foi 

menor no grupo DFD, não se correlacionando positivamente com a tenrura e, desta 

forma, não pode justificar a maior tenrura da carne DFD. 

A desmina sofreu uma proteólise intensa em todos os grupos de pHf. A maior 

degradação desta proteína observada no grupo DFD, logo nos primeiros dias pm e, 

a sua correlação com a tenrura, sugere que a degradação desta proteína poderá 

estar envolvida na maior tenrura da carne DFD. Estas três proteínas, devido ao seu 

envolvimento na integridade miofibrilhar, poderão ser consideradas proteínas chave 

no processo de tenrificação da carne. 

A banda a 145 kDa, de origem desconhecida, diminui de intensidade de forma mais 

acentuada no grupo DFD e, ainda que, esteja correlacionada com a tenrura da carne, 

o seu papel efectivo na tenrificação pm é, igualmente, desconhecido. 

A degradação lenta e parcial da filamina e troponina I, durante o período pm, não foi 

influenciada pelo pHf da carne, nem se relacionaram com a tenrura da carne. 

A degradação da troponina T, que ocorreu a uma taxa elevada, durante o período 

pm, não foi igualmente influenciada, de forma notória, pelo pHf da carne. O 

polipéptido 29-kDa, referido como um indicador geral da proteólise, aumentou de 

intensidade ao longo do período pm, mas de uma forma mais acentuada no grupo 

Normal, não estando correlacionado com a tenrura da carne, sugerindo que em 

carne com um amplo intervalo de pHf, não poderá ser usado como um indicador da 

tenrura. A incubação com o anticorpo anti-troponina T revelou que o polipéptido 
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29-kDa é um produto da degradação da troponina T. 

 

 O pHf da carne exerceu, ao nível da degradação das proteínas miofibrilhar, um efeito 

diferencial, dependente do tipo de proteína. Este efeito diferencial do pHf na 

degradação miofibrilhar, realça a natureza complexa dos processos proteolíticos 

responsáveis pela tenrificação da carne, sugerindo os resultados que tanto as 

catepsinas como as calpaínas, não excluindo outros possíveis mecanismos, estarão 

envolvidos na tenrificação pm da carne de bovino. A maior tenrura da carne DFD, 

poderá estar relacionada não apenas com a maior CRA desta carne, mas também 

por uma maior degradação das proteínas miofibrilhares titina e, principalmente, 

desmina. 

 

 Este estudo, ainda que não conclusivo quanto à influência clara da catepsina D e do 

sistema calpaínico na tenrificação pm do músculo longissimus thoracis et lumborum 

de bovino com diferentes valores de pHf, o efeito diferencial do pHf da carne na 

degradação das proteínas miofibrilhares, perspectiva o estudo de outros 

mecanismos enzimáticos e físico-químicos possivelmente envolvidos na tenrificação 

da carne. O envolvimento do proteassoma, com pH óptimo próximo da 

neutralidade, não deverá ser excluído, bem como o papel das serina proteases e 

caspases, ainda muito pouco estudadas. 
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ANÁLISE SENSORIAL DE CARNE DE BOVINO 
 

Nome: 

Data: 

 

 São-lhe apresentadas as seguintes amostras de carne: 

 
 
 
 
 
 Julgue as amostras segundo: 

 
 
FLAVOR 
 
 
 
   Muito desagradável                             Médio                                 Muito agradável 
 
 
TENRURA 
 
 
 
   Pouco tenra                                         Média                                         Muito tenra 
 
 
SUCULÊNCIA 
 
 
 
  Pouco suculenta                                   Média                                  Muito suculenta 
 
 
APRECIAÇÃO GLOBAL 
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   Muito desagradável                             Média                                Muito agradável 
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ANEXO II  
 
Quadro AII. Estatística descritiva para os parâmetros estudados por grupo de pHf e por dia pm (Med - 

média, Min - mínimo, Max - máximo, EP - erro padrão, CV - coeficiente de variação). 

       Grupo de pHf    
Parâmetro Dia  Normal  DFDmod  DFD  

  Med Min Max EP CV Med Min Max EP CV Med Min Max EP CV

pH3h 0 6,61 6,25 6,84 0,07 0,03  6,73 6,42 6,95 0,06 0,03  6,69 6,45 6,85 0,04 0,02 

T3h 0 19,78 17,6 22,5 0,49 0,08  20,9 14,60 24,10 0,87 0,13  21,12 18,90 24,20 0,55 0,08 

pHf 1 5,63 5,50 5,74 0,02 0,01  5,95 5,85 6,14 0,03 0,02  6,40 6,28 6,67 0,04 0,02 

CS 7 1,72 1,61 1,80 0,02 0,04  1,71 1,60 1,81 0,03 0,05  1,69 1,55 1,84 0,03 0,05 

Força de 
corte 

1 15,69 11,40 19,88 0,69 0,14  14,82 12,56 18,32 0,55 0,12  9,76 5,92 13,50 0,74 0,24 
3 12,36 5,91 15,83 1,13 0,29  10,83 9,47 13,48 0,38 0,11  7,38 5,02 11,54 0,69 0,30 
7 11,10 5,11 15,67 1,26 0,36  9,88 8,04 13,18 0,50 0,16  6,22 3,91 10,41 0,76 0,39 
14 11,13 6,42 15,73 1,04 0,30  8,66 6,74 13,04 0,56 0,21  5,48 3,85 9,46 0,53 0,30 

Tenrura 

1 4,24 2,57 6,00 0,37 0,27  4,55 3,40 5,50 0,17 0,12  6,83 4,57 7,63 0,27 0,13 
3 5,36 3,67 7,67 0,36 0,21  5,65 4,60 6,50 0,24 0,13  7,64 5,00 8,40 0,31 0,13 
7 6,21 4,50 8,33 0,41 0,21  6,96 5,57 8,50 0,30 0,14  7,63 5,00 8,67 0,31 0,13 
14 6,73 5,43 8,67 0,31 0,14  7,69 6,25 8,50 0,22 0,09  8,05 5,71 9,00 0,30 0,12 

Perdas por 
cocção 

1 11,70 8,25 15,39 0,60 0,16  9,19 6,16 11,95 0,70 0,24  7,33 5,12 11,56 0,69 0,30 
3 12,09 8,84 15,81 0,71 0,19  8,79 5,31 11,67 0,63 0,23  6,70 4,42 8,70 0,47 0,22 
7 11,80 7,90 14,95 0,73 0,20  9,39 7,37 12,39 0,53 0,18  6,51 3,32 10,32 0,69 0,33 
14 14,09 11,02 16,81 0,65 0,15  9,50 6,96 14,02 0,72 0,24  7,23 2,91 10,44 0,73 0,32 

Suculência 

1 5,20 3,71 6,60 0,32 0,20  5,12 4,50 6,25 0,17 0,11  6,91 3,86 7,80 0,36 0,16 
3 5,51 4,00 7,00 0,35 0,20  5,63 4,88 6,83 0,20 0,11  7,14 4,57 8,00 0,30 0,13 
7 5,97 5,43 6,83 0,15 0,08  6,87 5,29 8,00 0,27 0,13  7,08 4,00 8,29 0,38 0,17 
14 6,42 4,60 7,83 0,29 0,15  7,25 5,88 8,00 0,23 0,10  7,43 4,86 8,25 0,31 0,13 

L*t0 

1 34,88 32,30 37,54 0,58 0,05  33,41 30,82 35,29 0,48 0,05  32,21 27,62 35,31 0,72 0,07 
3 36,59 34,37 41,75 0,71 0,06  35,30 33,59 37,73 0,47 0,04  32,50 30,45 34,55 0,54 0,05 
7 37,83 35,31 42,70 0,70 0,06  35,35 31,61 38,35 0,57 0,05  33,58 30,52 39,86 0,84 0,08 
14 38,81 36,42 42,53 0,57 0,05  35,95 33,05 38,44 0,64 0,06  33,61 29,36 36,92 0,78 0,07 

L*t60 

1 36,47 34,22 38,67 0,54 0,05  34,42 31,96 36,53 0,46 0,04  33,06 28,89 36,27 0,69 0,07 
3 38,21 35,82 43,15 0,66 0,05  36,81 35,18 38,98 0,42 0,04  33,89 31,59 36,00 0,56 0,05 
7 39,53 36,66 42,94 0,65 0,05  37,12 34,24 40,38 0,60 0,05  34,51 32,16 41,28 0,90 0,08 
14 40,13 37,92 43,78 0,57 0,05  37,43 33,36 40,53 0,80 0,07  34,37 29,87 37,28 0,80 0,07 

L* 

1 1,59 0,65 2,18 0,16 0,32  1,01 0,44 1,85 0,14 0,42  0,86 0,16 1,6 0,15 0,57 
3 1,62 0,59 2,39 0,17 0,33  1,51 0,77 2,22 0,13 0,28  1,38 1,14 1,63 0,06 0,14 
7 1,70 0,24 3,00 0,25 0,47  1,77 -0,03 3,67 0,32 0,57  0,93 -0,79 2,00 0,28 0,97 
14 1,31 0,72 2,77 0,21 0,51  1,48 0,31 2,18 0,19 0,41  0,76 0,29 1,76 0,14 0,58 

a*t0 

1 17,94 17,18 19,26 0,24 0,04  17,31 16,15 18,82 0,25 0,05  16,24 12,88 17,94 0,47 0,09 
3 18,34 16,67 20,30 0,41 0,07  18,12 16,23 18,94 0,27 0,05  16,48 14,04 18,66 0,45 0,09 
7 18,92 17,16 21,09 0,38 0,06  18,44 17,38 19,46 0,27 0,05  17,24 15,55 19,65 0,42 0,08 
14 19,14 17,51 20,08 0,25 0,04  18,74 17,60 20,03 0,26 0,04  17,76 15,87 19,47 0,44 0,08 

a*t60 

1 20,14 19,08 21,60 0,26 0,04  19,23 17,66 21,03 0,29 0,05  17,73 15,23 19,58 0,46 0,08 
3 21,00 19,70 22,97 0,35 0,05  20,45 18,24 21,75 0,32 0,05  18,66 16,37 20,76 0,47 0,08 
7 22,45 19,37 25,50 0,67 0,09  20,80 19,47 25,25 0,55 0,08  19,10 17,45 22,03 0,45 0,07 
14 22,75 19,72 26,30 0,71 0,10  20,96 18,41 26,40 0,74 0,11  19,48 16,46 21,77 0,56 0,09 

a* 

1 2,19 1,84 3,5 0,15 0,22  1,92 1,24 2,81 0,15 0,24  1,49 -1,11 2,76 0,38 0,8 
3 2,66 1,33 4,02 0,24 0,28  2,33 1,85 2,92 0,12 0,16  2,18 1,31 2,84 0,15 0,22 
7 3,53 2,21 5,84 0,41 0,37  2,36 0,01 5,82 0,48 0,65  1,86 0,40 3,93 0,28 0,48 
14 3,62 1,18 6,33 0,59 0,52  2,22 0,25 6,37 0,55 0,78  1,72 -0,27 3,14 0,32 0,59 

CS – Comprimento dos sarcómeros 
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Quadro AII. Estatística descritiva para os parâmetros estudados por grupo de pHf e por dia pm (Med - 
média, Min - mínimo, Max - máximo, EP - erro padrão, CV - coeficiente de variação) 
(continuação). 

      Grupo de pHf   
Parâmetro Dia  Normal  DFDmod DFD  

  Med Min Max EP CV Med Min Max EP CV Med Min Max EP CV

b*t0 

1 2,74 1,8 3,85 0,22 0,25  2,16 1,55 2,65 0,13 0,20  1,84 0,88 2,99 0,20 0,34 
3 3,26 2,09 5,18 0,33 0,32  2,82 2,09 3,66 0,18 0,20  2,07 1,51 2,89 0,13 0,21 
7 4,09 2,30 5,51 0,36 0,28  3,44 2,36 5,59 0,30 0,28  2,82 2,03 3,67 0,17 0,19 
14 3,78 2,93 5,02 0,21 0,18  3,17 2,39 4,00 0,16 0,16  2,90 2,12 4,10 0,19 0,21 

b*t60 

1 6,49 5,75 7,71 0,2 0,10  5,35 4,43 6,50 0,21 0,12  4,49 3,40 5,38 0,23 0,16 
3 7,47 6,00 8,72 0,28 0,12  6,78 5,56 7,75 0,20 0,09  5,07 4,30 6,06 0,18 0,11 
7 8,77 6,38 11,30 0,54 0,20  6,93 5,59 10,24 0,41 0,19  4,75 2,07 6,46 0,37 0,24 
14 9,08 6,71 11,17 0,53 0,18  6,95 4,37 11,37 0,60 0,27  5,24 2,96 7,11 0,39 0,23 

b* 

1 3,75 3,05 4,59 0,15 0,13  3,19 2,42 4,21 0,18 0,18  2,65 1,96 3,19 0,14 0,17 
3 4,20 3,23 5,36 0,20 0,15  3,96 3,1 4,93 0,19 0,15  3,00 2,32 3,82 0,13 0,13 
7 4,68 3,03 6,33 0,37 0,25  3,48 0,00 7,11 0,56 0,51  2,33 1,70 3,23 0,15 0,20 
14 5,30 3,62 7,47 0,38 0,23  3,79 1,98 8,14 0,56 0,47  2,34 0,67 3,75 0,30 0,40 

Flavor 

1 6,35 5,14 7,00 0,18 0,09  6,03 5,17 7,00 0,18 0,09  7,03 6,13 7,8 0,17 0,08 
3 6,49 5,33 7,67 0,22 0,11  6,29 5,25 7,25 0,19 0,09  6,99 6,00 7,75 0,16 0,07 
7 6,55 5,50 7,50 0,19 0,09  6,80 6,14 7,50 0,15 0,07  7,23 5,86 8,20 0,21 0,09 
14 6,61 5,00 8,17 0,27 0,13  6,81 5,00 7,60 0,25 0,12  7,24 6,14 8,00 0,19 0,08 

Apreciação 
global 

1 4,90 3,43 6,60 0,32 0,20  5,17 4,63 5,63 0,12 0,07  6,98 4,86 7,60 0,26 0,12 
3 5,66 4,33 7,33 0,30 0,17  5,84 4,75 6,83 0,22 0,12  7,18 4,57 8,00 0,31 0,14 
7 6,07 4,71 7,83 0,27 0,14  6,88 5,14 8,00 0,28 0,13  7,29 4,43 8,20 0,35 0,15 
14 6,44 5,20 7,83 0,24 0,12  7,34 5,88 8,33 0,23 0,10  7,41 5,14 8,38 0,29 0,12 

Catepsina 
D 

livre 

0 3,58 2,23 5,36 0,28 0,24  4,11 2,77 6,2 0,30 0,23  3,56 2,58 4,68 0,23 0,21 
1 4,87 3,02 6,38 0,35 0,23  5,17 2,26 6,53 0,38 0,23  4,63 2,48 5,99 0,41 0,28 
3 5,34 3,02 7,41 0,41 0,24  5,75 4,51 7,99 0,34 0,19  5,89 4,23 7,90 0,50 0,27 
7 5,11 3,48 6,84 0,35 0,22  5,51 3,66 7,00 0,37 0,21  5,41 3,95 6,67 0,30 0,17 
14 4,69 3,49 5,96 0,30 0,21  5,76 4,15 6,98 0,26 0,14  5,13 3,57 6,09 0,25 0,15 

Catepsina 
D 

ligada 

0 5,03 2,58 7,51 0,55 0,35  5,36 2,95 7,17 0,36 0,21  6,34 2,09 11,31 0,81 0,40 
1 4,84 3,28 6,56 0,39 0,25  4,93 3,63 8,00 0,44 0,28  5,87 4,01 8,94 0,54 0,29 
3 3,98 3,08 5,47 0,20 0,16  4,83 2,83 6,06 0,35 0,23  5,09 3,35 7,71 0,41 0,25 
7 4,11 2,10 5,85 0,31 0,24  3,86 2,56 6,91 0,43 0,36  5,12 3,33 6,58 0,37 0,23 
14 3,50 1,86 5,00 0,29 0,27  3,76 1,99 6,06 0,45 0,38  3,91 1,72 5,55 0,36 0,29 

Catepsina 
D 

total 

0 8,61 5,75 12,87 0,72 0,26  9,47 5,72 13,37 0,62 0,21  9,90 4,67 15,74 0,93 0,30 
1 9,71 7,13 12,71 0,68 0,22  10,1 6,63 13,22 0,56 0,18  10,50 7,67 14,65 0,59 0,18 
3 9,31 6,88 11,84 0,47 0,16  10,58 7,90 13,10 0,59 0,18  10,98 7,97 15,39 0,81 0,23 
7 9,22 6,41 11,59 0,56 0,19  9,37 6,91 13,91 0,63 0,21  10,53 7,52 13,25 0,62 0,19 
14 8,19 5,50 10,48 0,56 0,22  9,51 7,54 13,04 0,51 0,17  9,04 6,76 11,64 0,48 0,17 

-calpaína 

0 0,22 0,08 0,44 0,03 0,46  0,26 0,10 0,54 0,04 0,48  0,26 0,11 0,51 0,04 0,46 
1 0,10 0,05 0,23 0,02 0,55  0,12 0,06 0,19 0,01 0,32  0,11 0,02 0,24 0,02 0,52 
3 0,05 0,03 0,08 0,01 0,39  0,05 0,00 0,10 0,01 0,57  0,02 0,01 0,05 0,00 0,56 
7 0,02 0,00 0,04 0,00 0,67  0,03 0,01 0,05 0,00 0,43  0,01 0,00 0,05 0,01 1,42 

m-calpaína 

0 0,79 0,61 1,13 0,05 0,20  0,77 0,41 1,10 0,06 0,23  0,84 0,66 1,08 0,04 0,15 
1 0,73 0,46 1,24 0,07 0,29  0,72 0,50 0,80 0,03 0,13  0,81 0,64 1,17 0,05 0,18 
3 0,77 0,57 1,05 0,05 0,20  0,77 0,58 1,09 0,05 0,22  0,85 0,62 1,14 0,05 0,19 
7 0,69 0,50 1,15 0,06 0,29  0,79 0,55 1,01 0,06 0,22  0,82 0,61 1,08 0,05 0,19 

calpastatin
a 

0 1,75 1,27 2,42 0,12 0,22  1,60 1,08 2,09 0,10 0,20  1,81 1,13 2,47 0,13 0,23 
1 1,32 0,63 1,85 0,12 0,29  1,62 0,93 1,97 0,12 0,23  1,51 0,66 2,86 0,19 0,40 
3 0,43 0,22 0,75 0,06 0,44  0,82 0,38 1,73 0,13 0,49  1,03 0,50 1,51 0,11 0,34 
7 0,13 0,07 0,21 0,01 0,31  0,28 0,08 0,50 0,04 0,49  0,74 0,31 1,32 0,11 0,46 
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Quadro AII. Estatística descritiva para os parâmetros estudados por grupo de pHf e por dia pm (Med - 
média, Min - mínimo, Max - máximo, EP - erro padrão, CV - coeficiente de variação) 
(continuação). 

       Grupo de pHf    
Parâmetro Dia  Normal  DFDmod  DFD  

  Med Min Max EP CV Med Min Max EP CV Med Min Max EP CV

-
calpaína/ 

calpastatin
a 

0 0,14 0,05 0,33 0,03 0,60  0,17 0,06 0,34 0,03 0,58  0,16 0,06 0,45 0,03 0,70 
1 0,08 0,04 0,14 0,01 0,43  0,08 0,03 0,13 0,01 0,41  0,09 0,01 0,22 0,02 0,73 
3 0,14 0,04 0,30 0,03 0,64  0,07 0,01 0,16 0,02 0,72  0,03 0,01 0,08 0,01 0,84 
7 0,16 0,01 0,38 0,04 0,74  0,13 0,04 0,35 0,03 0,83  0,02 0,00 0,09 0,01 1,43 

m-
calpaína/ 

calpastatin
a 

0 0,47 0,34 0,72 0,04 0,27  0,50 0,26 0,74 0,05 0,29  0,48 0,37 0,67 0,03 0,20 
1 0,58 0,42 0,93 0,05 0,29  0,46 0,36 0,73 0,04 0,25  0,61 0,25 0,97 0,08 0,39 
3 2,10 0,84 3,38 0,29 0,43  1,08 0,53 1,73 0,12 0,35  0,92 0,60 1,77 0,12 0,43 
7 5,70 2,85 7,31 0,45 0,25  3,49 1,75 7,20 0,61 0,55  1,28 0,67 2,01 0,16 0,39 

Titina 1 

0 84,36 58,93 93,23 3,28 0,12  86,29 62,31 112,22 4,71 0,17  86,21 75,30 99,77 2,75 0,10 
1 83,73 74,72 96,71 1,86 0,07  85,69 64,64 102,23 3,41 0,13  89,35 73,30 99,19 2,27 0,08 
3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titina 2 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 85,50 74,18 106,81 2,81 0,10  91,34 78,56 105,36 2,37 0,08  96,02 82,06 105,96 2,31 0,08 
7 88,78 65,28 104,28 3,86 0,14  93,87 76,74 107,01 3,27 0,11  92,85 80,00 101,91 1,99 0,07 
14 93,11 77,49 107,89 3,20 0,11  92,34 81,89 101,27 2,13 0,07  91,54 81,73 106,73 2,17 0,08 

1200-kDa 

0 49,74 43,43 60,92 2,04 0,13  50,38 39,00 59,68 1,95 0,12  56,83 45,55 66,61 1,96 0,11 
1 55,70 48,61 64,57 1,88 0,11  62,42 47,84 75,86 3,29 0,17  71,12 48,69 80,38 2,89 0,13 
3 60,64 49,93 68,13 1,75 0,09  69,85 62,41 78,26 1,98 0,09  74,57 63,87 86,43 2,12 0,09 
7 62,53 53,71 71,51 2,02 0,10  69,24 61,79 75,37 1,60 0,07  71,95 62,66 84,87 2,21 0,10 
14 63,73 57,38 72,95 1,48 0,07  68,86 63,86 73,87 1,03 0,05  64,20 53,51 74,85 2,00 0,10 

Nebulina 

0 71,79 55,44 87,30 3,05 0,13  70,57 54,23 86,38 3,08 0,14  57,98 41,44 75,35 4,15 0,23 
1 61,03 32,50 83,69 3,97 0,21  71,32 59,24 84,55 2,63 0,12  59,88 39,43 77,67 3,18 0,17 
3 15,95 0,00 50,83 5,86 1,16  38,32 0,00 68,79 7,13 0,59  44,97 21,67 57,31 3,66 0,26 
7 8,85 0,00 33,38 4,61 1,65  10,05 0,00 41,50 5,24 1,65  31,61 0,00 51,60 5,64 0,56 
14 8,83 0,00 37,01 4,63 1,66  4,46 0,00 44,57 4,46 3,16  28,96 0,00 41,88 5,10 0,56 

Filamina 

0 37,47 30,66 48,29 1,72 0,14  40,49 23,21 52,36 3,34 0,26  38,32 26,43 46,23 2,17 0,18 
1 42,72 34,99 59,66 2,61 0,19  42,69 27,55 53,64 2,48 0,18  41,11 31,30 52,99 2,29 0,18 
3 35,24 25,37 46,16 2,26 0,20  42,36 27,42 54,22 2,70 0,20  32,26 21,19 41,94 2,26 0,22 
7 30,05 21,32 44,49 2,31 0,24  34,58 23,54 42,89 2,26 0,21  27,59 18,24 35,81 1,85 0,21 
14 23,80 18,79 30,92 1,11 0,15  28,00 23,40 38,85 1,49 0,17  23,01 13,64 31,38 1,89 0,26 

145-kDa 

0 33,47 23,30 47,57 2,49 0,24  40,91 28,75 58,86 3,21 0,25  35,09 26,54 50,93 2,36 0,21 
1 30,82 22,18 40,08 1,69 0,17  38,02 25,32 57,02 3,38 0,28  33,18 26,59 39,27 1,38 0,13 
3 26,82 22,86 32,00 0,94 0,11  33,10 28,57 43,32 1,77 0,17  30,44 20,45 45,21 2,35 0,24 
7 27,03 20,89 38,79 1,85 0,22  30,46 23,62 43,45 2,07 0,22  28,51 16,02 44,44 2,37 0,26 
14 30,21 22,30 40,77 2,19 0,23  28,17 21,91 37,71 2,04 0,23  22,51 14,61 43,13 3,07 0,43 

110-kDa 

0 3,68 2,35 7,61 0,47 0,40  4,14 1,61 8,82 0,72 0,55  3,25 0,00 6,06 0,54 0,52 
1 5,88 4,59 7,41 0,30 0,16  6,62 3,92 10,90 0,81 0,39  5,12 3,44 7,84 0,42 0,26 
3 9,38 7,26 13,79 0,68 0,23  8,82 2,93 12,73 0,95 0,34  7,58 4,13 11,63 0,83 0,34 
7 14,59 5,68 19,67 1,20 0,26  15,68 8,07 22,42 1,34 0,27  13,90 5,67 22,90 1,86 0,42 
14 21,12 14,10 27,50 1,36 0,20  22,96 12,64 30,59 1,97 0,27  20,90 8,16 32,47 2,36 0,36 

-Actinina 

0 76,82 66,09 83,90 1,56 0,06  80,26 73,41 94,10 1,77 0,07  83,85 69,41 100,00 3,40 0,13 
1 76,20 63,28 80,98 1,55 0,06  78,90 71,05 84,34 1,23 0,05  80,01 57,31 100,00 3,76 0,15 
3 70,35 50,62 83,30 3,22 0,14  74,64 60,06 81,45 1,81 0,08  68,44 41,56 100,00 5,64 0,26 
7 69,78 56,92 82,04 2,88 0,13  66,56 52,96 75,72 2,03 0,10  63,23 39,76 100,00 6,00 0,30 
14 72,02 57,89 91,25 3,19 0,14  67,65 54,98 77,36 2,27 0,11  56,46 33,66 81,02 4,89 0,27 
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Quadro AII. Estatística descritiva para os parâmetros estudados por grupo de pHf e por dia pm (Med - 
média, Min - mínimo, Max - máximo, EP - erro padrão, CV - coeficiente de variação) 
(continuação). 

      Grupo de pHf   
Parâmetro Dia  Normal  DFDmod DFD  

  Med Min Max EP CV Med Min Max EP CV Med Min Max EP CV

97-kDa 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 1,68 0,00 10,45 1,16 2,18  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 17,62 7,93 40,88 2,99 0,54  10,62 0,00 19,21 2,46 0,73  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 26,32 18,69 34,09 1,59 0,19  15,77 0,00 27,70 3,15 0,63  2,61 0,00 13,43 1,74 2,11 
14 40,46 28,24 60,05 3,64 0,28  26,68 0,00 47,76 4,66 0,55  7,62 0,00 21,59 2,24 0,93 

85-kDa 

0 2,91 0,00 12,05 1,35 1,46  3,96 0,00 10,95 1,38 1,10  2,81 0,00 10,44 1,12 1,26 
1 8,22 6,10 10,52 0,45 0,17  10,67 6,60 16,34 0,91 0,27  5,64 0,00 12,90 1,54 0,86 
3 12,23 7,50 18,00 1,31 0,34  12,85 9,17 20,56 1,07 0,26  7,03 2,58 13,52 1,35 0,61 
7 14,50 10,30 19,10 0,98 0,21  12,41 6,49 17,98 1,10 0,28  7,61 3,41 15,21 1,36 0,56 
14 15,80 6,39 22,58 1,42 0,28  13,51 9,23 18,12 1,10 0,26  8,39 2,69 21,05 1,85 0,70 

83-kDa 

0 8,68 4,86 13,21 0,82 0,30  10,22 7,27 15,29 0,79 0,24  7,84 3,51 12,08 1,06 0,43 
1 12,23 6,14 18,15 1,06 0,27  12,70 9,66 15,90 0,71 0,18  9,30 3,91 17,06 1,45 0,49 
3 15,74 11,97 23,73 1,29 0,26  14,16 9,21 18,99 0,88 0,20  7,78 3,10 12,72 1,14 0,46 
7 16,80 13,00 23,18 1,18 0,22  12,38 7,53 17,42 0,88 0,23  8,06 3,51 14,64 1,20 0,47 
14 18,73 12,02 28,66 1,47 0,25  13,26 9,40 18,85 0,95 0,23  9,06 3,96 20,62 1,70 0,59 

56-kDa 

0 16,91 9,83 24,05 1,52 0,28  20,91 14,10 31,98 1,71 0,26  15,72 9,15 23,63 1,40 0,28 
1 19,22 15,92 25,00 0,94 0,15  20,26 7,87 30,41 2,06 0,32  17,12 9,42 25,74 2,08 0,38 
3 23,86 15,57 29,72 1,62 0,22  25,28 20,29 35,70 1,77 0,22  16,48 9,42 25,46 1,75 0,34 
7 29,14 22,55 35,58 1,46 0,16  25,22 17,43 38,83 1,98 0,25  17,86 11,63 28,89 1,79 0,32 
14 32,09 25,96 35,90 1,17 0,11  26,35 20,84 41,72 1,92 0,23  16,10 8,66 27,80 2,21 0,43 

Desmina 

0 10,83 5,83 15,78 0,94 0,28  12,28 8,28 16,12 0,82 0,21  8,93 5,07 13,79 0,97 0,34 
1 12,58 9,63 17,12 0,75 0,19  13,52 9,68 20,06 1,03 0,24  8,64 5,07 12,16 0,89 0,32 
3 9,83 6,33 13,18 0,71 0,23  12,08 7,89 18,10 0,89 0,23  4,87 0,00 13,07 1,24 0,81 
7 9,25 6,00 12,27 0,56 0,19  7,16 0,00 14,11 1,44 0,64  3,63 0,00 8,88 0,99 0,86 
14 6,59 0,00 10,03 1,19 0,57  6,89 0,00 11,96 1,23 0,56  2,30 0,00 9,81 0,98 1,35 

43-kDa 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 5,57 0,00 23,32 2,97 1,69  3,10 0,00 31,03 3,10 3,16  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 30,57 0,00 59,85 4,74 0,49  8,50 0,00 44,21 4,82 1,79  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 45,58 24,76 68,05 5,22 0,36  18,53 0,00 59,30 6,18 1,05  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
14 52,32 30,09 72,59 4,39 0,27  20,91 0,00 60,53 6,53 0,99  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Troponina 
T 

0 28,92 17,17 38,25 2,35 0,26  31,27 18,68 43,35 2,54 0,26  24,65 14,56 36,69 2,69 0,34 
1 29,39 17,29 47,06 3,22 0,35  32,29 19,23 41,54 2,72 0,27  23,62 10,70 38,44 3,01 0,40 
3 24,43 7,47 54,96 4,02 0,52  30,97 22,32 39,27 1,65 0,17  21,68 9,34 35,43 2,98 0,43 
7 10,27 0,00 25,94 3,14 0,97  12,06 0,00 28,63 4,19 1,10  10,75 0,00 31,52 3,45 1,01 
14 8,67 0,00 24,38 3,07 1,12  6,98 0,00 25,30 3,57 1,62  3,25 0,00 19,39 2,22 2,16 

34-kDa 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  1,08 0,00 10,84 1,08 3,16  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 7,40 0,00 13,11 1,66 0,71  7,41 0,00 19,60 2,25 0,96  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 18,27 13,00 23,65 1,25 0,22  13,56 0,00 26,74 2,36 0,55  2,95 0,00 8,88 1,25 1,34 
7 18,02 12,99 22,35 1,01 0,18  14,13 7,30 29,86 2,01 0,45  4,60 0,00 12,75 1,46 1,01 
14 15,08 8,63 21,12 1,02 0,21  12,37 0,00 23,33 1,94 0,50  4,98 0,00 16,93 1,76 1,12 

33-kDa 

0 16,12 7,03 23,20 1,59 0,31  18,72 12,92 33,31 2,09 0,35  15,13 6,61 25,37 1,87 0,39 
1 17,74 12,33 23,64 1,36 0,24  19,87 13,43 28,61 1,43 0,23  14,40 7,31 21,72 1,71 0,38 
3 27,16 19,26 32,87 1,70 0,20  24,35 16,32 28,95 1,33 0,17  15,66 7,01 25,09 2,12 0,43 
7 26,56 21,15 33,86 1,15 0,14  23,85 17,70 31,96 1,80 0,24  17,47 8,35 32,17 2,51 0,45 
14 18,86 12,51 25,74 1,27 0,21  21,37 8,02 27,45 1,84 0,27  16,50 4,67 44,10 3,77 0,72 

31-kDa 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 4,20 0,00 9,81 1,26 0,95  1,23 0,00 6,97 0,83 2,13  0,24 0,00 2,41 0,24 3,16 
7 12,73 3,58 16,43 1,25 0,31  6,36 0,00 16,65 2,09 1,04  3,77 0,00 29,61 2,92 2,45 
14 18,33 8,42 23,87 1,40 0,24  13,57 4,93 21,99 1,80 0,42  4,64 0,00 9,94 0,96 0,66 
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(continuação) 

       Grupo de pHf    
Parâmetro Dia  Normal  DFDmod  DFD  

  Med Min Max EP CV Med Min Max EP CV Med Min Max EP CV

29-kDa 

0 6,72 2,03 26,28 2,24 1,05  5,26 3,59 8,09 0,50 0,30  4,04 2,28 7,33 0,46 0,36 
1 5,94 3,92 8,06 0,41 0,22  6,90 4,75 9,73 0,59 0,27  5,93 2,82 11,53 0,90 0,48 
3 23,46 11,34 32,70 2,34 0,31  18,79 8,77 28,56 1,82 0,31  16,96 3,57 39,44 3,83 0,71 
7 39,60 16,94 53,21 3,81 0,30  36,67 20,27 50,27 3,14 0,27  28,92 5,58 55,55 5,17 0,57 
14 51,22 36,36 66,93 2,93 0,18  47,89 26,77 58,77 2,73 0,18  37,26 9,82 62,09 5,14 0,44 

24-kDa 

0 4,64 0,00 9,68 0,98 0,67  6,27 0,00 10,44 0,93 0,47  5,06 2,98 7,93 0,49 0,31 
1 6,60 0,00 10,06 0,91 0,43  7,75 0,00 11,52 0,99 0,40  5,82 3,50 8,12 0,60 0,32 
3 7,76 0,00 11,82 1,01 0,41  8,19 0,00 11,47 1,04 0,40  6,81 3,08 12,02 0,94 0,44 
7 12,86 6,42 18,95 1,07 0,26  11,89 4,08 18,94 1,36 0,36  11,45 4,75 29,66 2,41 0,67 
14 19,43 12,74 26,23 1,41 0,23  17,88 8,86 23,00 1,46 0,26  19,68 7,18 41,41 3,36 0,54 

Troponina 
I 

0 52,29 36,56 62,94 2,64 0,16  56,88 50,16 62,46 1,42 0,08  51,76 26,77 68,04 4,54 0,28 
1 52,64 39,54 72,42 3,46 0,21  56,94 53,57 61,84 0,81 0,05  47,25 21,54 67,11 5,60 0,37 
3 50,06 36,14 63,34 2,80 0,18  54,56 46,02 61,97 1,60 0,09  44,86 18,93 65,08 5,37 0,38 
7 41,29 29,51 51,05 2,32 0,18  45,18 31,64 54,20 2,56 0,18  43,05 21,98 57,56 4,38 0,32 
14 26,50 13,75 47,15 2,87 0,34  38,71 19,95 50,32 3,38 0,28  37,27 14,35 63,55 5,62 0,48 

21,5-kDa 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,77 0,00 7,75 0,77 3,16  3,86 0,00 10,49 1,24 1,01 
1 12,02 0,00 18,57 1,80 0,47  13,02 7,34 19,64 1,25 0,30  7,05 0,00 13,02 1,23 0,55 
3 18,97 12,74 29,75 1,54 0,26  17,08 7,94 28,32 1,74 0,32  6,96 0,00 12,66 1,23 0,56 
7 29,46 19,29 44,46 2,52 0,27  22,22 12,06 44,42 3,25 0,46  8,06 0,00 15,64 1,42 0,56 
14 38,88 26,95 48,38 1,94 0,16  28,00 15,02 48,51 3,87 0,44  7,74 0,00 15,25 1,60 0,65 

21-kDa 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  1,49 0,00 5,43 0,66 1,41  1,28 0,00 6,78 0,73 1,81 
3 2,41 0,00 5,82 0,83 1,08  3,25 0,00 7,40 0,86 0,84  2,15 0,00 4,72 0,64 0,94 
7 6,81 2,55 10,41 0,75 0,35  6,79 3,27 11,07 0,81 0,38  4,97 2,31 8,85 0,67 0,43 
14 9,49 2,85 13,87 0,96 0,32  8,31 0,00 14,25 1,33 0,51  6,34 2,58 11,56 1,00 0,50 

17-kDa 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,37 0,00 3,74 0,37 3,16  0,80 0,00 3,69 0,43 1,70 
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  1,45 0,00 5,45 0,75 1,63  0,95 0,00 4,86 0,49 1,64 
3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  2,51 0,00 6,55 0,84 1,05  1,06 0,00 4,95 0,52 1,56 
7 3,52 0,00 7,75 1,01 0,91  3,91 0,00 7,89 0,86 0,70  2,42 0,00 6,36 0,54 0,71 
14 7,22 0,00 10,61 1,01 0,44  6,16 0,00 13,40 1,23 0,63  4,51 1,64 9,40 0,88 0,62 

13-kDa 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,70 0,00 2,97 0,38 1,74  0,20 0,00 1,05 0,13 2,11 
1 0,09 0,00 0,88 0,09 3,16  0,79 0,00 3,38 0,44 1,75  0,41 0,00 2,82 0,28 2,17 
3 0,32 0,00 1,93 0,22 2,16  1,10 0,00 3,80 0,49 1,40  0,41 0,00 2,30 0,24 1,86 
7 2,70 0,00 6,12 0,71 0,84  1,96 0,00 5,55 0,66 1,06  0,91 0,00 4,00 0,41 1,42 
14 5,93 1,44 9,38 0,84 0,45  3,85 0,00 10,10 1,03 0,85  1,90 0,00 6,01 0,72 1,20 

 

 

 

 



ANEXO III  

 298

ANEXO III 

 
Quadro AIII.1. Análise de variância para a força de corte 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 610,461 2 305,230 49,938 0,0000 
Dias pm 443,808 3 147,936 24,203 0,0000 
Grupo de pHf x Dias pm 14,316 6 2,386 0,390 0,8838 
Resíduo 660,122 108 6,112

 
Quadro AIII.2. Análise de variância para a tenrura 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 75,987 2 37,993 41,428 0,0000 
Dias pm 87,502 3 29,167 31,805 0,0000 
Grupo de pHf x Dias pm 14,159 6 2,360 2,573 0,0228 
Resíduo 99,045 108 0,917

 
Quadro AIII.3. Análise de variância para as perdas por cocção 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 605,874 2 302,937 69,789 0,0000 
Dias pm 23,009 3 7,670 1,767 0,1578 
Grupo de pHf x Dias pm 22,748 6 3,791 0,873 0,5170 
Resíduo 468,798 108 4,341

 
Quadro AIII.4. Análise de variância para a suculência 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 38,931 2 19,465 23,495 0,0000 
Dias pm 29,349 3 9,783 11,808 0,0000 
Grupo de pHf x Dias pm 10,894 6 1,816 2,192 0,0492 
Resíduo 89,477 108 0,828

 
Quadro AIII.5. Análise de variância para o flavor 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 10,564 2 5,282 13,375 0,0000 
Dias pm 3,743 3 1,248 3,159 0,0277 
Grupo de pHf x Dias pm 1,645 6 0,274 0,694 0,6546 
Resíduo 42,652 108 0,395

 
Quadro AIII.6. Análise de variância para a apreciação global 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 42,761 2 21,381 28,916 0,0000 
Dias pm 32,954 3 10,985 14,856 0,0000 
Grupo de pHf x Dias pm 10,206 6 1,701 2,300 0,0396 
Resíduo 79,857 108 0,739

 
Quadro AIII.7. Análise de variância para L*t0 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 328,820 2 164,410 39,846 0,0000 
Dias pm 117,101 3 39,034 9,460 0,0000 
Grupo de pHf x Dias pm 21,467 6 3,578 0,867 0,5216 
Resíduo 445,621 108 4,126

 
Quadro AIII.8. Análise de variância para a*t0 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 58,892 2 29,446 23,627 0,0000 
Dias pm 33,508 3 11,169 8,962 0,0000 
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Grupo de pHf x Dias pm 1,542 6 0,257 0,206 0,9742 
Resíduo 134,599 108 1,246  

 

Quadro AIII.9. Análise de variância para b*t0 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 22,490 2 11,245 21,886 0,0000 
Dias pm 27,360 3 9,120 17,750 0,0000 
Grupo de pHf x Dias pm 1,045 6 0,174 0,339 0,9149 
Resíduo 55,491 108 0,514  

 
Quadro AIII.10. Análise de variância para L* 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 7,305 2 3,652 9,455 0,0002 
Dias pm 3,047 3 1,016 2,629 0,0539 
Grupo de pHf x Dias pm 3,042 6 0,507 1,312 0,2578 
Resíduo 41,723 108 0,386  

 
Quadro AIII.11. Análise de variância para a* 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 29,354 2 14,677 11,651 0,0000 
Dias pm 9,479 3 3,160 2,508 0,0627 
Grupo de pHf x Dias pm 8,482 6 1,414 1,122 0,3543 
Resíduo 136,045 108 1,260  

 
Quadro AIII.12. Análise de variância para b* 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 72,484 2 36,242 36,738 0,0000 
Dias pm 6,693 3 2,231 2,262 0,0854 
Grupo de pHf x Dias pm 12,904 6 2,151 2,180 0,0504 
Resíduo 106,542 108 0,987  

 
Quadro A1II.13. Análise de variância para a actividade da catepsina D livre 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 7,515 2 3,757 3,210 0,0434 
Dias pm 64,639 4 16,160 13,808 0,0000 
Grupo de pHf x Dias pm 4,187 8 0,523 0,447 0,8906 
Resíduo 157,992 135 1,170  

 
Quadro AII1.14. Análise de variância para actividade da catepsina D ligada 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 25,596 2 12,798 6,640 0,0018 
Dias pm 63,148 4 15,787 8,190 0,0000 
Grupo de pHf x Dias pm 6,821 8 0,853 0,442 0,8937 
Resíduo 260,213 135 1,928  

 
Quadro AII1.15. Análise de variância para actividade da catepsina D total 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 36,306 2 18,153 4,515 0,0126 
Dias pm 37,878 4 9,470 2,355 0,0569 
Grupo de pHf x Dias pm 9,802 8 1,225 0,305 0,9631 
Resíduo 542,769 135 4,021  

 
Quadro AII1.16. Análise de variância para a actividade da -calpaína 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 0,005 2 0,002 0,599 0,5511 
Dias pm 0,947 3 0,316 75,901 0,0000 
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Grupo de pHf x Dias pm 0,011 6 0,002 0,452 0,8418 
Resíduo 0,449 108 0,004

 
 
 
 

Quadro AII1.17. Análise de variância para a actividade da m-calpaína 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 0,156 2 0,078 2,912 0,0587 
Dias pm 0,050 3 0,017 0,620 0,6036 
Grupo de pHf x Dias pm 0,044 6 0,007 0,274 0,9482 
Resíduo 2,892 108 0,027

 
Quadro A1II.18. Análise de variância para a actividade da calpastatina 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 2,713 2 1,356 10,627 0,0001 
Dias pm 34,911 3 11,637 91,166 0,0000 
Grupo de pHf x Dias pm 1,888 6 0,315 2,465 0,0284 
Resíduo 13,786 108 0,128

 
Quadro A1II.19. Análise de variância para a -calpaína/calpastatina 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 0,065 2 0,033 5,383 0,0059 
Dias pm 0,116 3 0,039 6,385 0,0005 
Grupo de pHf x Dias pm 0,116 6 0,019 3,181 0,0065 
Resíduo 0,654 108 0,006

 
Quadro A1II.20. Análise de variância para a m-calpaína/calpastatina 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 39,110 2 19,555 32,572 0,0000 
Dias pm 177,465 3 59,155 98,530 0,0000 
Grupo de pHf x Dias pm 66,906 6 11,151 18,573 0,0000 
Resíduo 64,840 108 0,600

 
Quadro A1II.21. Análise de variância para a titina 1 (T1) 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 55,769 2 27,885 0,688 0,5045 
Dias pm 265878,674 4 66469,668 1639,178 0,0000 
Grupo de pHf x Dias pm 130,989 8 16,374 0,404 0,9168 
Resíduo 5474,331 135 40,551  

 
Quadro A1II.22. Análise de variância para titina 2 (T2) 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 187,047 2 93,524 2,065 0,1308 
Dias pm 302778,318 4 75694,579 1671,193 0,0000 
Grupo de pHf x Dias pm 525,334 8 65,667 1,450 0,1815 
Resíduo 6114,656 135 45,294  

 
Quadro A1II.23. Análise de variância para a banda 1200-kDa 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 2182,071 2 1091,036 25,248 0,0000 
Dias pm 5178,107 4 1294,527 29,958 0,0000 
Grupo de pHf x Dias pm 954,061 8 119,258 2,760 0,0074 
Resíduo 5833,618 135 43,212

 
Quadro A1II.24. Análise de variância para a nebulina 
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Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 3242,168 2 1621,084 7,718 0,0007 
Dias pm 76428,811 4 19107,203 90,973 0,0000 
Grupo de pHf x Dias pm 10037,197 8 1254,650 5,974 0,0000 
Resíduo 28354,388 135 210,033  

 
 
 
 
 
Quadro A1II.25. Análise de variância para a filamina 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 714,928 2 357,464 7,108 0,0012 
Dias pm 5609,336 4 1402,334 27,884 0,0000 
Grupo de pHf x Dias pm 285,465 8 35,683 0,710 0,6828 
Resíduo 6789,500 135 50,293  

 
Quadro A1II.26. Análise de variância para banda 145-kDa 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 624,391 2 312,196 5,885 0,0035 
Dias pm 1841,137 4 460,284 8,677 0,0000 
Grupo de pHf x Dias pm 527,322 8 65,915 1,243 0,2792 
Resíduo 7161,558 135 53,049  

 
Quadro A1II.27. Análise de variância para a banda 110-kDa 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 56,091 2 28,045 1,910 0,1521 
Dias pm 6387,526 4 1596,881 108,733 0,0000 
Grupo de pHf x Dias pm 17,961 8 2,245 0,153 0,9962 
Resíduo 1982,649 135 14,686  

 
Quadro A1II.28. Análise de variância para a α-actinina 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 292,581 2 146,291 1,304 0,2748 
Dias pm 5508,482 4 1377,120 12,275 0,0000 
Grupo de pHf x Dias pm 1736,581 8 217,073 1,935 0,0596 
Resíduo 15144,963 135 112,185  

 
Quadro A1II.29. Análise de variância para a banda 97-kDa 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 5786,390 2 2893,195 60,421 0,0000 
Dias pm 13082,411 4 3270,603 68,302 0,0000 
Grupo de pHf x Dias pm 4069,042 8 508,630 10,622 0,0000 
Resíduo 6464,365 135 47,884  

 
Quadro A1II.30. Análise de variância para a banda 85-kDa 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 648,631 2 324,316 20,545 0,0000 
Dias pm 1670,086 4 417,522 26,450 0,0000 
Grupo de pHf x Dias pm 227,701 8 28,463 1,803 0,0816 
Resíduo 2131,034 135 15,785  

 
Quadro A1II.31. Análise de variância para a banda 83-kDa 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 950,175 2 475,088 36,658 0,0000 
Dias pm 389,158 4 97,289 7,507 0,0000 
Grupo de pHf x Dias pm 354,436 8 44,305 3,419 0,0013 
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Resíduo 1749,580 135 12,960
 
Quadro A1II.32. Análise de variância para a desmina 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 661,655 2 330,828 33,135 0,0000 
Dias pm 844,691 4 211,173 21,150 0,0000 
Grupo de pHf x Dias pm 94,626 8 11,828 1,185 0,3128 
Resíduo 1347,886 135 9,984

 
 
 
 
 
Quadro A1II.33. Análise de variância para a banda 56-kDa 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 1771,034 2 885,517 29,768 0,0000 
Dias pm 1146,658 4 286,664 9,637 0,0000 
Grupo de pHf x Dias pm 844,044 8 105,505 3,547 0,0009 
Resíduo 4015,828 135 29,747

 
Quadro A1II.34. Análise de variância para a banda 43-kDa 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 18307,59 2 9153,796 71,710 0,0000 
Dias pm 14077,84 4 3519,460 27,571 0,0000 
Grupo de pHf x Dias pm 11207,96 8 1400,996 10,975 0,0000 
Resíduo 17232,67 135 127,649

 
Quadro A1II.35. Análise de variância para a troponina T 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 888,898 2 444,449 4,756 0,0101 
Dias pm 13205,60 4 3301,402 35,328 0,0000 
Grupo de pHf x Dias pm 352,811 8 44,101 0,472 0,8742 
Resíduo 12615,65 135 93,449

 
Quadro A1II.36. Análise de variância para a banda 34-kDa 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 2360,663 2 1180,331 54,027 0,0000 
Dias pm 3198,775 4 799,694 36,604 0,0000 
Grupo de pHf x Dias pm 744,921 8 93,115 4,262 0,0001 
Resíduo 2949,360 135 21,847

 
Quadro A1II.37. Análise de variância para a banda 33-kDa 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 1059,272 2 529,636 14,069 0,0000 
Dias pm 936,030 4 234,007 6,216 0,0001 
Grupo de pH x Dias pm 434,853 8 54,357 1,444 0,1839 
Resíduo 5082,029 135 37,645

 
Quadro A1II.38. Análise de variância para a banda 31-kDa 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 709,475 2 354,737 23,204 0,0000 
Dias pm 3476,591 4 869,148 56,852 0,0000 
Grupo de pHf x Dias pm 767,703 8 95,963 6,277 0,0000 
Resíduo 2063,872 135 15,288

 
Quadro A1II.39. Análise de variância para a banda 29-kDa 
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Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 1184,662 2 592,331 7,180 0,0011 
Dias pm 37516,084 4 9379,021 113,689 0,0000 
Grupo de pHf x Dias pm 754,512 8 94,314 1,143 0,3386 
Resíduo 11137,128 135 82,497  

 
Quadro A1II.40. Análise de variância para a banda 24-kDa 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 11,123 2 5,561 0,265 0,7675 
Dias pm 3705,244 4 926,311 44,160 0,0000 
Grupo de pHf x Dias pm 61,506 8 7,688 0,367 0,9366 
Resíduo 2831,822 135 20,976  

 
 
 
 
 
Quadro A1II.41. Análise de variância para a troponina I 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 1106,304 2 553,152 4,251 0,0162 
Dias pm 7759,471 4 1939,868 14,908 0,0000 
Grupo de pHf x Dias pm 960,531 8 120,066 0,923 0,4999 
Resíduo 17566,49 135 130,122  

 
Quadro A1II.42. Análise de variância para a banda 21,5-kDa 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 4596,072 2 2298,036 62,043 0,0000 
Dias pm 9567,875 4 2391,969 64,579 0,0000 
Grupo de pHf x Dias pm 3891,057 8 486,382 13,131 0,0000 
Resíduo 5000,337 135 37,040  

 
Quadro A1II.43. Análise de variância para a banda 21-kDa 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 28,566 2 14,283 2,621 0,0764 
Dias pm 1427,300 4 356,825 65,474 0,0000 
Grupo de pHf x Dias pm 63,830 8 7,979 1,464 0,1760 
Resíduo 735,730 135 5,450  

 
Quadro A1II.44. Análise de variância para a banda 17-kDa 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 24,084 2 12,0417 2,416 0,0931 
Dias pm 645,133 4 161,283 32,358 0,0000 
Grupo de pHf x Dias pm 70,933 8 8,886 1,779 0,0864 
Resíduo 672,875 135 4,984   

 
Quadro A1II.45. Análise de variância para a banda 13-kDa 

Fonte da variância SQ GL QM F P 
Grupo de pHf 32,300 2 16,150 5,811 0,0038 
Dias pm 275,683 4 68,921 24,799 0,0000 
Grupo de pHf x Dias pm 73,690 8 9,211 3,314 0,0017 
Resíduo 375,185 135 2,779  

 

 


