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Resumo 
 

A seleção das características da carcaça e da qualidade da carne, que são normalmente 

avaliadas post-mortem, é complicada, pelo que a utilização de marcadores moleculares 

pode constituir uma estratégia alternativa no melhoramento genético animal. 

Neste trabalho utilizaram-se 273 amostras de bovinos de 9 raças/populações provenientes 

do Brasil (Angus, Holstein, Simental, cruzados Pardo Suíço x Holstein, Montana, cruzados 

Guzerá x Holstein, Gir, Nelore e Tabapuã) e de 211 amostras de animais das raças Blanc 

Bleu Belge (BBB), Alentejana e Mertolenga explorados em Portugal, com o objetivo de 

proceder à sua caracterização genética em 20 SNP’s (CAPN316, CAPN530, CAPN4751, 

CAPN4753, CAPN5331, CAST257, CAST2959, LEP140, LEP252, LEP305, UASMS1, 

UASMS2, UASMS3, nt414, nt419, Q204X, E226X, nt821, E291X, C313Y) pertencentes aos 

genes da calpaína, calpastatina, leptina e miostatina.  

As frequências genotípicas e alélicas dos SNP’s localizados nos genes codificadores da 

calpaína (µ-calpaína) e calpastatina mostraram distribuições muito semelhantes às 

encontradas por outros autores. No gene da Leptina, as diferenças observadas entre os 

animais provenientes do Brasil e de Portugal, sugere que estes grupos de animais têm 

influências genéticas distintas (Bos indicus e Bos taurus) e que, possivelmente, possam ter 

sido sujeitos a processos de seleção diferentes. 

Na raça Mertolenga o genótipo ++ do SNP nt821 do GDF8 está associado com melhores 

valores genéticos para a capacidade maternal, capacidade de crescimento e longevidade 

produtiva, mas com piores valores genéticos para o intervalo entre parto.  

Os resultados obtidos demonstraram que há um efeito da congelação nas características 

físicas da carne (cor, força de corte, capacidade de retenção de água e pH). 

A tenrura da carne é influenciada pelos genótipos dos marcadores CAPN316, CAPN4751, 

CAST2 e LEP140, com diferenças máximas do valor da FC de 2,35Kgf, 4,96Kgf, 5,24kgF, e 

9,04Kgf, respetivamente. O marcador UASMS3 tem influência na percentagem de AGM 

trans da carne de animais da raça Alentejana, enquanto os marcadores CAPN530 e LEP252 

têm influência na percentagem de AGS C16:0 e AGCL n3 da carne de animais da raça 

Mertolenga. 

Os resultados obtidos confirmam a utilidade dos marcadores estudados no melhoramento 

genético e que as raças bovinas Alentejana e Mertolenga têm condições para incorporar 

marcadores genéticos para a qualidade da carne e da carcaça nos seus programas de 

seleção.   

 
Palavras chave: Bovinos; Genes candidatos; SNP; qualidade da carne; Associação entre 
variáveis. 
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Abstract 
 

The selection of the carcass characteristics and meat quality, which are normally evaluated 

postmortem is complicated, hence the use of molecular markers can provide an alternative 

strategy in animal breeding. 

This work was performed using a total sampling of 273 animals from 9 cattle 

breeds/populations from Brazil (Angus, Holstein, Simental,  Pardo Suíço x Holstein cross-

breed, Montana, Guzerá x Holstein crossbreed, Gir, Nelore and Tabapuã) and 211 animals 

from Blanc Bleu Belge (BBB) and to Portuguese - Alentejana and Mertolenga - breeds, in 

order to assess its genetic characterization in 20 SNP (CAPN316; CAPN530; CAPN4751; 

CAPN4753; CAPN5331; CAST257; CAST2959; LEP140; LEP252; LEP305; UASMS1; 

UASMS2; UASMS3; nt414; nt419; Q204X; E226X; nt821; E291X; C313Y) located within the 

calpain, calpastatin, leptin and myostatin genes. 

The genotypic and allelic frequencies of SNP's located within the genes coding for calpain 

(µ-calpain) and calpastatin showed very similar distributions to those found by other authors. 

In the leptin gene, the differences observed between the animals from Brazil and Portugal, 

suggested that these groups of animals have distinct genetic influences (Bos indicus and 

Bos taurus), and possibly may have been subject to different selection processes. 

In the breed Mertolenga the ++ genotype in SNP nt821 within GDF8 gene is associated with 

better genetic maternal ability, growth capacity and productive longevity values, but with 

worse breeding values for calving interval. 

The results have shown that freezing caused an effect on the physical characteristics of the 

meat (color, shear force, water holding capacity and pH), but with some differences among 

breeds. 

The meat tenderness is influenced by genotypes of markers CAPN316, CAPN4751, CAST2 

and LEP140, with maximum differences of the FC value of 2.35 Kgf, 4.96 Kgf, 5.24 kgF and 

9,04 Kgf, respectively. The UASMS3 marker influences the percentage of trans AGM of the 

meat of Alentejana breed, while CAPN530 and LEP252 markers influence the percentage of 

SFA C16: 0 and n3 LCFA of the Mertolenga meet. 

The results confirm the usefulness of genetic markers for genetic improvement, and show 

that breeds Alentejana and Mertolenga may be amenable to incorporate genetic conditions 

for meat and carcass quality in their programs of selection markers. 

 
Keywords: Bovine; Candidate genes; SNP; Meat quality; Association studies 
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I. INTRODUÇÃO 
 
 
I.1 ENQUADRAMENTO DO TRABALHO 
 

Em qualquer sistema de produção animal, a definição dos seus objetivos estratégicos 

passa, necessariamente, por identificar o estado de desenvolvimento em que se encontra, 

as prioridades do sector que poderão promover ou dificultar as diferentes vias de produção e 

as tendências económicas, sociais, tecnológicas, ambientais e climáticas que podem afetar 

o referido sistema de produção. A análise de todos estes aspectos permitirá enquadrar a 

definição dos objetivos para o sistema de produção, numa perspetiva de médio e longo 

prazo (Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO, 2010). 

Atualmente na fileira dos bovinos de carne é indispensável aumentar os níveis de 

competitividade e sustentabilidade dos sistemas de produção, pelo que o desenvolvimento 

de tecnologias que possam promover a melhoria da qualidade e a eficiência da produção 

minorando o impacto ambiental é um objetivo fundamental e bastante consensualizado.  

Com o desenvolvimento das técnicas de biologia molecular, tornou-se possível o estudo 

mais preciso e detalhado da influência dos genes na manifestação de características de 

importância económica. Até então, a maioria do progresso genético obtido para estas 

características era consequência exclusivamente da seleção pelo fenótipo do animal ou pela 

estimativa do valor genético baseada no fenótipo, sem considerar os efeitos de cada gene 

ou do conjunto de genes envolvidos. As técnicas de biologia molecular surgem como uma 

ferramenta com muita utilidade na análise genética, através da inclusão nos modelos 

matemáticos de informações referentes ao genótipo dos animais para características 

quantitativas, o que aumentará o ganho genético anual e diminuirá o intervalo entre 

gerações.  

O mapeamento do genoma do Bos taurus possibilitou a identificação de alguns genes que 

estão envolvidos na manifestação de características produtivas de interesse e que poderão 

ser importantes para o melhoramento genético, uma vez que permitem uma seleção 

precoce dos animais, através da análise de genes antes da sua expressão, ou a seleção de 

características que só são mensuráveis após a morte do animal (Schierholt, 2005), como 

sejam as características associadas à qualidade da carne. 

Neste contexto, os genes associados com a qualidade da carne (p.e. genes reguladores do 

complexo calpaína/calpastatina; leptina; miostatina) têm enorme potencial para serem 

utilizados em programas de seleção assistida por marcadores (MAS). Assim, diversos 

estudos têm sido feitos no sentido de identificar marcadores genéticos de um ou mais 

genes, que influenciem as características ligadas à qualidade da carne (Sosnicki & Newman, 

2010). 
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Em estudos de genética fundamental e aplicada, os SNP’s (Single Nucleotide 

Polymorphisms) são os marcadores moleculares mais utilizados, pela sua abundância nos 

genomas estudados e facilidade de análise (Beja-Costa & Ferrand, 2005). O número de 

SNP’s identificados por análise tem vindo a aumentar (Landi, 2011) e têm sido vários os 

estudos que comprovam a relação destes marcadores genéticos com a qualidade da carne.  

A utilização dos marcadores moleculares fornece informação sobre o genótipo do animal, 

permitindo a identificação e a seleção de animais com melhores características produtivas, 

em idade precoce. Estas técnicas quando integradas nas metodologias tradicionais 

utilizadas para o melhoramento genético podem resultar em melhorias na eficiência, na 

intensidade e na precisão da seleção dos animais. Ao permitir a identificação de genótipos 

superiores em idades precoces, poderá conduzir a uma diminuição do intervalo de 

gerações, com aumento do ganho genético, obtendo-se também maiores rendimentos e 

melhor qualidade dos produtos. No entanto, a utilização da informação genética em 

programas de melhoramento genético, necessita de estudos prévios, desenvolvidos por um 

esforço de colaboração entre vários laboratórios, em diferentes raças, para demonstrar e 

confirmar os efeitos dos polimorfismos de ADN sobre as características produtivas (Van 

Eenennaam, 2004).  
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I.2 OBJETIVOS  

Com este trabalho pretende-se caracterizar loci codificadores de proteínas ligadas à 

qualidade da carcaça/carne (calpaínas, calpastatina, leptina e miostatina) em animais de 

quatro raças da espécie Bos indicus (Nelore, Tabapuã, Guzerá e Gir) e uma da espécie Bos 

taurus (Montana) do Brasil, duas raças portuguesas (Alentejana e Mertolenga) e cinco raças 

de expansão mundial (Angus, Parda Suíça, Simental, Holstein e BBB) por identificação 

individual de mutações pontuais descritas para os genes codificadores das calpaínas, 

calpastatina, leptina e miostatina por análise de SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms). 

Pretende-se ainda, determinar nas duas raças Portuguesas a associação entre os genes 

estudados e os aspetos qualitativos da carne, nomeadamente, as características físico-

químicas (cor, força de corte, capacidade de retenção de água, pH, matéria seca, proteína, 

extracto etéreo e cinzas), o perfil de ácidos gordos da fracção lipídica e alguns aspetos 

reprodutivos relevantes, como seja o intervalo entre partos. 

Como objetivo geral deste trabalho, pretende-se gerar um conjunto de ferramentas de 

auxílio à seleção e desenvolvimento de novas estratégias de melhoramento, através da 

avaliação direta de genes que possam apresentar variantes alélicas mais favoráveis à 

produção animal. 
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II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

II.1. Utilização de técnicas de genética molecular na produção animal  

Ao longo das últimas décadas, a seleção e melhoramento genético dos animais teve como 

suporte a aplicação de métodos da genética de populações e de estatística no 

desenvolvimento de estratégias de seleção e cruzamento que permitem obter raças/ animais 

com uma melhor eficiência produtiva e integração ambiental. Estes métodos são baseados 

em modelos simples, de predição do valor genético com base na informação do fenótipo e 

da genealogia dos animais, na aplicação do BLUP (Best Linear Unbiased Predictors) 

(Montaldo & Meza-Herrera, 1998). 

A utilização dos referidos métodos, com base na performance fenotípica dos animais levou a 

que muitos carateres de importância económica nas espécies pecuárias tivessem observado 

melhorias notórias. No entanto, estes métodos mostraram-se limitativos ou com pouca 

eficiência quando os carateres são de difícil mensuração ou têm uma heritabilidade baixa, 

bem como para aquelas características que deveriam ser avaliadas num elevado número de 

animais ou se expressam muito tardiamente, por vezes somente após a morte do animal. 

Quando o objetivo de seleção é a melhoria de várias características (p.e. produção de leite e 

proteína do leite), com correlação genotípica desfavorável, também as estratégias de 

seleção e cruzamento não se tornam muito eficiente.  

Muitos dos carateres quantitativos considerados nos programas de melhoramento animal 

são influenciados pela ação de um elevado número de genes, por fatores ambientais e as 

suas interações, com pequenos efeitos na expressão do fenótipo (Ruane & Sonnino, 2011). 

Quando a base de avaliação é o fenótipo e a informação genealógica do animal, não são 

levadas em conta as interações entre genes no mesmo locus (dominância) ou em diferentes 

locus (epistasia) e entre determinados genes e os fatores ambientais, representando as 

interações genotipo-ambiente. (Montaldo & Meza-Herrera, 1998) 

A essência do progresso genético está no quanto o fenótipo de um animal expressa o seu 

genótipo. Cada animal difere do seu congénere na combinação única do ácido 

desoxirribonucleico (ADN), cuja transcrição cria a variação proteica, que por sua vez origina 

a diversidade individual que se expressa fenotipicamente (Cunningham & Meghen, 2001). 

Com os avanços da genética molecular aceder ao código genético de um animal não é 

tarefa difícil (Cunningham & Meghen, 2001), e abriu-se a possibilidade de identificar 

polimorfismos de ADN dispersos pelo genoma das várias espécies animais, associados a 

carateres produtivos de interesse, que possibilitam a implementação de programas de 

seleção e cruzamento com base em marcadores moleculares ou Seleção Assistida por 

Marcadores moleculares (MAS) (Dekkers, 2004). 
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Para Van Eenennaam (2004) a MAS não substitui as técnicas tradicionais de seleção 

baseadas na genética quantitativa, mas reforça-as, sendo particularmente benéfica para 

características com baixa heritabilidade, com dificuldades ou dispêndio de mensuração, que 

não podem ser avaliados em vida do animal, etc..  

Ao longo dos anos houve um substancial avanço na aplicação da genética molecular na 

identificação de loci e regiões dos cromossomas que contêm loci com efeito em 

características de interesse económico para a produção animal (Dekkers, 2004).    

Tang (2011) refere que foram descritas associações entre vários marcadores genéticos e 

carateres economicamente importantes para a produção animal e que a incorporação 

desses marcadores nos modelos de avaliação genética aumentará a precisão e eficácia da 

seleção.  

Até à data, a aplicação da MAS nos programas de seleção e melhoramento animal tem sido 

limitada, sobretudo pelos custos inerentes às técnicas de biologia molecular. No entanto, 

existem outros aspetos de que depende a sua aplicação, nomeadamente o desenvolvimento 

do mapeamento genético (identificação e o mapeamento dos genes e polimorfismos 

genéticos), a genotipagem de forma rotineira de um vasto número de marcadores 

moleculares num elevado número de animais, a deteção e identificação de genes e 

marcadores genéticos com interesse económico (QTL – Quantitative Trait Loci), a 

integração dos dados do genótipo e do fenótipo nos métodos estatísticos de predição do 

valor genético dos animais e o desenvolvimento de programas e estratégias para utilizar a 

informação da genética molecular na seleção e melhoramento animal (Dekkers & Van der 

Werf, Chapter 10 – Part IV - FAO.org).  

Para Van der Werf e Kinghorn (2003) e Montaldo e Meza-Herrera (1998), existem dois tipos 

de informação genómica que poderão ser utilizados nos programas de seleção animal. A 

informação de genes com expressão proteica conhecida (p.e. Halotano, miostatina) e genes 

com efeitos nos parâmetros estatísticos da característica. Estes últimos baseiam-se em 

sequências polimórficas de ADN que se encontram no mesmo cromossoma de um QTL.  

Para Dekkers (2004), a aplicação da genética molecular nos programas de melhoramento, 

ou MAS, baseia-se em 3 tipos de marcadores moleculares. Marcadores moleculares em 

equilíbrio de ligação com o QTL (LE), marcadores moleculares em desequilíbrio de ligação 

com o QTL (LD), ou marcadores moleculares diretos, que codificam uma mutação funcional 

e causam um efeito real no QTL (Gene).  

Os três tipos de marcadores diferem não só nos métodos de deteção, mas também na 

aplicação nos programas de seleção. Os marcadores diretos e com menos frequência, os 

marcadores LD, são utilizados na seleção de genótipos dentro da população, porque existe 

uma associação entre o genótipo e o fenótipo. Os marcadores LE são mais utilizados para 
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diferentes fases de desequilíbrio entre o marcador e o QTL, que ocorre de geração em 

geração. A seleção para estes 3 tipos de marcadores poderá ser referenciada como seleção 

assistida de gene (GAS-Gene Assisted Selection), seleção assistida por marcadores LD 

(LD-MAS) e seleção assistida por marcadores LE (LE-MAS) (Dekkers, 2005). 

Cada marcador genético apresenta vantagens e desvantagens de utilização na MAS, 

dependendo da sua abundância no genoma, do grau de polimorfismo, a facilidade e custo 

de genotipagem, e o LD que apresenta no loci que contribui para a variação genética da 

característica na população. (Dekkers & Van der Werf, Chapter 10 – Part IV - FAO.org). 

Com a utilização do mapeamento genético e dos marcadores moleculares conhecidos, 

podem ser detetados genes que afetem os carateres de interesse, através da associação 

estatística destes com as variantes genéticas do marcador (Ruane & Sonnino, 2011). No 

entanto, Montaldo e Meza-Herrera (1998) referem que a eficiência de utilização dos 

marcadores moleculares para a MAS reside na correta deteção da localização dos QTL nos 

cromossomas e no efeito e frequência dos alelos. Muitos dos estudos de deteção de QTL 

disponíveis apresentam limitações quanto à conceção, estrutura de pedigree e animais 

genotipados para as variantes moleculares. Estes casos têm na sua maioria, um elevado 

erro estatístico. Vários estudos dentro da mesma região do cromossoma, poderão ajudar a 

distinguir os QTL verdadeiros dos falsos. Meuwissen e Goddard (1996) referidos por 

Montaldo e Meza-Herrera (1998), demonstraram que a incorporação de um falso QTL na 

MAS, levará a uma redução de 14 % no ganho genético em comparação com a utilização do 

modelo BLUP. Um problema comum aos QTL’s é a inconsistência na estimativa, ou seja, o 

efeito de um QTL pode não ser expresso da mesma forma ao longo dos anos, ou quando é 

utilizado em diferentes populações. A utilização inadequada da informação de um QTL pode 

ser prejudicial, com uma excessiva importância da informação molecular simples em 

detrimento do ganho económico global através das características e seus efeitos poligénicos 

na população (Montaldo & Meza-Herrera, 1998).  

Para Hayes et al. (2007) a questão-chave para a implementação da MAS utilizando 

marcadores LD com os QTL’s, é quantos marcadores ao redor de cada QTL devem ser 

utilizados para assegurar que os haplótipos dos marcadores estão em LD suficiente com o 

QTL, para prever com precisão os efeitos de QTLs. Os mesmos autores, refere que os 

ganhos na precisão da MAS foram obtidos quando foram utilizados os haplótipos dos 

marcadores, em vez dos marcadores individuais. 

As metodologias moleculares deverão ser racionalmente utilizadas, em simultâneo com a 

otimização da seleção dos genes com efeito nas características de interesse na população 

(Montaldo & Meza-Herrera, 1998), de uma forma global e integrada com os programas de 

melhoramento genético baseados nos registos fenotípicos (Dekkers, 2005). As informações 

moleculares e fenotípicas poderão ser integradas, através de modelos complexos de análise 
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de segregação que podem conter efeitos de QTLs responsáveis pela herança poligénica, 

utilizando métodos poderosos e flexíveis de estimação, tal como amostragem de Gibbs 

(ferramentas bayesianas para o ajustamento dos modelos de interação genética a dados 

experimentais). A utilização das técnicas moleculares oferece novas oportunidades e 

desafios para a construção e utilização de modelos estatísticos de predição do valor 

genético mais eficientes na produção animal. (Montaldo & Meza-Herrera, 1998). 

Os primeiros estudos de identificação, caracterização e utilização de marcadores 

moleculares para a caracterização de recursos genéticos e melhoramento animal datam do 

final da década de 80. A maior limitação no uso da genética molecular na produção animal 

tem sido o custo das análises, bem como a rapidez com que estas são requeridas (Caetano, 

2009). Com o avanço da genética molecular, vários marcadores genéticos foram 

descobertos com associação a características economicamente importantes em bovinos.  

As características com maior interesse são essencialmente aquelas que se expressam 

tardiamente em vida do animal ou pós-mortem (p.e: longevidade; características da 

qualidade da carne), ou características que sejam controladas por apenas um par de alelos 

(p.e. resistência a determinadas doenças; defeitos hereditários simples) (Montaldo & Meza-

Herrera, 1998). 

No entanto, os avanços tecnológicos nos últimos anos, permitiram gerar dados moleculares 

que representam uma verdadeira revolução para identificar e genotipar marcadores de 

maneira massal. Chips de ADN de alta densidade foram criados para genotipar dezenas de 

milhar até centenas de milhar de marcadores numa única análise. Além disso, outras 

tecnologias de média densidade permitem também a genotipagem de dezenas a centenas 

de marcadores, em números elevados de amostras, com altíssima velocidade e automação. 

Essas novas tecnologias permitiram a geração de novas aplicações, como as metodologias 

para avaliação genética e seleção com base no Valor Genómico (Genomic Estimated 

Breeding Value – GEBV), com uso direto nas cadeias produtivas animais ao nível mundial 

(Caetano, 2009). 

Desde 2009, que empresas comerciais como a Pacific Biosciences™ detêm tecnologia que 

permite sequenciar o genoma de mamíferos em poucas horas, a um custo total entre 

US$500 (395€) e $1000 (790€). Desta forma, será possível imaginar que os chips de 

genotipagem de alta densidade poderão tornar-se obsoletos, passando a ser possível 

determinar o genoma de cada animal para integração no programa de avaliação genética, 

caracterizando todo e qualquer polimorfismo existente. A única certeza que se tem do futuro 

é que os próximos anos trarão grandes e estimulantes avanços para o melhoramento animal 

(Caetano, 2009). 
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II.2. Marcadores moleculares 

Os carateres de importância económica são genericamente regulados pela interação entre 

os genes e o ambiente. Os genes estão dispersos pelos vários cromossomas característicos 

de cada espécie. Os marcadores moleculares são pequenas porções do ADN dispersas no 

genoma, que podem identificar uma região, ou loci, que condiciona a expressão de 

determinada característica fenotípica. Os marcadores caracterizam-se por apresentarem 

alterações na sequência de bases ou de nucleótidos na molécula de ADN denominadas de 

polimorfismos. 

Como mais de 90% do genoma de mamíferos é constituído por sequências não 

codificadoras, ou seja, sequência de nucleótidos que não serão transcritas em RNA 

funcional, a maioria dessas alterações são conservadas e não originam mudanças 

fenotípicas, o que favorece a transmissão para aos descendentes e a fixação dentro de uma 

população. Com excepção dos gémeos idênticos, cada indivíduo apresenta um padrão 

polimórfico único, devido à grande variação no número e no tipo de variações conservadas 

ao longo da molécula de ADN, o que é conhecido por polimorfismo genético. 

Os diferentes tipos de polimorfismos genéticos podem ser classificados de acordo com a 

localização dos mesmos no genoma, como por exemplo, os polimorfismos de comprimento 

de fragmentos de restrição ou RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism), que 

ocorrem destruindo ou criando sítios com sequências reconhecidas por enzimas de 

restrição; os polimorfismos que alteram o tamanho ou o número de sequências repetidas em 

tandem ou VNTR (Variable Number of Tandem Repeats) – genericamente designadas por 

minissatélites ou microssatélites, e os polimorfismos de nucleótidos únicos ou SNP que 

podem ser observados tanto em regiões codificadoras como não codificadoras do genoma. 

Cada marcador tem um local específico no cromossoma e um grupo de marcadores forma o 

grupo de ligação ou Linkage Group, que por sua vez em conjunto com os outros grupos de 

ligação formam o mapa de ligação (linkage map) de um cromossoma (Casas, 2003). Os 

mapas de ligação têm sido usados para detetar as regiões dos genes que afectam os 

caracteres de interesse.   

Os marcadores moleculares destacam-se por serem altamente polimórficos, podendo ser 

detetados em qualquer fase da vida do indivíduo, e apresentam características de 

dominância e co-dominância, além de não serem influenciados pelo ambiente.   

Os marcadores moleculares podem ser utilizados para diversos fins, como, por exemplo, 

para estudar a estrutura genética de populações; análise de filogenias; deteção de ligação 

génica com caracteres mono e poligénicos; seleção indireta de características produtivas, 

entre outros, e apresentam vantagens e desvantagens de acordo com as suas 

características (Tabela 1).  
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Tabela 1 - Comparação entre marcadores moleculares RFLP, Microssatélites e SNP 

(adaptado de Korzun, 2003). 

 
RFLPs Microssatelites SNPs 

Quantidade de ADN 
necessária (g) 

10 0.05 0.05 

Qualidade de ADN 
necessária 

Otima Razoável Otima 

Baseado em PCR Não Sim Sim 

Multiplex Não Sim Sim 

Facilidade de uso Não Sim Sim 

Passíveis de automação Baixo Alto Alto 

Reprodutibilidade Alto Alto Alto 

Custo de desenvolvimento  Baixo Alto Alto 

Custo por análise Alto Baixo Baixo 

 

Os marcadores do tipo RFLP’s e VNTR têm sido muito utilizados, devido à facilidade de 

deteção e automação No entanto, os SNP’s são atualmente preferidos devido à crescente 

quantidade de informações génicas disponível e à melhoria das condições de análise da sua 

associação com caraterísticas fenotípicas. 

Com a identificação direta dos genótipos, é possível determinar as frequências génicas e 

com isso averiguar o sistema de acasalamento da espécie, a variabilidade genética das 

populações, o tipo de ação génica predominante no controle de carateres, assim como 

superar a maior parte das limitações da análise fenotípica. 

 

II.2.1. SNP (Single Nucleotide Polymorphism) 

A abreviatura de polimorfismo de nucleótido simples, designação de SNP, surge para referir 

o principal tipo de variação molecular existente no ADN, observada na acumulação de 

sequências de ADN obtidas a partir de diferentes indivíduos (Beja-Costa & Ferrand, 2005). 

Os SNP’s constituem as variações mais comuns do ADN e são estáveis do ponto de vista 

evolutivo. No genoma animal há em média cerca de 2,3 milhões de SNPs (Landi, 2011), 

localizados em regiões que codificam o RNA, bem como em regiões não codificantes. Os 

SNP’s identificados em regiões codificantes, que regulam o controlo dos promotores e 

replicação de proteínas, podem estar associados a eventuais alterações fenotípicas. Por seu 

lado, os SNP’s sem função codificante podem ser utilizados como marcadores da 

população, para verificar filiações, e também para estudos filogenéticos (Rohrer et al., 

2007). Os SNP’s podem ser também utilizados como marcadores de genes candidatos em 

estudos de seleção assistida por marcadores de poucos genes (Di Stasio & Roland 2005), 

ou de vários genes simultaneamente (Williams et al., 2007). 
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Como o nome sugere, pressupõe a alteração de uma base na sequência de ADN. O 

polimorfismo do SNP é dado pela possível alternativa de dois nucleotídos numa 

determinada posição, que segundo o princípio genético, poderá ocorrer com qualquer um 

dos 4 nucleótidos (A; G; C; T). Na prática os SNP’s são bi-alélicos, resultado da transição 

entre duas bases purinas (A↔G) ou entre duas bases pirimidinas (C↔T), ou da transversão 

entre purina-pirimidina ou pirimidina-purina (A-T, G-C). No entanto, também pode ocorrer a 

inserção ou deleção de uma ou mais bases no meio da sequência de ADN (Landi, 2011).  

Os SNP’s podem ser identificados por diversas técnicas (Vingal et al. 2002), que não se 

baseiam no tamanho dos fragmentos dos alelos, mas na identificação da base nucleica de 

um determinado locus. As técnicas de deteção dos SNP’s são simples, produzindo padrões 

de leitura não ambíguos (Martinez & Vega Pla, 2001; Shlotterer, 2004), com possibilidade de 

comparação direta dos resultados entre laboratórios, o que nem sempre é fácil com outros 

tipos de marcadores. 

A abundância de SNP’s na maior parte dos genomas estudados associada à sua facilidade 

de análise quando comparada, por exemplo, com a dos microssatélites, tornará estes 

marcadores moleculares como os mais utilizados em estudos de genética fundamental e 

aplicada (Beja-Costa & Ferrand, 2005) 

O número de SNP’s identificados por análise tem vindo a aumentar, passando dos 15-20 

marcadores por estudo e por dia pela técnica da primer extension, até aos 50.000 SNP’s em 

simultâneo com as técnicas das plataformas de Deep Genotyping de Illumina e AffimetriХ 

(Landi, 2011). Cada uma destas tecnologias tem vantagens e desvantagens e custos 

variados. O ponto em comum entre qualquer uma destas técnicas é que as análises podem 

ser adaptadas para qualquer uma das tecnologias, permitindo que a mesma informação 

genotípica possa ser acedida, independentemente da tecnologia utilizada (Caetano, 2009). 

A genotipagem de dezenas de milhares de marcadores SNP, denominados de chips de 

genotipagem, trouxeram grandes avanços para os estudos direcionados para a identificação 

de genes que controlam características de interesse económico (Bovine HapMap 

Consortium, 2009; Matukumalli et al., 2009), lançando o desafio na seleção animal através 

da seleção genómica. No entanto, no caso dos bovinos, embora os chips atuais sejam 

adequados para a maioria das raças bovinas, alguns estudos revelaram que em certas 

raças, principalmente do grupo zebuíno, os marcadores contidos nos chips apresentam 

informação reduzida. Com isso, um número significativo de marcadores não pode ser 

utilizado nas análises por estar fixado na raça ou por apresentar Minor Allele Frequency 

(MAF) próxima a zero (Caetano, 2009). Um outro facto desvantajoso da utilização de chips 

de genotipagem de alta densidade é que apesar da sequenciação do genoma bovino ter 

gerado o conhecimento de um grande número de SNP’s, apenas algumas dezenas de 

mutações em diferentes genes foram associados a parâmetros relacionados com a 
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produção de leite, carne, crescimento ou cor da pelagem dos bovinos (Sevane et al., 2011). 

Um outro problema associado a aplicação desta tecnologia genómica será o correto registo 

do fenótipo dos animais.  

A tecnologia apesar de poder sequenciar completamente o genoma de um animal, ainda 

não apresenta preços acessíveis ao criador comum, pelo que ainda haverá muito trabalho 

na medição e caracterização de raças autóctones, para os estudos de associação de genes 

e carateres correspondentes. (Landi & Quiroz, 2011) 
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II.3. Identificação de SNP’s em genes associados à qualidade da carne de bovino 

A obtenção de carne com atributos organoléticos desejáveis depende de um conjunto de 

características, nomeadamente a tenrura, suculência e sabor, que por sua vez dependem do 

controle de aspetos zootécnicos (genética, maneio e nutrição) e de operações tecnológicas 

envolvidas no abate (Koopaei et al., 2011).  

A seleção para os componentes da carcaça e para as características de qualidade da carne 

é difícil, pois é normalmente realizada pos-mortem com base em medidas físicas/químicas, 

o que a torna um processo tardio e dispendioso (Mullen et al., 2009; Dunner et al., 2013; 

Akanno et al., 2014).  

As características qualitativas da carne apresentam normalmente uma heritabilidade média 

a alta (Marshall, 1999; Koopaei et al., 2011; Akanno et al., 2014). No entanto, são difíceis de 

ser preditas, pois são geralmente avaliadas após o abate (Suguisawa et al., 2003), sendo 

por isso feita seleção pelos animais aparentados. Contudo, o uso da biotecnologia mostra-

se uma alternativa cada vez mais promissora em programas de melhoramento genético de 

bovinos de carne, visto permitir identificar o potencial genético dos indivíduos, através da 

informação dos marcadores genéticos, em idades muito jovens. Assim, a partir de uma 

amostra de sangue, pelo ou carne, pode efetuar-se a análise dos marcadores moleculares e 

identificar o potencial do indivíduo para determinada característica (Coutinho et al., 1995), 

podendo assim praticar-se a seleção com maior precisão e a uma idade mais precoce. 

Atualmente existe uma enorme gama de marcadores moleculares e vários estudos de 

deteção de QTL para o crescimento, composição da carcaça e qualidade da carne em 

bovinos têm sido conduzidos com sucesso (Coutinho et al., 1995; Dekkers, 2004).  

De entre as características de qualidade de carne de bovino, a tenrura é o factor mais 

importante na aceitação pelo consumidor, pelo que a variabilidade observada nesta 

característica constitui um problema relevante na indústria da carne (Soria & Corva, 2004). 

Diversas abordagens têm sido seguidas para padronizar a tenrura, tais como: reduzir a 

idade de abate; garantir a produção de carcaças com acabamento mínimo de gordura; 

promover o bem-estar animal no período ante-mortem; estimular eletricamente carcaças 

(Warriss, 2003); etc. Contudo, essas abordagens não são, por si só, efetivas, sobretudo em 

raças que naturalmente apresentem menor tenrura, como é o caso dos animais da sub-

espécie Bos indicus (Shackelford et al., 1991). 

Alguns autores descrevem que o fator mais importante associado à variação da tenrura da 

carne entre os bovinos Bos taurus e Bos indicus, é a maturação, nomeadamente o sistema 

calpaínas que é responsável pela fratura das estruturas proteicas do músculo (Wheeler et 

al., 1990; Rubensan et al., 1998). Neste contexto, os genes reguladores do complexo 

calpaína/calpastatina, assim como outros genes associados com a qualidade da carne, por 

exemplo da miostatina e da leptina, têm enorme potencial como genes candidatos a utilizar 
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em programas de seleção assistida por marcadores, visando a melhoria da tenrura ou 

outros parâmetros de qualidade da carne.  

 

II.3.1. Genes reguladores do complexo calpaína/calpastatina 

O sistema ou complexo endógeno das calpaínas compreende: duas protéases dependentes 

de Ca2+, a µ-calpaína e a m-calpaína, e uma terceira proteína, a calpastatina, cuja única 

função conhecida é a de funcionar como inibidor das duas calpaínas. Este sistema 

proteolítico desempenha um papel chave no processo de maturação da carne, que ocorre 

durante o armazenamento pos-mortem sob refrigeração (Iglesias et al., 2011). 

Tem sido demonstrado que ambas as calpaínas (µ e m) degradam a maioria das proteínas 

miofibrilares, excluindo, no entanto, a actina e a miosina (Juszczuk-Kubiak et al., 2010). A 

regulação da atividade da µ-calpaína tem sido correlacionada com a tenrura da carne 

(Geesink & Koohmaraie, 1999), e por seu lado à m-calpaína não tem sido atribuída uma 

ligação á tenrura da carne, visto que a concentração do Ca2+ intracelular no músculo pos-

mortem é demasiado baixa para induzir a atividade desta enzima. Estas calpaínas são 

proenzimas (p.e. uma vez ativadas, perdem gradualmente a sua atividade através de 

autólise). 

O rigor mortis é caracterizado pela rigidez dos músculos após a morte do animal, é um dos 

fenómenos mais importantes no processo de conversão do músculo em carne (Andrighetto 

et al., 2006). Durante a instalação do rigor mortis, o tamanho dos sarcómeros reduz-se, 

causando uma maior ou menor compactação das miofibrilas (Lara et al., 2005).  

A maturação da carne consiste em manter a carne em condições de refrigeração 

(temperatura próximas de 0°C), após a instalação do rigor mortis, por um período de tempo 

que, no caso dos bovinos, pode variar entre os 7 e os 28 dias após o abate (Andrighetto et 

al., 2006). A tenrura final é resultante da eficácia da degradação enzimática na alteração das 

estruturas compactadas das miofibrilas. (Lara et al., 2005). 

As calpaínas foram mapeadas no cromossoma 29 dos bovinos (Kubiak et al., 2004) e 

identificado o gene CAPN1 para a µ-calpaina e CAPN2 para a m-calpaína. O gene CAPN1 

dos bovinos tem uma estrutura muito similar à dos humanos, com 22 exões contendo 

aproximadamente 30Kb. 

Ao longo dos últimos anos, foram identificados vários QTL’s, nos cromossomas 2, 4, 5, 7, 

10, 11, 15, 20, 25 e 29 dos bovinos, com ligação às medições da tenrura da carne (Rexroad 

et al., 2001; Casas et al., 2003; Alexander et al., 2007; Davis et al., 2008; Gutierrez-Gil et al. 

2008; Gill et al., 2010). No entanto, e apesar dos referidos QTL’s se situarem em vários 

cromossomas, foram desenvolvidos e comercializados testes moleculares (p.e. Igenity e 

GeneSTAR) apenas a partir da µ-calpaína (CAPN1) no cromossoma 29 e da calpastatina 
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(CAST) no cromossoma 7 (Page et al., 2004; White et al., 2005; Casas et al., 2006; Van 

Eenennaam et al., 2007; McClure et al., 2012).  

No gene CAPN1, mais de 100 polimorfismos de um único nucleótido (SNPs) foram 

identificados em bovinos (Smith et al., 2000; Page et al., 2002; Kubiak et al., 2004). 

Contudo, apenas quatro destes polimorfismos (G316A; V530I; C4685T e C4751T) foram 

consistentemente considerados como marcadores funcionais para a tenrura (Page et al., 

2004; White et al., 2005; Morris et al., 2006; Van Eenennaam et al., 2007; Othman et al., 

2011; Ribeca et al., 2012). 

Os SNP’s CAPN316 e CAPN530 foram estudados em diversas populações e considerados 

como tendo alelos favoráveis à tenrura, quer em animais do tronco Bos taurus como Bos 

indicus (Casas et al., 2000; Morris et al., 2001 Page et al. 2002; White et al., 2005), e em 

cruzamentos de bovinos do tronco Bos taurus (Page et al., 2004). No entanto, estes 

marcadores não são segregados em frequências apreciáveis na raça Brahman (Casas et al., 

2005), indicando que os marcadores 316 e 530 não identificam todas a variações no CAPN1 

que afetam a tenrura, representam apenas uma pequena quantidade de variação nas 

características consideradas, e os seus efeitos não podem ser estendidos para todas as 

raças do tronco Bos taurus (Allais et al., 2011). 

O SNP CAPN316 que reflete a alteração do nucleótido C por G, resultando na modificação 

do aminoácido (aa) alanina por glicina, apresenta normalmente uma maior frequência do 

genótipo GG, relativamente aos genótipos CC e CG, e com o alelo G associado a carne 

mais dura (Casas et al., 2005; White et al., 2005; Morris et al., 2006; Gill et al., 2009; Soria et 

al., 2010; Dunner et al., 2013). Em alguns estudos o alelo C aparece com uma frequência 

extremamente baixa (Casas et al., 2005). 

Dunner et al., (2013) apresentam um estudo com 389 SNP’s pertencentes a 206 genes 

conhecidos por estarem associados a características de crescimento, carcaça e qualidade 

da carne, no qual foram genotipadas 15 raças de bovinos, concluindo que apenas cinquenta 

e quatro SNP’s pertencentes a 20 genes diferentes foram associados às referidas 

características. Neste estudo, o alelo G foi encontrado associado a uma redução do índice 

de fragmentação miofibrilar (IFM), que está de acordo com uma carne mais dura. O IFM é 

um indicador de resolução do rigor mortis, ou do grau de maturação, em que valores 

maiores representam uma maior quebra de fibras e, portanto, a carne mais maturada 

(Dunner et al., 2013). 

A alteração do nucleótido G por A, denominado CAPN530, resulta na modificação do aa 

valina por isoleucina, também foi associado com o IFM no estudo de Dunner et al. (2013), e 

apresenta uma frequência do genótipo GG quase sempre superior aos genótipos AA e AG 

(Page et al., 2004; White et al., 2005; Soria et al., 2010), refletindo-se na frequência do alelo 

A que é sempre muito mais baixa relativamente ao alelo G. 
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Na maioria dos animais Bos taurus, os marcadores CAPN316 e CAPN530 foram 

considerados marcadores com alelos funcionais para a tenrura da carne (Page et al., 2004). 

No entanto, o marcador CAPN530 não conseguiu mostrar a segregação em animais Bos 

indicus, desencorajando estudos de associação entre este SNP e qualidade da carne em 

raças com influência zebuína (Casas et al., 2005). Por esta razão, os marcadores CAPN316 

e CAPN4751 deverão ser preferidos para trabalhos futuros porque mostram uma associação 

com a tenrura numa grande variedade de populações (Casas et al., 2005). 

O marcador CAPN4751 é muito utilizado em populações com elevada influência Bos indicus 

(Casas et al., 2005), servindo como marcador de teste de sensibilidade em estudos que 

incluam animais do grupo Bos indicus (Iglesias, 2011), e reflete a substituição de uma 

citosina por uma timina (C/T), na posição 6545 do intrão 17 do gene CAPN1 (White et al. 

2005).  

A frequência dos genótipos CC, CT e TT, variam portanto, consoante a influência de Bos 

indicus, chegando a não existir alguns dos genótipos em algumas raças (Soria et al., 2010). 

Para raças do grupo Bos taurus, a frequência do genótipo CT é maior, relativamente aos 

outros dois genótipos (Gill et al., 2009; Iglesias, 2011), no entanto alguns autores (Soria et 

al., 2010) observaram frequências genotípicas superiores para o genótipo TT, em animais 

da raça Angus. De qualquer das formas, o alelo C é normalmente considerado como raro no 

caso dos animais do tronco Bos indicus, ao contrário do grupo dos animais Bos taurus, em 

que a segregação do alelo C é próxima dos 50% (White et al., 2005). A presença do alelo C 

em homozigotia ou heterozigotia, diminui a força de corte, independentemente do tronco 

originário dos animais, (Casas et al., 2005; Page et al., 2004; White et al., 2005; Cuetia et 

al., 2011). 

Para Casas et al. (2005) o marcador CAPN4751 parece ter uma ampla utilização nos 

bovinos Bos taurus, Bos indicus e nos descendentes de cruzamentos destes, e um sistema 

de multiplex com a incorporação de ambos os marcadores CAPN316 e CAPN4751 pode ser 

uma ótima solução em todas as populações. São vários os estudos (Page et al., 2004; White 

et al., 2005; Dunner et al., 2013) em que os autores optam por fazer a análise dos SNP’s 

estudados de uma forma conjunta ou composta pelos genótipos. Page et al. (2004) 

mostraram que os haplótipos de CAPN1 compostos pelos genótipos 316-530 davam 4 

classes de efeitos fenotípicos: CG tenro, GG intermédio, GA duro, e CA inestimável (raro) e 

que o marcador 4751 dividia a população de uma forma quase idêntica à destes haplótipos. 

O alelo C no 4751 estaria virtualmente contendo todos os genótipos CG dos 316-530 e o 

alelo T do 4751 contendo todos os animais com haplotipos GA. Outros autores (Casas et al., 

2005; Dunner et al., 2013) concluíram que é possível estabelecer um forte desequilíbrio de 

ligação que entre os marcadores 316 e 4751. 
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Outro marcador do gene CAPN1, o SNP CAPN4753 mostrou ter uma associação 

significativa com a força de corte em animais cruzados de Bos indicus x Bos taurus, no 

entanto, esta associação não é tão significativa como para os marcadores 4751 e 316, e não 

aparece em algumas populações do grupo Bos indicus (Casas et al., 2005; Pinto et al., 

2011). No entanto, o marcador CAPN4753 é útil em estudos de associação que usam outras 

características em bovinos do grupo Bos indicus, devido à sua boa segregação. Por 

exemplo, Casas et al. (2005) encontraram uma associação de CAPN4753 com altura ao 

garrote.  

O CAPN4753 é uma mutação silenciosa localizada no intrão 21 (base 8676 da AF248054) 

de CAPN1, causada por uma substituição de adenina por uma citosina (A/C). White et al. 

(2005) verificaram que o alelo A tinha associação positiva com a força de corte. O genótipo 

CC é o menos frequente (Cuetia et al., 2011). 

O CAPN5331 é o polimorfismo que se observa no intrão 1 do gene CAPN1 (posição 327; 

AF252504) com a substituição de uma adenosina / timidina (A/ T) (Casas et al., 2005). Para 

este marcador Casas et al. (2005) encontraram as menores frequências no genótipo TT, 

referindo que o estudo apresentou frequências dos genótipos muito semelhantes para 

ambos os marcadores (CAPN4753 e CAPN5331), colocando a hipótese de haver 

desequilíbrio de ligação e segregação como um haplótipo, entre os dois marcadores. Page 

et al. (2002) chegaram a frequências alélicas dos marcadores CAPN4753 e CAPN5331 

diferentes para animais do grupo Bos taurus e Bos indicus, e sugeriram que estes 

marcadores não fossem utilizados em estudos com animais Bos indicus. 

A calpastatina, pela sua ação inibidora da proteólise induzida pelas calpaínas, tem sido 

associada negativamente com a tenrura da carne, e a sua atividade explica entre 40 e 61% 

da variabilidade observada na tenrura (Koohmaraie, 1996). O gene da calpastatina (CAST) 

está localizado no cromossoma 7 dos bovinos (Bishop et al., 1993), organizado em 35 

exões, e é um forte candidato funcional para caracteres de qualidade da carne (Barendse, 

2002). Polimorfismos no gene CAST foram associados a efeitos pos-mortem sobre a tenrura 

da carne (Barendse, 2002), suculência (Casas et al., 2006), capacidade de retenção da 

água e cor da carne dos bovinos (Reardon et al., 2010) e com o valor total de ácidos gordos 

(AG) e dos AGs saturados (C16:0 e C18:0) no M.longissimus dorsi (Dunner et al., 2013).  

No gene CAST têm sido identificados vários SNPs. Em 2001, Chung et al. identificaram a 

alteração genética no gene CAST (intrão 6), associada a animais com favorável atividade 

enzimática da calpastatina e características das carcaças. Mais tarde, Barendse (2002) 

patenteou um SNP - CAST2959 (A2959G - AF159246), caracterizado pela alteração de uma 

adenina (A) por uma guanina (G) na extremidade 3' não traduzida do mRNA (UTR 3'), 

posição 2959 do gene CAST. O CAST2959 mostrou maior frequência do alelo (A) que é 

também o alelo favorável à tenrura da carne (Morris et al., 2006; Cuetia et al., 2011) 
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O marcador UoGCAST1 caracteriza-se por uma substituição de citosina por uma guanina 

(C/G) localizado no intrão 5 (base 282 de AY008267) de acordo com Schenkel et al. (2006). 

Este marcador é usado no teste da “Igenity TenderGene Marker” e foi associado com a 

tenrura da carne de bovino em animais cruzados de Angus, Charolês, Limousin, Simental, 

por Shenkel et al. (2006). Neste marcador o alelo C é favorável à força de corte e o alelo G 

dominante, portanto, os animais com o genótipo CC apresentaram uma carne mais tenra do 

que os animais CG ou GG (Pinto et al., 2011). 

Este polimorfismo tem sido associado a variações significativas dos caracteres relacionados 

à qualidade da carne de bovinos (Casas et al., 2006; Morris et al., 2006; Curi et al., 2008) 

 

 II.3.2. Gene codificador da Leptina 

A leptina é uma hormona sintetizada e expressa predominantemente pelos adipócitos 

(Zhang et al., 1994; Ji et al., 1998; Geary et al., 2003), e desempenha um papel fundamental 

na regulação do apetite, metabolismo energético e composição corporal (Houseknecht et al., 

1998; Baile et al., 2000), na reprodução (Cunningham et al., 1999; Garcia et al., 2002), e em 

certas funções do sistema imunológico (Lord et al., 1998). A leptina é codificada pelo gene 

ob (gene da obesidade), vulgarmente denominado de gene LEP, mapeado no cromossoma 

4 dos bovinos (Stone et al., 1996; Pomp et al., 1997). O gene estrutural é composto por três 

exões, encontrando-se as regiões codificadoras nos exões 2 e 3 (Lagonigro et al., 2003).  

Existe uma correlação entre a expressão e a secreção da leptina e o nível de gordura 

corporal e tamanho dos adipócitos. A leptina circula no sangue e atua na estimulação ou 

inibição de neurotransmissores, tais como neuropeptídeos Y (NPY), que inibem a ingestão 

alimentar e estimulam a termogénese, resultando na redução da massa adiposa 

(Houseknecht et al., 1998; Di Marzo et al., 2001). A leptina atua diretamente ou através da 

função de tecidos (fígado, pâncreas, músculos e adipócitos) no controle da ingestão de 

alimentos e na composição corporal, com a função de um sensor de balanço energético, 

conforme a teoria lipostática apresentada por Karen et al. (1998) (Figura 1). 
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Figura 1- Secreção e ação da leptina. 

 
  

Vários polimorfismos no gene codificador da leptina e respetivo promotor foram associados 

com a concentração sérica de leptina (Liefers et al., 2003a), o consumo de alimento (Liefers 

et al., 2002; Oprzadek et al., 2003), produção de leite (Liefers et al., 2002; Buchanan et al., 

2003) e diferenças na deposição de gordura intramuscular e subcutânea em bovinos 

(Buchanan et al., 2002; Lagonigro et al., 2003; Nkrumah et al., 2005). A gordura 

intramuscular (marmoreado), é considerada um critério importante para a aquisição da carne 

por parte dos consumidores (Geary et al., 2003), e vários estudos sugerem que a leptina 

está diretamente relacionada com o metabolismo energético nos tecidos periféricos e 

poderá ter uma ação antagónica à da insulina nos tecidos adiposo e muscular (Muller et al., 

1997). Estas propriedades fisiológicas sugerem que o gene da leptina seja um forte 

candidato para a avaliação de polimorfismos genéticos que poderão afetar o conteúdo de 

gordura na carcaça dos bovinos (Lagonigro et al., 2003). 

Diversos autores associaram polimorfismos no exão 2 (Buchanan et al., 2002; Nkrumah et 

al., 2004) e no exão 3 (Lagonigro et al., 2003), ou da região do promotor (Crews et al., 2004; 

Nkrumah et al., 2005) do gene da leptina, com parâmetros de qualidade da carcaça e carne 

em bovinos (Lagonigro et al., 2003), peso e taxa de crescimento (Nkrumah et al., 2005; 

Lusk, 2007), mas algumas associações não foram consistentemente verificadas entre os 

estudos (Schenkel et al., 2005). 
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No gene LEP e no exão 2 (AY138588), Lagonigro et al. (2003) identificaram dois SNP (E2FB 

e E2JW inicialmente conhecidas por 305-SNP e 252-SNP), anteriormente identificados por 

Konfortov et al. (1999) e Buchanan et al. (2002), que os consideram ser marcadores com 

alelos funcionais sobre a deposição da gordura na carcaça. O SNP E2FB caracteriza o 

polimorfismo que ocorre da substituição de uma citosina (C) por uma timina (T), com 

alteração do aminoácido (Arg (CGC)/Cis (TGC)), e a alteração E2JW, ocorre da substituição 

de uma adenina (A) por uma timina (T) com a alteração do aminoácido tirosina (TAT) para 

fenilalanina (TTT) (Lagonigro et al., 2003). 

O SNP E2JW apresenta grandes diferenças nas frequências dos alelos, sendo o alelo T 

considerado raro e associado a um menor nível de gordura quando comparado com o alelo 

A (Schenkel et al., 2005). 

Para o marcador E2FB, é o alelo C que apresenta menores níveis de gordura relativamente 

ao alelo T. Para Schenkel et al. (2005) o genótipo heterozigoto mostra valores para o nível 

de gordura muito semelhantes ao genótipo TT, indicando um alto grau de dominância de T 

sobre C. Relativamente ao marcador E2FB, e num estudo comparativo entre raças 

britânicas (Angus e Hereford) e raças continentais (Charolês e Simental), Buchanan et al. 

(2002) encontrou maiores frequência do alelo T nas raças britânicas, enquanto as raças 

continentais (Charolês e Simental) apresentaram uma preponderância do alelo C. Este facto 

pode ser devido às diferenças na precocidade das raças. As raças britânicas são de 

maturidade precoce, caracterizadas por uma capacidade de depositar mais de gordura em 

idade mais jovem (Geary et al., 2003). 

 A substituição de uma timina (T) por uma citosina (C), no exão 3 do gene LEP (AJ132764), 

resulta na alteração do aminoácido valina (GTG) para uma alanina (GCG), na posição 140 

(140-SNP), e foi estudada por Lagonigro et al. (2003). O mesmo autor refere que este SNP 

tem uma associação significativa com os polimorfismos E2FB e E2JW, sobre as alterações 

nas características da gordura (gordura intramuscular e subcutânea), ou seja, considerando 

os marcadores E2JW, E2FB e 140-SNP, o haplótipo TCC foi associado com o aumento dos 

níveis de gordura intermuscular e o ACC com a redução da gordura subcutânea. Os autores 

sugerem ainda, que poderá haver efeitos de epistasia entre os três SNP’s para as 

características da gordura ou um desequilíbrio de ligação entre outro gene e o gene da 

leptina que justifiquem estes resultados. 

No promotor da leptina bovina (AB070368) foram descritos outros polimorfismos, 

nomeadamente UASMS1, UASMS2, e UASMS3, localizados nas posições 207 (substituição 

C/T), 528 (substituição C/T) e 1759 (substituição C/G), respetivamente com potenciais 

implicações funcionais (Nkrumah et al., 2005). 
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Figura 2 - Organização do gene da leptina bovina e SNPs encontrados nos dois exões. 

(Lagonigro et al., 2003) 

  

 

No SNP UASMS1 o alelo T é predominante relativamente ao alelo C, ao passo que no 

UASMS2, o alelo C é mais comum que o T. Para os referidos marcadores, o alelo T está 

associado a um maior nível de gordura e marmoreado da carcaça quando comparado com o 

alelo C (Buchanan et al., 2002; Schenkel et al., 2005; Nkrumah et al., 2005; Gill et al., 2009). 

No SNP UASMS3 a frequência dos alelos C e G é muito próxima, sendo portanto o genótipo 

heterozigoto o mais frequente relativamente aos restantes (Nkrumah et al., 2005). Para 

Schenkel et al. (2005) este marcador encontra-se em perfeita ligação com o marcador 

UASMS1. Pelo contrário, Nkrumah et al. (2005) demopnstraram que os SNP’s UASMS2 e 

UASMS3 revelaram a existência de um significativo desequilíbrio de ligação, sugerindo que 

o efeito de um dos SNP pode refletir um efeito indireto do outro. O desequilíbrio de ligação, 

entre os dois polimorfismos (UASMS2 e UASMS3) não é surpreendente, pois os mesmos 

distam apenas em 1231 pb. No entanto, o UASMS2 mostra associações mais fortes com os 

níveis de leptina e gordura corporal, sendo portanto atribuída uma funcionalidade mais 

significativa a este marcador (Nkrumah et al., 2005).  

Os marcadores que efetivamente tenham alelos funcionais terão um valor substancial mais 

elevado porque permitirão uma avaliação do mérito genético individual do locus com relativa 

fiabilidade baseada somente no genótipo de cada animal. 

 

II.3.3. Gene da Miostatina  

A miostatina é uma proteína que exerce um efeito inibidor no crescimento e 

desenvolvimento muscular, em diversas espécies animais (McPherron & Lee, 1997; Smith et 

al., 1997; Grobet et al., 1998; Bellinge et al., 2005). A miostatina é um membro do fator de 

transcrição TGFβ (Transforming Growth Factors), regulador do desenvolvimento dos 

músculos esqueléticos (Kambadur et al., 1997), inibindo os fatores Myo5 e MyoD, que estão 
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relacionados com os mecanismos de diferenciação das células precursoras dos mioblastos 

(McPherron & Lee, 1997).  

O gene que codifica a síntese da miostatina, mapeado por Smith et al. (1997), é designado 

por MSTN ou GDF8 (Growth and Differentiation Factor 8) (Dvořák et al., 2002) e está 

localizado no cromossoma 2 (BTA2) dos bovinos (Charlier et al., 1995; Grobet et al., 1997; 

Smith et al., 1997; Dunner et al., 1997; Casas et al., 1998). Este gene é, constituído por três 

exões e dois intrões, com 373, 374 e 381 nucleótidos cada exão, e 1840 e 2033 nucleótidos 

cada intrão, respetivamente (Jeanplong et al., 2001). Algumas mutações no gene GDF8 

estão associadas à perda de função desta proteína, com o consequente aumento exagerado 

da massa muscular (hipertrofia muscular - mh), determinando o fenótipo da musculatura 

dupla (MD-double-muscling) (Charlier et al., 1995; Kambadur et al., 1997; McPherron & Lee, 

1997; Cappuccio et al., 1998; Grobet et al., 1998).  

A síndrome de hipertrofia muscular bovina (mh) foi descrita pela primeira vez no início do 

século XIX e ocorre em diferentes raças bovinas, bem como noutras espécies, com níveis 

diferentes de intensidade. Assim, esta síndrome exibe-se de forma mais ou menos 

exuberante consoante a raça, tipo de mutação e se o animal apresenta uma ou duas cópias 

do alelo da hipertrofia muscular (mh) (Dunner et al., 2003). É caracterizada pela hipertrofia 

dos músculos, especialmente na região do quarto traseiro, onde os músculos são 

protuberantes, com os seus limites e contornos bem visíveis sob a pele (Ménissier, 1982). 

Comparados com os animais normais, os bovinos com musculatura dupla têm 

proporcionalmente menos osso, menos gordura, mais músculo e maior percentagem das 

peças de carne com maior valor económico, proporcionando, em média, 20% mais carne em 

cada animal (Ménissier, 1982; Shahin & Berg, 1985; Arthur, 1995). Contudo, a hipertrofia 

muscular apresenta também desvantagens associadas, como dificuldades reprodutivas, mal 

formações, doenças respiratórias, baixa viabilidade dos vitelos e o atraso na maturação 

sexual (McPherron & Lee, 1997). 

O locus mh é autossómico recessivo e já foram identificados um número 

surpreendentemente elevado de polimorfismos (SNPs), em diversas raças bovinas 

europeias e de diferentes tipos, tais como deleções, inserções e substituições de 

nucleótidos (Kambadur et al., 1997; McPherron & Lee, 1997; Berry et al., 2002; Dunner et 

al., 2003).  



INFLUÊNCIAS GENÉTICAS NAS CARACTERÍSTICAS DA CARCAÇA E CARNE EM BOVINOS 

Tese de Doutoramento   |  Maria Inês A. Carvalho Martins Carolino 

 

23 
 

Figura 3 – Os três exões do gene da miostatina com algumas mutações (a verde as 

silenciosas, a azul as não disruptivas e a vermelho as disruptivas). 

(adaptado de Dunner et al., 2003). 

 

As mutação C313Y, a nt821 (del11), a nt419 (del7-1ns10), a Q204X, a E226X e a E291X 

são consideradas inativantes (Cappucio et al., 1998; Grobet et al., 1998; Miranda et al., 

2002), pois conduzem a alterações estruturais da proteína que a impossibilitam de 

desempenhar corretamente as suas funções biológicas (Miranda et al., 2001; Bellinge et al., 

2005).  

O polimorfismo observado no nucleótido 821 no III codão do gene, com a deleção de 11 

pares de bases (nt821 (del11)), causa uma alteração na estrutura da sequência codificante 

e a introdução de um codão de finalização prematuro (Smith et al., 2000), muito 

característico nas raças Blanc Bleu Belge (BBB) e Asturiana de los Valles (McPherron e 

Lee, 1997; Grobet et al., 1997; Dunner et al., 1997; Karim et al., 2000; Smith et al., 2000). 

Por seu lado, a raça Limousine apresenta uma grande frequência de polimorfismo no SNP 

designado por F94L, a que corresponde a transição de uma citosina por adenina no 

nucleótido 282 do exão 1, com a alteração do aminoácido 94 de uma fenilalanina por uma 

leucina, do gene GDF8 (Bellinge et al., 2005). 

A mutação Q204X, resultante da transição de uma citosina por uma timina no nucleótido 

610, com cedência de um codão “stop” prematuro na posição do aminoácido 204, foi 

observada nas raças Charolesa e Limousine (Karim et al., 2000). 

A mutação C313Y, característica da transição do nucleótido guanina por uma adenina (G → 

A) na posição 938 do exão 3 determina a substituição do aminoácido cisteína pela tirosina 

na posição 313 do gene (Karim et al., 2000), foi identificada por Kambadur et al. (1997) nas 

raças Piemontesa e Gasconne. 
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Outro tipo de polimorfismo pode ser observado quando 10 bases independentes são 

inseridas no lugar de sete bases que tenham sido excluídas no nucleotídeo 419 no exão II, 

conhecido como nt419 (del7-ins10). Este polimorfismo ocorre da substituição de um A para 

um T e foi identificado em diversas raças, nomeadamente na Maine-Anjou (Karim et al., 

2000). No mesmo exão (II), a mutação silenciosa nt414 (C-T), que resulta da transição de 

uma citosina por uma timina no nucleótido 414, na posição do aminoácido 138, foi também 

identificada na mesma raça, Maine-Anjou e nas raças Charolesa e Limousine (Smith et al., 

2000). 

Algumas raças evidenciam uma clara homogeneidade no que respeita à mutação 

responsável pelo fenótipo da garupa dupla (BBB ou Asturiana de los Valles), enquanto 

noutras o fenótipo de hipertrofia muscular tem origem na expressão de mais do que uma 

mutação (Dunner et al., 2003). Nestes casos verifica-se um efeito aditivo das mutações, 

ainda que uma delas possa não ser responsável pela inativação total da proteína, com um 

acréscimo do efeito fenotípico. Animais heterozigóticos no marcador F94L e numa mutação 

inativante (nt821 (del11) ou Q204X), origina uma expressão de hipertrofia muscular idêntica 

aos genótipos de garupa dupla (Miranda et al., 2002).  

O aumento da musculatura em bovinos de carne foi sempre um dos maiores desafios, e a 

possibilidade em identificar precocemente os animais de interesse económico, favorecendo 

o progresso genético de algumas raças, assim como a atividade sustentável de alguns 

criadores, tornam a aplicação da genómica com a utilização de grandes quantidades de 

dados num grande desafio (Mullen et al., 2006). 
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II.4. Características de qualidade da carne 

A qualidade da carne é um conceito geral difícil de definir, pois é o resultado de uma 

combinação de aspetos microbiológicos, nutricionais, tecnológicos e de componentes 

organoléticos. De acordo com McIlveen e Buchanan (2001) o sabor, a tenrura e a suculência 

parecem ser os três parâmetros mais importantes da apreciação sensorial da carne. No 

entanto, a decisão da compra é determinada essencialmente pela cor da carne (Mullen et 

al., 2006). Estes atributos estão associados a aspetos relativos à estrutura e composição 

química dos músculos, que são afetados por fatores intrínsecos dos animais (ex.: raça, 

sexo, idade, etc.) e outros extrínsecos como o sistema de produção (ex.: maneio alimentar) 

e o processamento durante e após o abate (ex.: glicólise, maturação, tratamento térmico) 

(Beltrán et al., 1997; Pipek et al., 2003; Zgur et al., 2003; Barton et al., 2007; Mach et al., 

2008; Węglarz, 2010). 

As medições das características de qualidade de carne apresentam problemas específicos, 

pois as que são feitas diretamente exigem a destruição da amostra. A análise da qualidade 

do músculo é difícil, se não impossível, de medir no animal vivo, é geralmente feita a partir 

de amostras colhidas da carcaça, que é um procedimento caro e difícil de implementar em 

condições comerciais (Prieto et al., 2010). 

Existem vários parâmetros de avaliação física da carne como seja a aparência, a tenrura, a 

suculência do sabor e aroma, a capacidade de retenção de água (CRA), o pH e a perda de 

peso por cozedura (PPC), que constituem ferramentas para a avaliação da qualidade da 

carne (Prieto et al., 2010).  

A aparência avalia-se, sobretudo pela cor e marmoreado da carne. Devido aos cuidados 

com a saúde, os consumidores preferem a carne magra, mas com um nível de gordura 

necessário para garantir a suculência e sabor (Ngapo et al., 2007).  

Por outro lado, de acordo com Wulf et al. (1997), Wulf e Wise (1999), Page et al. (2001), 

Goni et al. (2007) e Węglarz (2010) o pH final e a cor são índices muito importantes na 

qualidade final da carne. 

Para vários autores, dois fenómenos são de extrema importância na transformação do 

músculo em carne: a queda do pH muscular e a resolução do rigor mortis. Do ponto de vista 

tecnológico, considera-se carne o músculo que tenha passado pelo rigor mortis (Devine & 

Graafhuis, 1995; Węglarz, 2010). O rigor mortis é caracterizado pela rigidez do músculo 

após a morte do animal, motivado pela formação de ligações cruzadas permanentes entre a 

actina e a miosina, visto que o músculo já não dispõe de energia necessária para o 

relaxamento (Heinemann, 2002). 
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II.4.1. Tenrura  

A definição de tenrura está ligada à facilidade com que a estrutura da carne se desorganiza 

durante a mastigação (LePetit & Culioli, 1992) ou simplesmente a facilidade com que a 

carne é mastigada (Monin, 1991). Na carne de bovino a tenrura é uma característica 

particularmente importante, por ser extremamente variável e ser afetada por diversos 

fatores. Como fatores intrínsecos ao animal, refere-se a espécie, a idade, a raça, o sexo e o 

músculo e como fatores extrínsecos o sistema de produção, o maneio antes e durante o 

abate, a refrigeração, a maturação e o tratamento térmico da carne (Pardi et al., 2001; 

Heinemann et al., 2003; Warriss, 2003; Souza et al., 2004; Otto et al., 2006; Silva, 2009). 

Embora, se tenham desenvolvido muitos esforços no sentido de melhorar a tenrura da carne 

de bovino, ainda se verifica uma variabilidade inaceitável (Buckley, & Kerry, 2004; Mullen et 

al., 2006), que poderá estar relacionada com a diversidade de condições de produção, 

nomeadamente o sistema de acabamento e engorda, e a diversidade genética dos animais. 

Assim, existe uma influência negativa da idade na tenrura de carne de bovino, que se 

relaciona com as alterações do tecido conjuntivo (Shortose & Harris, 1990; Purslow, 2005) 

que se torna mais estável aos efeitos dos agentes físicos, perdendo solubilidade.  

A taxa e a amplitude das variações de temperatura e de pH durante as primeiras horas após 

o abate, também têm um efeito crítico nas características da carne (Pardi et al., 2006). As 

taxas de diminuição da temperatura e do pH durante as primeiras 24 horas post-mortem são 

inversamente proporcionais (Bendall, 1978) e estão associadas com o grau de 

encurtamento das miofibrilas após a instalação do rigor-mortis, que afeta apreciavelmente a 

tenrura (Marsh & Leet, 1966). Uma rápida diminuição da temperatura em condições de pH 

elevado pode causar o fenómeno conhecido pelo encurtamento pelo frio (Olsson et al., 

1994) que está associado a uma grande diminuição da tenrura. Para que o encurtamento 

seja mínimo o músculo deve iniciar o processo de rigor mortis a uma temperatura entre 10º 

e 20 ºC (Jaime et al., 1989; Pearson & Young, 1989). Valores de pH baixos enquanto a 

temperatura da carcaça ainda é elevada, pode também ter consequências nas propriedades 

físicas da carne, por desnaturação das proteínas contrácteis e/ou sarcoplasmáticas, 

diminuindo também a água retida e indiretamente a tenrura (Hultin, 1993).  

Os sistemas de produção intensivos geralmente favorecem a produção de uma carne mais 

tenra. Este efeito pode ser relacionado com a maior deposição de gordura subcutânea. Este 

depósito adiposo constitui um fator de isolamento nas carcaças e quando mais desenvolvido 

contribui para um arrefecimento mais lento no período anterior à instalação do rigor mortis 

que previne o encurtamento pelo frio. Estas condições também podem acelerar a proteólise 

miofibrilar (Lee & Ashmore, 1985; Tatum, 1981; Wood, 1990; Pardi et al., 2001) e desta 

forma contribuir para uma maior tenrura da carne. A intensificação dos sistemas de 

produção também pode ser relacionada com maior proporção de gordura intramuscular 
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(marmoreado) que, pelas qualidades lubrificantes da gordura, facilita a mastigação e 

determina uma menor resistência ao corte relativamente ao tecido conjuntivo e às fibras 

musculares (Wood, 1990). Por último, pode ainda conduzir a uma maior solubilidade do 

colagénio em resultado do aumento do “turnover” da proteína que está associado à maior 

velocidade de crescimento (Smulders et al., 1991; Tatum, 1981; Wood, 1990).  

O stress pré-abate pode diminuir as reservas de glicogénio dos músculos dos animais, 

condicionando as condições para o estabelecimento do rigor mortis. Se nas primeiras 24 

horas pos-mortem a reserva energética não for suficiente para sustentar o metabolismo 

anaeróbio e produzir ácido láctico suficiente para baixar o pH da carne a valores próximo de 

5,5, a carne resultante desse processo terá um pH elevado (>5,8) (Tarrant, 1989). Nestas 

condições a carne apresenta uma cor mais escura, uma maior capacidade de retenção de 

água e uma maior tenrura do que a carne normal. Condições de pH elevado permitem que 

as bactérias utilizem os aminoácidos da carne com produção de odores desagradáveis (Gil 

& Newton, 1981), reduzindo o período de conservação em boas condições. Esta 

perturbação do processo de conversão do músculo em carne origina as carnes designadas 

com a sigla DFD (Dark Firm and Dry). 

Dutson (1983) refere a importância do pH final na qualidade da carne e indica que um valor 

elevado está associado a uma carne mais tenra, que resulta em grande parte da relação 

estreita entre a tenrura e a capacidade de retenção de água no músculo (Guignot et al., 

1994; Watanabe et al., 1994) 

Para Koohmaraie (1992) a proteólise post mortem é o fator mais importante de que depende 

a tenrura. Os processos bioquímicos do músculo após o abate são principalmente, 

processos de degradação e re-síntese de ATP, que culminam com a instalação do rigor 

mortis e as modificações estruturais da componente miofibrilhar (Valin & Ouali, 1992), que 

ocorrem durante o período de maturação. A maturação da carne consiste em manter a 

carne em condições de refrigeração (0-2°C) por um período de tempo após o abate que 

pode variar de 7 a 28 dias, que tem como objetivo melhorar as características organoléticas 

da carne, nomeadamente a tenrura (Andrighetto et al., 2006). Durante este período, ocorrem 

alterações significativas na microestrutura do músculo, causadas pela degradação das 

proteínas miobrilhares que determinam alterações nas características da carne, como a 

textura, a tenrura e a CRA (Palka, 2003). A tenrura da carne será então definida pelo 

balanço entre o endurecimento induzido pelo rigor mortis e o abrandamento natural da 

carne, durante a maturação (Heinemann, 2002). Para Koohmaraie (1992), 85% da 

variabilidade da tenrura de carne de bovino podem ser atribuídos às variações no processo 

enzimático que ocorre durante a maturação. 

A tenrura da carne também é afetada pelos tratamentos térmicos a que é submetida 

(Mutungi et al., 1995), com consequentes alterações das suas características organoléticas 
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(Lawrie, 1985). A amplitude destas alterações depende da temperatura aplicada, que 

influencia a fração miofibrilar, e a duração do tratamento, que influencia a perda de 

resistência do tecido conjuntivo (Lawrie, 1985; Dikeman, 1991) devido à gelatinização do 

colágeno (Christensen et al., de 2000).  

A carne é um produto perecível, exigindo cuidados próprios de conservação. Normalmente, 

a carne é conservada à temperatura de refrigeração (2 a 8º C) durante um período limitado 

(1 mês) até ser consumida. No entanto, cada vez é mais comum como prática doméstica a 

congelação da carne. A congelação da carne é um método de conservação simples e 

prático, que reduz as alterações de cor, sabor e valor nutricional, por períodos alargados de 

armazenamento (Shanks et al., 2002). No entanto, o processo de congelação da carne, bem 

como a temperatura e o período em que a carne se mantém congelada podem induzir a 

alterações físicas e químicas da carne (Stephens et al., 2006; Lagerstedt et al., 2008). 

Quando a carne é congelada as membranas das células são danificadas, resultando numa 

menor CRA e num aumento da perda de água por cozedura (Wheeler et al., 1990; Shanks 

et al., 2002; Lagerstedt et al., 2008). Esta alteração física origina também uma maior 

probabilidade de obter uma carne menos suculenta, mas mais tenra, com força de corte 

inferior às refrigeradas (Shanks, 2002; Wulf, 2002). 

A tenrura pode ser avaliada através da análise sensorial ou através da análise instrumental 

(texturómetro) pela medição da força de corte (Ruiz de Huidobro et al., 2005). A análise 

sensorial é definida como um conjunto de técnicas usadas para identificar, medir e 

interpretar as propriedades da carne através das sensações percebidas pelos sentidos da 

visão, olfato, gosto, tato e audição por provadores treinados. A determinação da força de 

corte faz-se com recurso a um texturómetro que, através da compressão e corte da carne, 

simula a ação causada pelos dentes durante a mastigação (Chaib, 1973). Para a 

determinação da força de corte, os texturómetros são frequentemente equipados com uma 

lâmina Warner-Bratzler, que pode possuir diferentes espessuras (1 e 3 mm), pelo que os 

resultados somente podem ser comparados quando o padrão da célula utilizada for o 

mesmo. A lâmina de maior espessura eleva o valor da força de corte. A carne bovina é 

considerada como tendo uma tenrura aceitável quando apresenta valores de força de corte 

inferiores ou iguais a 8 (Price & Schweigert, 1994; Zapata et al., 2000).  
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II.4.2. Cor  

 

A carne de bovino é definida como carne vermelha (Węglarz, 2010), sendo portanto a cor 

vermelha viva e brilhante, normalmente associada à noção de frescura (Shackelford et al., 

1991; Węglarz, 2010). Assim, todas as variações na cor poderão constituir fatores 

discriminatórios (Shackelford et al., 1991), e decisivos para a aquisição do produto por parte 

do consumidor (Węglarz, 2010). 

A determinação da cor da carne é induzida principalmente pelo teor de mioglobina 

(responsável pela pigmentação do músculo) e pela estrutura da carne (Węglarz, 2010), bem 

como pelo pH final (MacDougall, 1982). A superfície da carne quando acabada de ser 

cortada apresenta uma cor escura, púrpura, típica da mioglobina. A sua cor vermelha 

brilhante desenvolve-se após exposição ao ar, devido à conversão da mioglobina em 

oximioglobina (Shorthose, 1989), processo que decorre rapidamente (MacDougall, 1986), 

cerca de quinze minutos em condições normais (Warner, 1989), atingindo a profundidade de 

1 cm em menos de 24 horas (MacDougall, 1986). A cor vermelha brilhante resultante do 

processo de oxidação da mioglobina é instável, podendo passar à cor cinzenta acastanhada 

(MacDougall, 1986; Warner, 1989; Monin, 1991) característica da metamioglobina, que 

origina frequentemente a rejeição pelo consumidor (Monin, 1991; Geay, 1992; Lemos, 

1997).  

Os diferentes músculos apresentam diferenças na cor. Músculos com uma maior 

capacidade oxidativa têm uma cor menos estável, característica que em parte é 

determinada pelo tipo de fibras presentes (Geay, 1992). O músculo que mais 

frequentemente é utilizado para medições da cor é o M.longissimum thoracis (lt), apresenta 

maior estabilidade da cor do que o M.semimembranosus, ou o M.gluteos medius, que 

apresentam estabilidade intermédia, ou do que o M.psoas major, que apresenta uma 

estabilidade da cor baixa (McKenna et al., 2005; Węglarz et al., 2010).  

Existem diferenças genéticas entre raças na cor da carne, devido sobretudo a diferenças no 

teor de pigmentos (Menissier et al., 1982; Norman, 1982; Silveira et al., 2006). Para alguns 

autores, o teor de pigmentos varia inversamente com o desenvolvimento muscular 

(Menissier et al., 1982; Micol et al., 1993). Assim, animais com hipertrofia muscular 

apresentam uma carne mais pálida devido a alterações metabólicas das fibras musculares 

(Hunt & Hendrick, 1977).  

A cor da carne também é afetada pelo sexo do animal. As fêmeas apresentam maior teor de 

mioglobina e uma carne mais escura do que os machos (Micol et al., 1993). Também a 

carne de animais mais velhos é geralmente mais escura (Monin, 1991; Clinquart et al., 1994) 

devido ao aumento da mioglobina (Micol et al., 1993). 
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O sistema de produção é um outro fator que tem muita influência na cor da carne, sobretudo 

pelo reflexo da alimentação. Animais alimentados com dietas de baixo nível energético ou 

produzidos exclusivamente à base de pastagens, originam uma carne mais escura e menos 

atrativa do que os que tiveram uma alimentação de maior concentração energética 

(Boleman et al., 1996; Aberle et al., 2001). Este facto, também pode ter explicação pelo 

exercício a que os animais produzidos em sistema extensivo estão sujeitos e por 

geralmente, serem abatidos em idades mais tardias (Cañede & Sañudo, 2000),  

O efeito do pH na estabilidade da cor da carne é importante, quer pela taxa de diminuição 

do pH na condição de pré rigor mortis, quer pelo valor do pH final do músculo depois de 

terminado o processo de instalação do rigor mortis. Em geral, os valores de pH baixos 

favorecerem a oxidação da mioglobina (Faustman & Cassens, 1990), o que determina uma 

cor mais viva da carne. Como já foi referido, entre as variações da cor devidas à evolução 

anormal do pH, inclui-se a coloração escura que se observa na situaçãode carne DFD nos 

bovinos e suínos, associada a um pH demasiado elevado (acima de 6,0) por falta de 

produção de ácido láctico em consequência de uma baixa concentração de glicogénio no 

momento do abate (Macdougall, 1982; Wood, 1990; Hernández et al., 2006). Warriss (1990) 

refere que, para valores de pH de 5,8 a 6,0, a carne tende a ser relativamente mais escura 

que o normal, e para valores superiores a 6,5 é extremamente escura e difícil de 

comercializar.  

A medição da cor é geralmente efectuada através de um sistema de quantificação proposto 

pela CIE – Commission Internationale de I’ Éclairage, o qual transforma o espectro de 

reflectância ou transmitância do objeto, emitido nas cores primárias – vermelho, verde e azul 

– em variáveis X, Y e Z de um gráfico tridimensional sempre positivo (figura 4), em que 

qualquer cor pode ser localizada, mediante a sua quantificação em colorímetros ou 

espectrofotómetros com ajustes padronizados da lâmpada do observador (MacDougall, 

1994).  

Figura 4 - Sistema de quantificação da cor - CIE – Commission Internationale de I’ Éclairage 
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Nesses sistemas, as coordenadas X, Y e Z sofrem transformações quadráticas (no espaço 

Hunter) ou cúbicas (nos espaços CIELUV e CIELAB), dando origem às variáveis L*, a* e b*. 

O valor L* representa o máximo estímulo luminoso (claridade), seja de refletância ou de 

transmitância e os valores a* e b* são entendidos respetivamente como as proporções de 

vermelho e amarelo, refletidos ou transmitidos pelo objeto. No sistema CIELAB, adotam-se 

ainda os termos tom (h*) e croma (C*), assim representados:  

                       H* = arctan (b*/a*);               C* = ((a*)2+(b*)2)0,5 

O valor de C* tem sido descrito como um bom parâmetro para caracterizar as alterações de 

cor, porque este valor diminui à medida que a cor castanha ganha maior expressão 

(Renerre & Mazuel, 1985; Smulders & Van Laack, 1989; Hernández et al., 2006). 

 

II.4.3. Capacidade de retenção de água 

A carne é constituída por 75% de água (Hofmann & Hamm, 1969), que se encontra retida 

pelas miofibrilas dependendo do espaço entre os filamentos (Price & Schweigert, 1994). A 

CRA é um parâmetro físico-químico que reflete a capacidade da carne para reter parcial ou 

totalmente a sua própria água quando submetida a forças externas (corte, cozimento, 

trituração, prensagem, etc.), interferindo na sua transformação e conservação (Forrest et al., 

1979; Prändl et al., 1994; Osório & Osório, 1999). A quantidade de água existente no 

momento do consumo influencia as propriedades sensoriais da carne, tais como suculência, 

textura e sabor, podendo afetar seu valor comercial. A CRA está dependente da curva de 

descida de pH post-mortem, estando as descidas bruscas, associadas a uma redução da 

CRA (Pearson e Young, 1989; Hultin, 1993). Pelo contrário, valores de pH elevados estão 

associados a uma carne mais tenra, o que resulta em grande parte da relação estreita entre 

a tenrura e a capacidade de retenção de água no músculo (Wood, 1990; Guignot et al., 

1994).  

Menor CRA da carne implica perdas do valor nutritivo pelo exsudado que é libertado, 

resultando em carne mais seca e menos tenra (Pardi et al., 2001). Durante o período de 

armazenamento pode haver grandes perdas de humidade, e consequentemente de peso, se 

a carne tiver baixa CRA. Esta situação é acentuada pela dimensão da superfície muscular 

que é exposta, por exemplo quando é realizado os cortes para a venda. Geralmente, a 

carne com baixa CRA tem uma aparência pouco atraente com implicações negativas na 

comercialização e perda de valor económico (Lawrie, 1974). 

Tal como outras características físicas da carne de bovino, a CRA varia com fatores 

intrínsecos ao animal (a raça e a idade, e tipo de músculo) e, com fatores extrínsecos (a 

alimentação, o stress prévio ao abate e as condições após o abate), na medida em que 

direta ou indiretamente influenciem a estrutura da carne e a dinâmica do processo de 
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conversão do músculo em carne. O processo de maturação da carne tende a aumentar a 

CRA (Sañudo, 1992). 

O calor provoca alterações na aparência, sabor, textura e valor nutritivo da carne, com 

perdas de água que podem ser superior a 40% (Varnan & Sutherland, 1998). Com a subida 

da temperatura as primeiras alterações físicas mais evidentes são, a mudança de cor 

vermelha para cinza ou castanho acinzentado e a redução do volume do músculo, com 

consequente perda de fluido e desenvolvimento de uma rigidez ou firmeza que não existente 

na carne crua (Varnan & Sutherland, 1998; Yu et al., 2005). O grau de cozedura a atingir é 

definido por uma combinação de fatores, como o método de cocção, a forma de 

transferência de calor, a temperatura e a duração do processo (Potter & Hotchkiss, 1995; 

Holdsworth, 1997). Vários autores definem que a carne bovina considera-se "mal-passada" 

quando atinge a temperatura interna de 60 ºC; "no ponto" a 71 ºC; e "bem-passada" a 77 ºC 

(Pohlman et al., 1997; Savel et al., 1998). As perdas de peso por cozedura (PPC) estão 

associadas ao comportamento da carne durante e após ser cozinhada e é uma forma de 

avaliação da CRA. Calcula-se de forma simples e rápida, por meio da diferença entre peso 

inicial da amostra e final depois de sujeita ao tratamento térmico. As metodologias para a 

determinação da PPC utilizam aparelhos como banho-maria, forno elétrico ou grelhador em 

condições padronizadas, sendo a evolução da temperatura monitorizada com o auxílio de 

equipamento específico (Honikel, 1998; Zeola, 2002). 

Outras metodologias são frequentes para a avaliação da CRA de amostras de carne. Grau e 

Hamm (1953) desenvolveram um método ainda hoje utilizado e que serviu de base a muitas 

adaptações, que consiste na compressão da amostra de carne entre duas folhas de papel 

de filtro num tempo determinado, e posterior medida das áreas determinada pela exsudação 

da amostra. Existem também métodos baseados na centrifugação da amostra por tempo 

determinado, métodos de sucção capilar, entre outros, que permitem estimar a CRA, pois 

não existe um valor real para esta propriedade.  
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II.4.4. Composição química da carne  

A composição química é a quantificação dos principais constituintes da carne, como seja os 

seus teores em proteína, lípidos, cinzas e humidade.  

A carne de bovino pode ser considerada uma fonte importante de proteínas de alta 

qualidade, de vitaminas (p.e. A, B6, B12, D, E) e de minerais (Mir et al., 2003). A composição 

química da carne é relativamente constante (aproximadamente 75% água, 19% proteínas, 

2,5% de lípidos e 1% minerais e hidratos de carbono) (Lawrie & Ledward, 2007). No entanto, 

a composição da carne está dependente de alguns fatores que incluem a alimentação, o 

estado fisiológico e a genética do animal, e o músculo utilizado (Daley et al., 2010).  

A água é o constituinte de maior peso quantitativo da carne bovina, com percentagens 

próximo dos 75%, e cujo seu conteúdo varia inversamente com o conteúdo de gordura. A 

análise deste constituinte numa amostra de carne é dada pela determinação da humidade, 

caracterizada pela perda total de água e de outros componentes voláteis da amostra. Os 

índices de humidade estão relacionados com a preservação e suculência da carne (Lawrie & 

Ledward, 2007).  

A carne de bovino contém cerca 20-25g proteína/100g, e fornece todos os aminoácidos 

essenciais (lisina, treonina, metionina, fenilalanina, triptofano, leucina, isoleucina, valina) em 

níveis equilibrados (Williams, 2007). A proteína da carne é altamente digestível, cerca de 

94%, em comparação com a digestibilidade da proteína do feijão (78%) ou do trigo integral, 

(86%) (Bhutta, 1999). Na carne o aminoácido que está presente em maiores quantidades é 

o ácido glutâmico (16,5%), seguido da arginina, alanina e ácido aspártico (Williams, 2007).  

As proteínas podem ser consideradas como as principais responsáveis pelas características 

funcionais da carne, sendo classificadas como miofibrilares, sarcoplasmáticas e proteínas 

do estroma (Shimokomaki et al., 2006). As proteínas miofibrilares (p.e. actina e a miosina), 

são responsáveis pela contracção muscular, possuindo grande influência na funcionalidade 

do músculo. Estas são também consideradas como os principais agentes gelificantes da 

carne e desempenham um papel fundamental no mecanismo de associação entre a água e 

o tecido muscular (Shimokomaki et al., 2006). 

A porção não orgânica da carne é mensurada pela análise de minerais, que no caso da 

carne de bovinos são uma boa fonte, principalmente de ferro e zinco, de grande importância 

nutricional, e cujos valores da dieta estão associados ao volume de consumo de carne 

(Lobato & Freitas, 2006). Os minerais têm um papel biológico muito importante, visto serem 

parte integrante de diversas hormonas e enzimas, que intervêm na atividade muscular e 

nervosa (Aberle et al., 2001). 

A principal fonte de energia da carne é a gordura, que facilita também a absorção de 

vitaminas lipossolúveis. No entanto, é nesta fração que incide a maior preocupação do ponto 
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de vista dos efeitos sobre a saúde humana. As carnes vermelhas são caracterizadas pelos 

altos teores de colesterol, gordura e ácidos gordos (AG) saturados e pelo baixo nível de 

ácidos gordos insaturados (Bragagnolo, 2001). Por este facto, o consumo de gorduras de 

ruminantes tem sido desaconselhado para a prevenção das doenças cardiovasculares 

(Bessa, 1999). Grande parte da discussão sobre o teor de gordura da carne vermelha incide 

sobre o teor de gordura saturada, apesar da percentagem de gordura saturada em carne 

bovina ser menor do que o total de gorduras insaturadas (Williams, 2007).  

A quantidade de lípidos totais (gordura) de uma amostra de carne é influenciada pelo regime 

alimentar do animal, pelo músculo ou peça da carcaça considerada ou pela genética (Daley, 

2010). Assim, as maiores variações da composição química ocorrem sobretudo no teor e 

composição dos lípidos (Geay et al., 2001). A gordura animal é composta por diversos tipos 

de lípidos, predominando os lípidos neutros, que se localizam, em forma de triglicerídos, nos 

depósitos de tecido adiposo e associados aos septos de tecido conectivo brando que se 

encontra entre os feixes musculares (gordura intramuscular), ou seja, o marmoreado da 

carne. A marmorização é desejável na carne, desde que não seja em excesso, contribuindo 

para a suculência, firmeza e sabor (Shimokomaki et al., 2006). Segundo Ordóñez et al. 

(2005) a distribuição de gordura e o conteúdo relativo dos vários ácidos gordos são fatores 

importantes e de variação da palatabilidade da carne.  

 

II.4.5. Perfil de ácidos gordos da carne bovina 

Os ácidos gordos são nutrientes fundamentais à alimentação, por estarem envolvidos direta 

ou indiretamente na regulação metabólica e na modulação imunitária, sendo portanto 

utilizados pelos organismos como fonte energética e material plástico (Bessa, 1999). 

Quanto ao número de duplas ligações na sua molécula os ácidos gordos podem ser 

classificados em Saturados (AGS); Monoinsaturados (AGM); Polinsaturados (AGP). Os 

ácidos gordos apresentam-se na forma saturada (onde os carbonos apresentam ligações 

simples) ou não-saturada (com uma ou mais ligações duplas). No caso de apenas uma 

dupla ligação na cadeia, o ácido gordo é denominado monoinsaturado, no caso de duas ou 

mais ligações, chama-se polinsaturado.  

Quanto à localização da primeira dupla ligação podem ser definidas duas famílias de ácidos 

gordos polinsaturados, n-6 e n-3, destacando-se os ácidos gordos linoleico (precursores da 

série n-6) e alfa-linolénico (precursores da série n-3), que são denominados de ácidos 

gordos essenciais por não poderem ser sintetizados pelo organismo humano.  

Quanto à forma, as duplas ligações podem ser das formas cis ou trans. Relativamente aos 

ácidos gordos trans, estes têm sido associados a um aumento do risco de ocorrência de 

doenças cardiovasculares (ASCN/AIN Task Force on Trans fatty acids, 1996) e a 
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interferências no desenvolvimento fetal (Carlson et al., 1997). Embora sejam ácidos gordos 

insaturados, elevam as concentrações de colesterol indesejável, as lipoproteínas de baixa 

densidade (LDL) e reduzem os teores de colesterol desejável, as lipoproteinas de alta 

densidade (HDL) (Bessa, 1999). 

 

Tabela 2 - Classificações nutricionais dos AG (Bessa, 1999) 

 

 

Em geral, a composição de AG da gordura intramuscular da carne bovina é de cerca de 

44% de saturados, 5% de cadeia ímpar, 45% de monoinsaturados e de 6 % de 

polinsaturados (Geay et al., 2001). Contudo, a composição da carne em ácidos gordos 

depende de vários fatores como a raça, idade, sexo e maneio alimentar do animal (Tume, 

2004). A gordura intramuscular é composta por um grande número de AG, mas seis 

correspondem a 92% do total (oleico, palmítico, esteárico, linoleico, palmitoleico e mirístico) 

(Geay et al., 2001). O ácido palmítico (16:0) representa cerca de metade dos AGS e o ácido 

esteárico (18:0) cerca de um terço (Bessa, 1999; Williams, 2007; Daley et al., 2010).  

A quantidade de gordura intramuscular e a sua composição de AG desempenham um papel 

importante nos atributos da qualidade da carne. Maiores teores de lípidos conferem à carne 

de melhor palatabilidade, indicando que a gordura presente no interior das células 

musculares possui substâncias flavorizantes agradáveis ao paladar. No entanto, o aumento 

da gordura intramuscular pode favorecer a oxidação e deterioração da carne durante o 

período de conservação (Hocquette et al., 2001; Arboitte, 2004). Os AGP podem sofrer 

oxidação a baixas temperaturas, ao contrário dos AGS em que só ocorre a altas 



INFLUÊNCIAS GENÉTICAS NAS CARACTERÍSTICAS DA CARCAÇA E CARNE EM BOVINOS 

Tese de Doutoramento   |  Maria Inês A. Carvalho Martins Carolino 

 

36 
 

temperaturas. A oxidação dos AGP consiste no principal processo de degradação da carne, 

induzindo a rancificação. Durante a preparação culinária são originados vários compostos 

voláteis, tais como aldeídos, com produção de aroma e coloração indesejável da carne 

(Geay et al., 2001). 

As características fisiológicas da digestão dos ruminantes determinam uma profunda 

alteração da composição dos AG’s presentes nas dietas dos animais. Os AG insaturados, 

representam geralmente 80% dos AG totais da dieta, mas apenas 25% chegam ao intestino 

delgado (Kozloski, 2002). A composição de AG da gordura dos produtos dos ruminantes é 

fortemente influenciada pelo metabolismo lipídico microbiano no retículo-rúmen, com a 

bioidrogenação dos ácidos gordos insaturados da dieta e a produção de AGS. Neste 

processo, são sintetizados uma grande diversidade de AG microbianos, como os ácidos 

ramificados das séries iso e anteiso, e os ácidos gordos cadeia ímpar (Bessa, 1999; Higgs, 

2000; Wood et al., 2003; Bessa, 2014).  

Alguns estudos sobre a bioidrogenação do rúmen, revelam que é possível alterar o perfil de 

AG da carne, através da manipulação da dieta animal, com ingredientes que contêm altos 

níveis AGP parcial ou completamente protegidos contra a modificação ruminal (Doureau & 

Ferlay, 1994; Silva et al., 2009), reforçando o regime alimentar como um efeito poderoso e 

determinante na composição dos AG. 

Existem vários isómeros dos ácidos gordos trans, com efeitos distintos entre si. O ácido 

linoleico conjugado (CLA) corresponde à designação de um conjunto de isómeros que 

resultam da bioidrogenação e podem estar presentes nos produtos dos ruminantes em 

proporções e concentrações variáveis. Dos muitos isómeros identificados o ácido ruménico 

(C18:2 cis-9, trans-11) corresponde a 80-90% do CLA total presente nos produtos de 

ruminantes (Bessa, 1999; Nuernberg et al., 2002). O teor de CLA da carne é afetado por 

diversos fatores, incluindo a composição da dieta, e outros como a raça e a idade do animal 

(Williams, 2007).  

A qualidade da carne de ruminante é fortemente influenciada pelo sistema de produção 

(Wegner et al., 1998; Zink, 2008), verificando-se que os sistemas extensivos, baseados na 

utilização de pastagens e forragens, proporcionam uma dieta mais rica em ácido linolénico 

(C18:3n-3) e em AGP da família n-3 (Mermer et al., 1984). Por outro lado, nos sistemas de 

produção intensivos, a alimentação é baseada quase exclusivamente em concentrados, em 

que participam essencialmente cereais e oleaginosas, que garantem aos ruminantes uma 

dieta mais rica em ácido linoleico (C18:2n-6) e AGP da família n-6 (Sañudo et al., 2000; 

Nurnberg et al., 2002). Os sistemas extensivos originam uma gordura com uma relação mais 

baixa entre os AGP das famílias n-6 e n-3 e um teor em CLA mais elevado (Banskalieva et 

al., 2000; Wood et al., 2004). 
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A técnica vulgarmente utilizada para a identificação dos AG da carne é a cromatografia a 

gás-liquido, vulgarmente conhecida como cromatografia gasosa (GC), que permite a 

separação de misturas de compostos voláteis. Os ácidos gordos são analisados sob a forma 

de ésteres metílicos (FAME), uma vez que são mais voláteis que os ácidos gordos livres, 

com boas características cromatográficas (Eder, 1995). A análise dos FAME por GLC é 

realizada através de colunas capilares de diferentes tipos de fases estacionárias, que 

permitem a separação de um grande número de AG da amostra, podendo ter especial 

capacidade de separação dos isómeros com configurações cis e trans (Alves, 2014). 
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III. MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho baseou-se em análises efetuadas em duas áreas científicas diferentes: 

1. Análises de genética molecular de amostras de animais de diferentes raças de 

origem brasileira e portuguesa;  

2. Análises físico-químicas de carne de animais das raças bovinas autóctones 

Alentejana e Mertolenga.  

Todo o trabalho experimental foi realizado nas instalações do Polo de Investigação da Fonte 

Boa - Vale de Santarém, do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. 

(INIAV). 

 

III.1. Amostragem  

Foram utilizadas amostras de pelo de 273 animais de 9 raças/populações provenientes do 

Brasil (Angus, Holstein, Simental, cruzados Pardo Suíço x Holstein, Montana, cruzados 

Guzerá x Holstein, Gir, Nelore e Tabapuã). Para as raças autóctones portuguesas 

Alentejana e Mertolenga e para a raça Blanc Bleu Belge (BBB), utilizou-se sangue e carne 

como material biológico para análise, num total de 219 amostras. O número de amostras por 

raça variou entre 17 e 49, conforme apresentado na Tabela 3. 

Tabela 3 – Número e tipo de amostra por raça 

Origem Raça Número de 
amostras 

Tipo de 
amostra 

Tipo de 
análises 

Brasil 
 

Aberdeen Angus (AA) 33 

pelo Genéticas 

Holstein (HO) 23 
Simental (SI) 32 
Pardo Suíço x Holstein (PSxHO) 40 
Montana (MO) 17 
Guzerá x Holstein (GH) 29 
Gir (GI) 33 
Nelore (NE) 26 
Tabapuã (TA) 40 

Portugal 

Alentejana (AL) 47 
carne 

Genéticas 
e físico-
químicas Mertolenga (MERT) 

49 

77 
sangue Genéticas 

Blanc Bleu Belge (BBB) 38 
 Total 484   

 

A recolha das amostras provenientes do brasil foi da responsabilidade do Departamento 

Ciência dos Alimentos da Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais. As amostras foram 

recolhidas de machos inteiros com 30 a 36 meses de idade, pesos de carcaça entre 240 e 

270 kg, de origem Bos indicus (Tabapuã, Gir, cruzados Guzerá x Holstein e Nelore) e Bos 
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taurus (Angus, Holstein, Simental, cruzados Pardo Suíço x Holstein e Montana). Os animais 

foram abatidos em matadouro oficial, localizado no estado de São Paulo, segundo as 

normas legais. As amostras foram recolhidas no matadouro em outubro de 2006. 

A produção dos animais das duas origens (Brasil e Portugal) teve como base o sistema 

extensivo, com dietas à base de pastagem até cerca de 90 dias antes do abate, a qual 

seguindo-se um período de acabamento em que a dieta foi à base de concentrado e palha 

ou feno. 

As amostras de carne provenientes de animais da raça Alentejana e Mertolenga foram 

recolhidas após o abate dos animais nos matadouros de Sousel e de Santarém, 

respetivamente, com 24h de descanso, jejum e dieta hídrica, durante os meses de fevereiro 

e março de 2007. As operações de insensibilização e abate e as condições de arrefecimento 

e conservação foram semelhantes nos dois matadouros. As amostras foram selecionadas e 

recolhidas pelas Associações representantes das respetivas raças (Associação dos 

Criadores de Bovinos da Raça Alentejana – ACBRA; Associação de Criadores de Bovinos 

Mertolengos – ACBM). Os animais tinham idades compreendidas entre os 9 e 25 meses e 

provinham de várias explorações (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Idade, número de explorações e classificação média da carcaça dos animais da 

raça Alentejana e Mertolenga 

    Classificação da carcaça 

Raça 
Idade dos 
animais 
(meses) 

Número 
de 

explorações 

Peso médio 
de carcaça 

(kg) 

Conformação 
(SEUROP) 

Gordura 
1 a 5 

Alentejana 9-25 6 340,99 
R (92%) 

O (8%) 

2 (70%) 

3 (30%) 

Mertolenga 11-22 4 238,92 
R (39%) 

O (61%) 
2 (100%) 

( ) – Percentagem de animais 

A classificação SEUROP da carcaça é efetuada com base na avaliação visual do 

desenvolvimento muscular (S = superior; E = excelente; U = muito bom; R = bom; O = 

regular; P = pobre), e o grau de gordura baseia-se na quantidade e distribuição de gordura 

subcutânea (1 = fraco, 2 = leve, 3 = média, 4 = elevada, 5 = muito elevada).  

Para além das já referidas amostras de carne da raça Mertolenga, também se procedeu à 

recolha de amostras de sangue desta raça, através da ACBM, depois de ter identificado 

alguns animais com um desenvolvimento muscular superior ao padrão normal da raça. 
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Desta forma, surgiu o interesse em analisar geneticamente estes animais e, tanto quanto 

possível, relacionar os polimorfismos do gene da miostatina com alguns parâmetros 

produtivos. Assim, a ACBM procedeu à recolha de amostras de sangue de 77 bovinos 

Mertolengos, em 7 explorações, alguns dos quais com a referida exuberância muscular. 

Para esta análise utilizaram-se amostras de machos (53) e fêmeas (22), nascidos entre os 

anos de 2003 e 2008.   

 

III.2. Análises de genética molecular 

 

III.2.1. Amostragem  

Para as análises de genética molecular foram utilizadas todas as amostras com origem no 

Brasil (273), as amostras de carne das raças Alentejana (47) e Mertolenga (49) e amostras 

de sangue da raça BBB (38), que já existiam no Laboratório de Genética Molecular (LGM) 

do Polo de Investigação da Fonte Boa - INIAV, perfazendo um total de 407 amostras 

(Tabela 3). 

 

III.2.2. Análises Laboratoriais  

Foram analisadas individualmente as mutações pontuais descritas na Bibliografia como 

tendo maior influência na alteração dos genes codificadores da miostatina, leptina, calpaína 

(µ-calpaína) e calpastatina, por análise de SNP’s, conforme apresentado na Tabela 5. Esta 

metodologia baseia-se na utilização de oligonocleótidos construídos especificamente para 

detetar mutações pontuais nos genes em estudo, seguida de análise dos polimorfismos num 

aparelho de “Genetic Analyzer”, utilizando uma técnica semelhante à usada para detetar 

mutações no gene GDF8 (miostatina) na raça bovina Preta, conforme apresentado por 

Carolino et al. (2006). 

As análises laboratoriais compreenderam diferentes fases: 

a) Extração de ADN;  

b) Reação de amplificação dos fragmentos dos genes por PCR (Polymerase Chain 
Reaction); 

c) Análise/monitorização do produto de reação de PCR por gel de agarose;  

d) Purificação do produto de PCR (amplicões); 

e) Reação de identificação dos diferentes SNP; 

f) Purificação do produto de reação; 

g) Análise dos polimorfismos em sequenciador automático. 
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Tabela 5 – Resumo dos SNP’s em estudo 

GENE Designação 

gene 
Cromossoma Referência 

Bibliográfica 

 

Designação 

SNP 

 

SNP 

Posição 

Exão(E) / Intrão(I) - 
base 

Acesso ao 

GenBank 

Calpaína 

(µ-calpaína) 

 

CAPN1 

 

 

29 

Page et al., 2002,  

White et al., 2005, 

Casas et al., 2006 

CAPN316 
CAPN530 
CAPN4751 
CAPN4753 
CAPN5331 

C/G 
A/G 
C/T 
A/C 
A/T 

E 9 - 5709 
E 14 - 4558 
I 18 - 6545 
I 21 - 8676 
I 1 - 327 

AF252504 
AF248054 
AF248054 
AF248054 
AF252504 

Calpastatina 
CAST1  

7 

Schenkel et al., 2006 CAST257 G/C 
E 5 e E 6 

(nt 257) 
AY008267 

CAST2 Morris et al. 2006 CAST2959 A/G 2959 AF159246 
RS41255587 

Leptina LEP 

4 
Buchanan et al., 2002, 
Lagonigro et al., 2003, 
Schenkel et al., 2005, 
Nkrumah et al., 2004 

252 
305 

 
140 

A/T 

C/T 
 

C/T 

E 2 

 

 

E 3 

AY138588 

 
 

AJ132764 

leptin promoter 
region 

UASMS1 
UASMS2 
UASMS3 

C/T 
C/T 
C/G 

207 

528 
1759 

 

AB070368 

Miostatina GDF8 2 
Grobet et al., 1998; 

Dunner et al., 2003 

nt414 

nt419 

C/T 

del 7-ins 

10 

E II 

AF320998 
Q204X 

E226X 

nt821 

E291X 

C313Y 

C/T 
G/T 

del11 
G/T 
G/A 

E III 
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a) Extração de ADN 

As extrações de ADN foram efetuadas através do método de Chelex 100 (Walsh et al., 

1991). Para tal, foram utilizados quatro a cinco pelos com folículo, 50 µl de sangue e 0,2 g 

de carne de cada animal, que foram colocados em tubos devidamente identificados com o 

número da amostra, seguido dos procedimentos de acordo com o método (Anexo 1), que 

inclui a preparação de uma solução tampão de lise. Esta solução tampão contém, por 

amostra, 0.2 mg proteinase K (MW #28000, QBiogene), 0.1 ml água ultra-pura e 5 mg de 

Chelex® 100 Resin (BioRad). 

 

b) Amplificação dos fragmentos dos genes calpaína (µ-calpaína), calpastatina, leptina 

e miostatina através da técnica da PCR  

Para a amplificação dos fragmentos dos genes de interesse, utilizaram-se oligonucleótidos 

descritos na literatura, conforme apresentado na Tabela 7. As soluções stock dos 

oligonucleótidos foram preparadas a uma concentração de 100µM, e as alíquotas de 

trabalho foram constituídas com misturas dos vários pares de oligonucleótidos consoante o 

multiplex, a uma concentração de 20 µM. 

Para a reacão de PCR utilizou-se o Kit comercial Qiagen Multiplex PCR Kit®, que fornece 

uma solução concentrada, QIAGEN Multiplex PCR Master Mix 2x, que contém HotStarTaq 

ADN polimerase, tampão com 6 mM de MgCl2, pH 8.7 e dATP, dCTP, dGTP, dTTP. As 

soluções para a reação de PCR foram preparadas num volume total de 12,5 µl por amostra, 

em tubos de 0.2 ml, contendo uma solução com a composição descrita na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Volume e concentração dos reagentes para a reação de PCR 

Reagente Volume Concentração na 
solução de reação 

Qiagen Multiplex PCR 
Master Mix - 2x 6,5 µl 1x * 

Mix de oligonucleótidos 1 0,08-0,1 µM 
“Água Milli Q” 3 µl 0,2 µM 
ADN 2 µl  
Volume total de reacção 12,5 µl  

* Com concentração final de 3 mM MgCl2 
 

O ADN genómico de cada amostra obtido por extração com o método de Chelex 100 não foi 

quantificado, mas foi possível otimizar a reação PCR com 2 µl de solução de ADN genómico 

de cada amostra. 
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Tabela 7 – Oligonucleótidos utilizados na amplificação dos fragmentos dos genes em estudo 

GENE referência  SNP Oligonocliótidos 

5’ - 3’ 

µ-Calpaína 

Page et al., 

2004 

 
White et al., 

2005 

CAPN316 
For: ggg cca gat ggt gaa cct ga 

Rev : ttg cgg aac ctc tgg ctc tt 

CAPN4751 
For: gag ccc aac aag gaa ggt 

Rev : aat aca gcc caa tga tga gg 

CAPN5331 
For: aag gga cag atg tgg aca gg 

Rev: gag ggg tgt tct ctg agt gc 

CAPN530 
For: tct ctg gtt tct gag ggt gg 

Rev : ggc ata gag agc agt cag cc 

CAPN4753 
For: ggg ccg agg aga tac cgt gaa 

Rev : gct tcc cgg gtg gca act g 

Calpastatina 

Schenkel et 

al., 2006 
CAST1 

For: gaa gta aag cca aag gaa ca 

Rev: att tct ctg atg gtg gct gct cac t 

Morris et al., 

2006 
CAST2 For: att ctc ccc aca gtg cct gta a 

Rev: gcg ctt cct ggt ctg tcc ag 

Leptina 

 

Konfortov et 

al., 1999 

LEP252/305 
For: gat tcc gcc gca cct ctc 

Rev: cct gtg caa ggc tgc aca gcc 

LEP140 
For: ccc tct ctc cca ctg agc tc 

Rev: taa agg atg ccc aca tag gc 

NKrumah et 

al., 2005 

UASMS1 
For: ggc aca atc ctg tgt att ggt aag a 

Rev: gtc cat gta cca ttg ccc aat ttt 

UASMS2 
For: agg tgc cca ggg act ca 

Rev: caa caa agg ccg tgt gac a 

UASMS3 
For: atg tat att ttg gtg tgagag tgt gtgt 

Rev: agctggaaagaacggattataaaatggt 

Miostatina 
Karim 

et al., 2000 

nt414 
Nt419 

For: gtt cat aga ttg ata tgg agg tgt tcg 

Rev: ata agc aca gga aac tgg tag tta tt 

Q204X 
E226X 
nt821 
E291X 
C313Y 

For: gaa atg tga cat aag caa aat gat tag 

Rev: ata ctc wag gct tayagc ctg tgg t 

 

De acordo com o protocolo proposto pelo fabricante do Qiagen Multiplex PCR Kit®, os tubos 

contendo a solução de reação foram introduzidas no termociclador e submetidos a uma 

temperatura inicial de 95 ºC durante 15 minutos, necessária para ativar a enzima 
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HotStarTaq ADN polimerase. Os restantes passos dos programas da PCR foram delineados 

de acordo com as temperaturas de emparelhamento dos oligonocliótidos (Tabela 8).  

Foram efetuadas 5 reações de PCR em multiplex, de forma a amplificar 5 fragmentos do 

gene da µ-calpaína, 2 fragmentos do gene da calpastatina, 5 fragmentos do gene da leptina 

e 2 fragmentos do gene do gene da miostatina. 

Em todas as preparações das reações de PCR foram adicionadas amostras positivas e 

negativas para monitorar o desempenho do PCR e como modelo de comparação para 

interpretação dos resultados. 

 

Tabela 8 – Tamanho dos fragmentos amplificados, temperaturas de emparelhamento dos 

oligonucleótidos e respetiva reação multiplex.  

GENE 
Designação 

doSNP 

Tamanho do 
Fragmento 

(pb) 

Temperatura. 
anneling 

(ºC) 
Multiplex 

 
Calpaína 

CAPN316 731 
60º 

1 
6 CAPN4751 144 1 

CAPN5331 177 61º 2 
CAPN530 568 

61º 
3 

7 
CAPN4753 224 3 

Calpastatina 
CAST1 523 3 
CAST2 258 55º 4 

Leptina 

LEP252/305 467 61º 2 
6 

LEP140 496 60º 2 
UASMS1 98 

55º 
4 

7 UASMS2 79 4 
UASMS3 89 4 

Miostatina 

nt414 
554 

59º 5 

Nt419 
Q204X 

365 
E226X 
nt821 
E291X 
C313Y 

 

 

c) Visualização do produto de reação de PCR por gel de agarose  

Efetuou-se uma eletroforese em gel de agarose a 1%, contendo brometo de etídeo a uma 

concentração de 0.5 µg/ml e a uma amperagem de 100, durante cerca de 30 minutos, para 

verificar a qualidade do material amplificado. Esta verificação é feita por comparação a um 
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marcador de pesos moleculares conhecidos (50_BP_DNA_Ladder, GibcoBRL,#10416-014, 

Life TechnologiesTM). 

Nos casos em que se verificou não existirem os fragmentos pretendidos, a amostra foi 

reextraída e efetuada nova reação PCR até se obterem os respetivos fragmentos. 

 

d) Purificação do produto PCR 

A purificação dos produtos de PCR foi realizada com uma mistura comercial de duas 

enzimas hidrolíticas, ExoSAP-IT e USB Corporation #78201. Esta mistura contém uma 

fosfatase alcalina e uma exonuclease I, que permitem a remoção de dNTP’s e dos 

oligonucleótidos não utilizados, evitando assim a sua interferência nas reações 

subsequentes.  

Nesta fase, optou-se por juntar as reações PCR oriundas do multiplex 1 com as reações do 

multiplex 2 (Mix6), e o multiplex 3 com o multiplex 4 (Mix7). A partir desta fase passou-se a 

dispor de 3 misturas de produtos PCR, para além da Mix5, as Mix6 e Mix7, contendo os 

fragmentos amplificados dos diferentes genes, conforme Tabela 8. Esta reação de 

purificação foi feita com a adição de 2 µl de ExoSAP-IT a 5 µl do produto da PCR (2,5 µl de 

produto da PCR, de cada multiplex). Os tubos contendo esta solução, foram introduzidas no 

termociclador, e submetidos a 37 ºC durante um período de 60 minutos, seguido de 15 

minutos a 80 ºC. 

 

e) Reação de identificação dos polimorfismos dos diferentes SNP’s 

Para a identificação dos polimorfismos correspondentes aos vários SNP’s em estudo, nos 

genes da µ-calpaína, calpastatina, leptina e miostatina, utilizou-se o sistema Multiplex 

SNaPshot®, que é um método baseado na extensão de uma base do oligonucleótido. O 

método foi desenvolvido pela empresa Applied Biosystems (ABI PRISM® SNaPshot™ 

Multiplex Kit Protocol - P/N 4323357) e prevê a utilização de oligonucleótidos não marcados 

e desenhados para emparelharem na sequência adjacente ao locus que identifica o SNP. O 

método permite identificar vários SNP’s em simultâneo, utilizando oligonucleótidos de 

diferentes comprimentos. A extensão do oligonucleótido de uma única base ocorre pela 

adição de um ddNTP marcado com um fluorocromo (dye terminator). Cada um dos quatro 

ddNTPs é marcado com um fluorocromo de cor diferente (Tabela 9).  
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Tabela 9 – Fluorocromos dos didesoxirribonucleótidos (ddNTP’s) 

ddNTP’s Fluorocromo Cor 

A dR6G Verde 

C dTAMRATM Preto 

G dR110 Azul 

T (U) dROXTM Encarnado 

 

 

Figura 5 – Exemplo da reação de SNaPshot (Fonte: ABI PRISM® SNaPshot™ Multiplex Kit 

Protocol) 

 

Para a reação de SNaPshot, foi necessário desenhar previamente os oligonucleótidos 

adjacentes a cada SNP (Tabela 10), baseados em cada um dos pontos de mutação nas 

regiões dos genes considerados e de acordo com as sequências depositadas na base de 

dados do NCBI (National Center for Biotechnology Information), conforme consta na Tabela 

5. 
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Tabela 10 – Designação do multiplex, do SNP e oligonucleótidos para a reação de 

identificação dos polimorfismos. 

 
Designação 
do multiplex SNP oligonucleótido 

5’ – 3’ 

Mix6 

CAPN316 tac agc tcc tcg gag tgg aac g 
CAPN5331 aac cag gaa gag cgc tcc  (rev) 

LEP252 gaa aat gcg ctg tgg acc cct gt 
        LEP305 tac gtg gag gct gtg ccc atc 

LEP140 tcc aag atg gac cag aca ttg g 
        CAPN4751 ccc ttg act ggg ggg aaa ac 

   

Mix7 

CAST1 gga agg aat tgc att gtt t 
CAPN530 ctc tgc aga gag ctg gat gac cag 
CAPN4753 gtc cct ctc cct cct gcc ctt ga 
UASMS1 ctg tgt att ggt aag aaa ttg tat tct aga 

UASMS2 gga ctc agc ggt tgc aac aca 

UASMS3 ttg gtg tga gag tgt gtg tat tga ttg 
CAST2 ttc tca tga ccc ctt tcc tct t 

   

Mix5 

nt414 a agg aaa acc caa atg ttg 
nt419 agt tta ttg tat tgt atc tta gag cta 

Q204X cca ggc act ggt att tgg 
E226X att ctc atc taa agc ttt gat tt 
nt821 at ttt ggg ctt gat tgt ga 
E291X tta ccc tct aac tgt gga ttt t 

C313Y ttt tgc aaa aat aca aat tca 

 

O kit “ABI PRISM® SNaPshot™ Multiplex Kit” contem: SNaPshot Multiplex Ready Reaction 

Mix, composto por AmpliTaq® DNA Polymerase, FS, Fluorescently labeled ddNTPs e 

Reaction buffer, em concentrações que não são divulgadas, mas com a recomendação de 

utilização das quantidades referidas na Tabela 11. 

Tabela 11 – Volume dos reagentes para a reação de SNaPshot por amostra 

Reagente Volume/amostra 

SNaPshot Multiplex Ready Reaction Mix 2,5 µl 

Mix (mistura) dos oligonucleótidos específicos 1 µl 

“água Milli Q” 3,5 µl 

Total 7 µl 

 

A reação realizou-se num volume total de 10 µl contendo a mistura anterior e 3 µl produto de 

PCR previamente purificado com ExoSAP-IT. As amostras foram introduzidas no 

termociclador e submetidas a programa que inclui um passo inicial de 5 minutos a 96 ºC, e 

25 ciclos de 10 segundos a 96 ºC e 35 segundos a 60 ºC, em que a enzima estende o 
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oligonucleótido num nucleótido, adicionando um único ddNTP na sua extremidade 3’, 

identificando o SNP com a fluorescência respetiva.  

 

f) Purificação do produto de reação; 

Seguindo as recomendações do método de SNaPshot da Applied Biosystems, o produto da 

reação anterior foi sujeito a uma purificação, para remoção do grupo 5’ fosfato dos 

[F]ddNTP’s não incorporados, através da utilização de uma fosfatase alcalina (Shrimp 

Alkaline Phosphatase - SAP, USB Corporation, #70092Z). Este procedimento, no momento 

da eletroforese capilar no sequenciador automático, evita erróneas leituras de fluorescência 

dos fragmentos de interesse e ddNTP’s com fluorescências idênticas.  

A purificação do produto de reação decorreu em termociclador, durante uma hora a 37 ºC, 

seguida de um período de inativação da enzima de 15 minutos a 75 ºC. Utilizou-se uma 

solução de SAP de 2 µl, adicionada à mistura do passo anterior. 

 

g) Análise dos polimorfismos em sequenciador automático  

Após as reações anteriores, o produto obtido foi analisado por eletroforese em capilar num 

sequenciador automático (ABI Prism™ 310 Genetic Analyser da Applied Biosystems). Para 

tal, as amostras foram desnaturadas numa mistura de Formamida Hi-Di™ e com um 

marcador interno LIZ (Genescan® size standard), com tamanhos de fragmentos conhecidos. 

Esta solução foi desnaturada (95º) em termociclador. 

Os dados da eletroforese foram recolhidos e analisados utilizando os programas ABI 

Prism™ 310 Genetic Analyser Data Collection (versão 3.0.0) e ABI Prism™ Genescan 

(versão 3.7). Os eletroferogramas obtidos através destes programas foram depois 

traduzidos em valores do tamanho dos fragmentos medidos em pb (para cada alelo), sendo 

posteriormente identificada a fluorescência do SNP correspondente, conforme apresentado 

na Tabela 12. 
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Tabela 12 – Fluorescência e tamanho do fragmento amplificado de cada SNP considerado. 

Designação 
Mix 

Designação 
SNP SNP Fluorescencia 

Tamanho 
fragmento 

amplificado (pb) 

Mix6 

CAPN316 
C Preto 

20 
G Azul 

CAPN5331 
A(T) Encarnado 

27 
T(A) Verde 

LEP252 
A Verde 

33 
T Encarnado 

LEP305 
C Preto 

38 
T Encarnado 

LEP140 
C Preto 

43 
T Encarnado 

CAPN4751 
C Preto 

48 
T Encarnado 

Mix7 

CAST1 
G Azul 

19 
C Preto 

CAPN530 
A Verde 

27 
G Azul 

CAPN4753 
A Verde 

33 
C Preto 

UASMS1 
C Preto 

38 
T Encarnado 

UASMS2 
C Preto 

43 
T Encarnado 

UASMS3 
C Preto 

48 
G Azul 

CAST2 
A Verde 

58 
G Azul 

Mix5 

nt414 
C Preto 

19 
T Encarnado 

nt419 
A (T) Verde 

27 
T (A) Vermelho 

Q204X 
C Preto 

36 
T Encarnado 

E226X 
G Azul 

41 
T Encarnado 

nt821 
C Preto 

46 
T Encarnado 

E291X 
G Azul 

51 
T Encarnado 

C313Y 
C(G) Azul 

56 
T(A) Verde 

 

 

As figuras 6, 7 e 8 apresentam um exemplo de eletroferograma para cada um dos multiplex 

considerados. 
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Figura 6 – Exemplo de eletroferograma da multiplex 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Exemplo de electroferograma da multiplex 7 

 

 

 

Figura 8 - Exemplo de eletroferograma da multiplex 5 
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h) Sequenciação dos fragmentos amplificados 

A técnica implementada e descrita nos pontos anteriores, para a deteção dos SNP’s em 

estudo, teve como base várias referências bibliográficas (Tabela 5) e a experiência 

laboratorial da equipa do Laboratório de Genética Molecular do Polo de Investigação da 

Fonte Boa - INIAV. No entanto, é conveniente confirmar se os fragmentos amplificados nos 

genes em estudo são os pretendidos, se os polimorfismos encontrados são os previstos e 

se estão no local esperado. Para tal, a sequenciação é a metodologia recomendada para 

confirmação da análise de fragmentos, genotipagem de SNPs e de especificidade de reação 

de PCR. 

A sequenciação foi realizada na empresa MACROGEN, para onde foram enviadas 128 

alíquotas de amostras e 24 alíquotas de oligonocleótidos a uma concentração de 5 pmol/µl. 

Para a preparação das alíquotas de amostras, foram selecionadas 2 amostras de ADN de 

animais com o mesmo genótipo para cada um dos 3 tipos de genótipo possível em cada 

SNP’s. Utilizando os oligonocliótidos do 1º PCR (Tabela 3), procedeu-se às amplificações 

em separado dos 12 fragmentos de interesse (genes da µ-calpaína, calpastatina e leptina), 

mantendo as condições atrás descritas da PCR. A PCR foi realizada com um volume total 

de 25 µl, para tornar possível a confirmação do produto por análise em gel de agarose. O 

restante volume, cerca de 20 µl, foi purificado com 10 µl de Exo-Sap. Depois de purificado, o 

produto final foi enviado para sequenciação. 

Com os resultados das análises de sequenciação (Anexo 2), foi feita a comparação entre as 

sequências amplificadas e as que se encontram disponíveis na base de dados GenBank e 

referidas na Tabela 5, procedendo-se ao seu alinhamento através do programa BioEdit 

(BioEdit Sequence Alignment Editor, Isis Pharmaceuticals, V. 7.0.1). 
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III.3. Análises das características qualitativas da carne 

As análises físico-químicas incidiram sobre as características da cor, CRA, PPC, força de 

corte, pH, matéria seca, proteína, extrato etéreo, cinzas e perfil de ácidos gordos da fração 

lipídica das carnes das raças bovinas autóctones Alentejana e Mertolenga.  

As análises físicas e químicas foram realizadas na atual Unidade Estratégica de 

Investigação e Serviços de Produção e Saúde Animal do INIAV no Polo de Investigação da 

Fonte Boa. 

 

III.3.1. Amostragem  

Foram utilizadas as amostras de carne das raças Alentejana (47) e Mertolenga (49), num 

total de 96 amostras, referidas anteriormente na Tabela 3. As amostras foram recolhidas no 

matadouro, após a desmancha da carcaça, retirando-se cerca de 500 g do musculo 

longissimus thoracis (Lt) de cada animal, da região entre a 5ª e 7ª costela. Após 

identificação e embalagem em vácuo as amostras foram enviadas para o Polo de 

Investigação da Fonte Boa - INIAV.  

Nas instalações do Polo de Investigação da Fonte Boa - INIAV, a carne de cada amostra foi 

dividida em 2 porções, sendo uma congelada (-20 ºC) e a outra colocada numa câmara 

frigorífica a 2 ºC, onde se manteve em maturação durante 10 dias. Este processo não se 

efetuou nos animais cuja quantidade de amostra inicial não era suficiente para fazer a 

divisão em duas. A porção congelada foi posteriormente descongelada e mantida em 

câmara frigorífica, a cerca de 2 ºC, durante o resto dos dias que eram necessários para 

perfazer os 10 dias de maturação.  

 

III.3.2. Análises físicas da carne 

 

III.3.2.1. Avaliação da cor 

A avaliação da cor foi efetuada através do sistema CIE L*a*b* (L*- luminosidade; a* - índice 

de vermelho; b* - índice de amarelo), com recurso a um colorímetro (Minolta CR-300) 

(Figura 9). Os valores de a* vão do verde (-) ao vermelho (+) e os valores de b* do azul (-) 

ao amarelo (+). O valor obtido para cada amostra resultou da média de seis leituras, 

realizadas após um período de 30 minutos de exposição da amostra ao ar. O colorímetro foi 

previamente calibrado para um padrão branco e as medições foram feitas para um angulo 

de observação de 2°, utilizando uma fonte de iluminação C. 
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Foram ainda calculados os valores de C* (croma) e H* (Hue-Angle) que expressam, 

respetivamente, a pureza e a saturação da cor da amostra. O C* é a relação entre os 

valores de a* e b*, na qual se obtém o valor da cor real da amostra analisada. Hue-Angle 

(H*) é o ângulo formado entre a* e b*, indicando a saturação da cor da amostra (Harder, 

2005). 

Para o cálculo de H* e C* utilizaram-se as seguintes expressões de acordo com MacDougal 

(1994): 

H* = arctan (b*/a*) 

  C* = ((a*)2+(b*)2)0,5 

Figura 9 - Colorímetro  

 

 

 

III.3.2.2. Capacidade de retenção de água (CRA) 

Para a determinação da CRA utilizou-se o método de pressão com papel de filtro descrito 

por Santos-Silva et al. (2002). O método consiste no seguinte: 

Pesam-se em duplicado amostras de músculo Lt com cerca de 300 mg cada, com o auxílio 

de uma balança de precisão; 

• Dispõe-se cada amostra entre duas porções de papel de filtro, previamente pesado, 

que se dobra em meia-lua; 

• Cada amostra é colocada entre duas placas de acrílico, sobre as quais é aplicado 

um peso de 2.351 kg, durante 5 minutos (Figura 10); 

• A diferença entre o peso do papel de filtro inicial e o peso final depois de removida a 

amostra de carne (DPF) (Figura 11), será utilizado no cálculo da CRA. 

• A CRA da carne, expressa em percentagem, é determinada através da seguinte 

fórmula: 

CRA (%)= (DPF x 100) / peso de carne 
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Figura 10 - Amostras sob pressão Figura 11- Pesagem do papel de filtro 

  

 

III.3.2.3. Medição do pH 

Para a leitura de pH foi utilizado um potenciómetro, marca Hanna (Figura 12), com 

termómetro, portátil e elétrodos de penetração. O aparelho foi calibrado com soluções 

tampão de pH 4,00 e 7,00 e após cada leitura, o elétrodo foi lavado com um detergente 

neutro e água destilada. Para cada amostra foram realizadas duas leituras cuja média foi 

utilizada na análise estatística. 

 

Figura 12 - Medição de pH com potenciómetro  

 

 

III.3.2.4. Perda de peso por cozedura (PPC) 

A PPC foi determinada conforme descrita por Amasa (1978). O método consiste na 

pesagem das amostras de carne do músculo Lt, em balança de precisão antes (Figura 13) e 

após a cozedura (Figura 14). As amostras são embaladas em papel de alumínio e 

cozinhadas num grelhador até atingirem a temperatura interna de aproximadamente 65°C, 

temperatura medida através de uma sonda associada a um termómetro. Após a preparação, 

as amostras foram arrefecidas à temperatura ambiente e novamente pesadas. A diferença 

entre os pesos inicial e final das amostras de carne corresponde à PPC e expressa-se em 

percentagem. 
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Figura 13 - Pesagem da amostra 

em fresco

 

 

III.3.2.5. Força de corte (FC) 

Para a avaliação da FC, as amostras foram submetidas ao mesmo tratamento térmico 

Figura 15 - Texturómetro 
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Pesagem da amostra  

em fresco 

Figura 14 - Pesagem da amostra após o 
cozedura

 

III.3.2.5. Força de corte (FC)  

Para a avaliação da FC, as amostras foram submetidas ao mesmo tratamento térmico 

descrito no ponto anterior. Com o auxílio de uma régua, foram 

realizados cortes com 1 cm de espessura, longitudinalmente, 

no sentido das fibras musculares. A partir desses cortes, 

retiraram-se, no mesmo sentido, aproximadamente oito 

amostras com 1 cm2 de secção, evitando

aponevroses ou gordura. Para determinação da FC de cada 

amostra de carne, foi utilizado um texturómetro Texture 

Analyser modelo XT2i (Figura 15), equipado com uma célula 

Warner-Bratzel (parâmetros - test speed 1,00 mm/s, 

speed 5,00 mm/s e distance 25,00mm), ligado a um 

computador com software associado. Os resultados foram 

expressos em kg/força (kgf) e o valor médio do total das 

subamostras foi utilizado na análise estatística.
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Pesagem da amostra após o 
cozedura 

 

Para a avaliação da FC, as amostras foram submetidas ao mesmo tratamento térmico 

descrito no ponto anterior. Com o auxílio de uma régua, foram 

realizados cortes com 1 cm de espessura, longitudinalmente, 

no sentido das fibras musculares. A partir desses cortes, 

se, no mesmo sentido, aproximadamente oito 

de secção, evitando-se amostras com 

eterminação da FC de cada 

amostra de carne, foi utilizado um texturómetro Texture 

15), equipado com uma célula 

test speed 1,00 mm/s, post test 

speed 5,00 mm/s e distance 25,00mm), ligado a um 

associado. Os resultados foram 

f) e o valor médio do total das 

subamostras foi utilizado na análise estatística. 
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III.3.3. Avaliação da composição química da carne 

 

III.3.3.1. Amostragem 

Da amostra inicial de músculo Lt de cada animal, foram retiradas três subamostras, de cerca 

de 50g cada, embaladas em vácuo e enviadas à Unidade Estratégica de Investigação e 

Serviços de Produção e Saúde Animal do INIAV - Polo de Investigação da Fonte Boa, para 

a avaliação da composição química da carne. Das três amostras referidas, uma foi utilizada 

para a determinação da humidade, cinza total, azoto total e extrato etéreo, outra para a 

determinação do perfil de ácidos gordos da fração lipídica, e a terceira ficou de reserva. 

Para qualquer das análises referidas foi realizada análise em duplicado e o resultado 

obteve-se pela média das duas réplicas.  

 

III.3.3.2. Humidade 

O teor de humidade representa a perda de peso sofrida pela amostra depois de seca. A 

determinação do teor de humidade das amostras foi baseada num método interno de 

análise que foi validado após várias comparações com o descrito na Norma Portuguesa 

(NP) 1614/2002, no qual as amostras são inicialmente pesadas e posteriormente 

homogeneizadas com areia e álcool etílico. Após secagem em estufa a 103 ºC, fez-se nova 

pesagem e determinou-se a perda de peso, que foi expressa em percentagem. 

 

III.3.3.3. Cinzas 

Entende-se por cinza o resíduo mineral obtido, depois de submeter a amostra a uma 

temperatura elevada (550 ºC a 600 ºC) em mufla, até à incineração, determinada de acordo 

com a NP 1615/2002. O parâmetro Cinza Total da amostra foi expresso em % de produto.  

 

III.3.3.4. Azoto Total 

A determinação do azoto total (NT) foi realizada segundo método de Kjeldahl (1883) e 

baseado na NP1612/2006, no qual é efetuada a decomposição da matéria orgânica através 

da digestão da amostra a 410 ºC com ácido sulfúrico concentrado, em presença de sulfato 

de cobre como catalisador, que acelera a oxidação da matéria orgânica. O azoto presente 

na solução ácida resultante foi determinado por destilação por arrastamento de vapor, 

seguida de titulação com ácido clorídrico (HCl) de título conhecido até a viragem do 

indicador. 
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O azoto total (NT) é determinado pela seguinte equação: 

NT�%� �   �Va 
 Vb� × C  × MA  × 100P1  

Onde: 

NT = teor de azoto total na amostra, em percentagem; 

Va = volume da solução de ácido clorídrico utilizado na titulação da amostra  

(em mililitros); 

Vb = volume da solução de ácido clorídrico utilizado na titulação do branco  

(em mililitros); 

C = Concentração do ácido clorídrico; 

MA = Massa atómica do Azoto (0.014 g); 

P1 = massa da amostra (em gramas). 

 

 

III.3.3.5. Proteína Bruta 

A partir da análise do azoto total, é possível calcular a proteína bruta (PB) da amostra. O 

valor do azoto total (NT) encontrado é multiplicado por um fator de correção que converte o 

azoto em proteína. Convencionalmente, em amostras de carne e derivados considera-se 

que a maioria das proteínas contém nas suas moléculas aproximadamente 16% de azoto, 

pelo que o fator de correção utilizado é de 6,25. A expressão abaixo foi utilizada para 

determinar a proteína bruta: 

PB (%) = NT x 6,25 

 

 

III.3.3.6. Matéria gorda total 

Entende-se por matéria gorda total, a fração da amostra extraída por um solvente orgânico 

num extrator de Soxhlet, determinada conforme o descrito na NP 1613/1979. O método 

inclui a prévia hidrólise ácida da amostra (ácido clorídrico 4M), a quente (100 ºC), para a 

libertação das frações lipídicas, seguida de lavagens com água quente até que os líquidos 

de lavagem não apresentem reação ácida. A amostra hidrolisada é seca em estufa a 103°C.  

A extração da gordura é realizada com éter do petróleo a quente (40 º a 60 ºC), num extrator 

de Soxhlet durante 6h. A separação do solvente é feita por destilação, seguida de secagem 

dos lípidos em estufa de circulação de ar a 103 °C até peso constante.  
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III.3.4. Perfil de ácidos gordos 

A determinação do perfil de ácidos gordos das amostras de carne de músculo Lt foi 

realizada segundo na metodologia de Bessa et al. (2006), baseado no método descrito por 

Folch et al. (1957). Esta metodologia pressupõe uma etapa de extração de lípidos, por 

contacto com um solvente orgânico, que é posteriormente separado, seguido da 

transesterificação do resíduo lipídico e metilação, para obtenção do teor de ácidos gordos, 

correspondente ao peso do resíduo remanescente após evaporação do solvente. A última 

etapa, de quantificação dos ácidos gordos metilados, foi realizada por GC. 

As amostras de carne foram previamente liofilizadas, mediante processo que decorreu 

durante cerca de 72 horas. Após a liofilização, uma fração da amostra (0.250 g) foi moída, 

pesada e submetida a secagem em estufa (103 ºC) durante 4 horas, para determinação do 

teor de humidade, através da metodologia descrita em III.3.3.2..  

A última etapa, de quantificação dos ácidos gordos metilados foi realizada por cromatografia 

gasosa, utilizando-se para o efeito um cromatógrafo de marca Agilent – HP Hewlett Packard. 

 

III.3.4.1. Extração de lípidos 

Para a extração de lípidos, as amostras liofilizadas de carne foram homogeneizadas em 

tubo de vidro com 50 ml de uma solução de clorofórmio/metanol 2:1, seguida de uma 

filtragem da solução com papel filtro em funil de separação. À mistura adicionaram-se 10ml 

de solução de cloreto de potássio a 12%. Depois de agitar, permaneceu em repouso por 2 

horas, para separação do conteúdo em fases. A fração sólida foi submetida a nova 

separação, com adição de mais 6ml de solução de cloreto de potássio, com agitação e 

repouso por 12 horas. Após a segunda separação, a fração sólida foi recolhida para um 

balão volumétrico de 50ml, ao qual foi adicionado clorofórmio até perfazer o volume. Desse 

extrato, foram retirados 5ml para as reações seguintes. 

 

III.3.4.2. Transesterificação e Metilação 

Para a transesterificação do resíduo lipídico anterior seguiu-se os procedimentos 

estabelecidos por Hartman & Lago (1973). Os ésteres metílicos de ácidos gordos (FAMEs) 

do extrato de lípido total foram preparados por saponificação com 3 ml de H2SO4 em 

metanol (0,5M), deixando-se em banho-maria a 50 ºC durante 30 minutos. Após o 

arrefecimento à temperatura ambiente seguiu-se a metilação com cloreto de amónio, 

metanol e ácido sulfúrico e nova incubação a 50 ºC durante 10 minutos em banho-maria.  

Após a metilação, 3ml de n-hexano foram adicionados e agitados por 10 segundos e 

centrifugados (durante 5 minutos a 2500 rpm), recolhendo o sobrenadante para separação 
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dos ácidos gordos esterificados. Em seguida, 3ml da porção sobrenadante foram retirados e 

concentrados em banho-maria a 37 ºC, com azoto gasoso. No ato da injeção no 

cromatógrafo gasoso/de fase gasosa, este extrato foi diluído com 1 ml de hexano. Os ácidos 

gordos esterificados foram mantidos a -18 ºC até posterior análise.  

 

III.3.4.3. Determinação do perfil de ácidos gordos 

A determinação do perfil de ácidos gordos foi realizada em cromatógrafo a gás (marca 

Agilent – HP Hewlett Packard, modelo HP 6890), equipado com detector de ionização de 

chama, injetor split na razão 1:50, coluna capilar da CP – Sil 88 (Chrompack CP7489, Varian 

Inc., Walnut Creek, CA) de dimensões 100m; 0,25mm; 0,20µl, comprimento, diâmetro 

interno e espessura da fase estacionária, respetivamente, e acoplado a um software 

desenvolvido pela Chemstation.  

As condições cromatográficas foram as seguintes: temperatura inicial da coluna de 100 ºC 

durante 15 minutos, aumento de 10 ºC/minuto até 150 ºC e manutenção por 5 minutos; 

aumento de 1ºC/minuto até os 158 ºC e manutenção durante 30 minutos; novo aumento de 

1ºC/minuto até 200 ºC e manutenção durante 60 minutos. A temperatura do injetor foi 

mantida a 250 ºC e a do detetor a 280 ºC. O gás de arraste utilizado foi o hélio, à pressão 

constante de 32,78 psi. 

A identificação e quantificação dos AG foram feitas por meio da comparação dos tempos de 

retenção e da área dos picos das amostras com as de padrões de ésteres metílicos de 

ácidos gordos e padrão cromatográfico de C4:0 a C24:0 (SupelcoTM37 Componente FAME 

Mix, 100mg Neat). A quantificação dos AG baseou-se no método de normalização de área 

(Visentainer & Franco, 2006) em que se expressa a concentração dos mesmos em 

percentagem relativa de lípidos totais. Na Figura 16, apresenta-se um exemplo de 

cromatograma das amostras de carne em estudo.  
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Figura 16 – Cromatograma de uma amostra de carne de bovino 
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III.4. Análises estatísticas  

 

III.4.1. Parâmetros de variabilidade genética 

Como foi descrito no ponto III.2.2. (Análises Laboratoriais – g) Análise dos polimorfismos em 

sequenciador automático), os eletroferogramas obtidos foram analisados com recurso ao 

programa ABI Prism™ Genescan (versão 3.7), que permite a conversão em valores do 

tamanho dos fragmentos medidos em pb (para cada alelo) por comparação ao marcador 

interno (LIZ) e identificada a fluorescência do SNP correspondente. A combinação entre 

tamanho do fragmento e a fluorescência emitida, permite a identificação dos diferentes 

polimorfismos. 

A partir dos resultados obtidos das análises de genética molecular laboratoriais foram 

obtidos os seguintes parametrso de variabilidade genetica para cada SNP e por raça:  

a) Frequências genotípicas e alélicas;  

b) Heterozigotia observada (Ho) e Heterozigotia esperada (He); 

c) Equilíbrio de Hardy-Weinberg. 

 

III.4.1.1. Frequências genotípicas 

A descrição da constituição genética de uma população efetura-se a partir da frequências de 

genes e de genótipos que a compõem. Supondo que o número de indivíduos numa 

população é igual a N, considerando para efeito um locus autossómico com dois alelos, “A” 

e “a” e admitindo ainda uma população de organismos diploides, teremos três tipos 

possíveis de genótipos: AA, Aa, aa. 

A frequência genotipica corresponde à frequência de cada um dos genótipos, nessa 

população. Para o cálculo das frequências genotípicas utilizaram-se as seguintes fórmulas: 

Freq AA = nº indivíduos AA / N 

Freq Aa = nº indivíduos Aa / N 

Freq aa = nº indivíduos aa / N 

 

III.4.1.2. Frequências alélicas 

A constituição genética da uma população, relativamente aos genes que possui, poderá ser 

descrita pela relação das frequências alélicas. A frequência alélica é definida como a 

proporção dos diferentes alelos de um gene na população. Normalmente utiliza-se para 

descrever a diversidade genética ao nível do indivíduo, população ou espécie.  
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Freq A = nº alelos A/nº total alelos 

Freq a = nº alelos a/nº total alelos 

 

III.4.1.3. Equilíbrio de Hardy-Weinberg 

A lei de Hardy-Weinberg refere-se a populações mendelianas em equilíbrio, ou seja, 

populações de grandes dimensões, em que os acasalamentos ocorrem ao acaso 

(panmixia), e em que não existe mutação, migração ou seleção, que possa alterar a 

composição genética das populações, nas quais as frequências génicas permanecem 

inalteradas e as proporções genotípicas atingem um equilíbrio estável, mostrando a mesma 

relação constante entre si ao longo do tempo, ou seja: 

Se   freq A = p   e   freq a = q ,  então   p + q = 1  

Passando a frequências genotípicas, ter-se-ia  (p+q)2 = 1  

Desenvolvendo:   p.p + 2p.q + q.q = 1      ou seja  

p2 + 2pq + q2 = 1         Lei de Hardy-Weinberg  

      

III.4.1.4. Heterozigotia observada (Ho) e a Heterozigotia esperada (He) 

Um indivíduo que tem 2 alelos diferentes num dado locus diz-se que é heterozigoto nesse 

locus, e a heterozigotia observada (Ho) desse locus é a proporção de indivíduos 

heterozigóticos relativamente ao total.  

A heterozigotia esperada (He) é um valor teórico, que reflete o valor da heterozigotia no 

caso de a população verificar o equilíbrio de Hardy-Weinberg, num dado locus e é calculada 

segundo a expressão de Nei (1975). 

He � 1 
�p��
�

���
 

 

em que: pi é a frequência do alelo i de um total de k alelos do locus considerado. 

 

 

III.4.2. Análise das características qualitativas da carne  

Procedeu-se à estimativa das estatísticas descritivas das características qualitativas da 

carne das raças Alentejana e Mertolenga através do PROC MEANS do prgrama SAS (SAS 

Institute, 2004). Posteriormente, calcularem-se as distribuições dos valores destas 

características da carne segundo diversos fatores, designadamente por raça, utilizando-se 

para o efeito o PROC FREQ do programa SAS (SAS Institute, 2004). 
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III.4.3. Análise do efeito da congelação nas características físicas da carne 

Os parâmetros de qualidade da carne (FC, CRA, pH, PPC e Cor) foram submetidos a 

análise de variância separadamente para as duas raças estudadas, como objetivo de avaliar 

se o tratamento (carne fresca vs carne congelada) influencia os respetivos parâmetros.  

A análise estatística efetuou-se com um modelo misto, através do PROC MIXED do 

programa SAS (SAS Institute, 2004), que incluiu inicialmente os efeitos fixos da exploração, 

tratamento (fresca e congelada), época de nascimento e o peso da carcaça como covariável 

linear; o animal foi considerado como efeito aleatório, uma vez que a maioria dos animais 

forneceu duas amostras de carne para serem avaliadas em fresco e após congelação. 

Posteriormente, e por não apresentar um efeito significativo (P>0,05) em qualquer dos 

parâmeros da carne analisados, a época de nascimento foi retirada do modelo final de 

análise conforme apresentado de seguida:  

Yijklm = µ + Expli + Tratj + b1PCk + ul + eijklm  

em que Yijlmn é o valor observado na características física da carne, µ é a média global, 

Expli é o efeito da exploração, Tratj é o efeito do tratamento (fresca e congelada), b1 é o 

coeficiente de regressão linear no peso da carcaça (PC), ul é o efeito aleatório do animal e 

eijlm é o desvio associado com a observação ijklm. 

Após a análise de variância procedeu-se à estimativa das médias dos quadrados mínimos 

dos parâmetros físicos da carne segundo os dois tipos de tratamentos e foram efetuados os 

respetivos testes de diferenças entre as médias. 

Procedeu-se ainda à estimativa das correlações entre características físicas da carne fresca 

e congelada das raças Alentejana e Mertolenga. Desta forma, para cada raça, estimou-se 

um total de 153 coeficientes de correlação, referentes aos possíveis pares combinações 

entre 9 parâmetros da carne (L*, a*, b*, H*, C*, pH, PPC, CRA e FC) avaliados em fresco e 

após congelação, o que corresponde a um total de 18 parâmetros. Para os cálculos das 

correlações utilizou-se o PROC CORR do programa SAS (SAS Institute, 2004). 

 

III.4.4. Análise do efeito do genótipo em vários SNP’s nas características qualitativas 

da carne 

Efetuaram-se diversos testes de independência entre características da carcaça, 

conformação e gordura (variáveis categóricas), e os genótipos observados nos SNP’s 

CAPN316, CAPN4751, CAPN530, CAST1, CAST2, LEP140, LEP252, LEP305, UASMS1, 

UASMS2 e UASMS3. 
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Inicialmente, efetuou-se a análise das frequências das características de conformação e 

gordura para cada genótipo observado em 11 SNP’s (CAPN316, CAPN4751, CAPN530, 

CAST1, CAST2, LEP140, LEP252, LEP305, UASMS1, UASMS2 e UASMS3), utilizando-se 

para o efeito o PROC FREQ do programa SAS (SAS Institute, 2004). Os restantes SNP’s 

estudados, como não apresentaram polimorfismos para as duas raças (Alentejana e 

Mertolenga), não foram incluídos nesta análise. 

O teste de independência de Qui-Quadrado foi também efetuado com o PROC FREQ do 

programa SAS (SAS Institute, 2004) e permite testar se existe associação entre a variáveis 

que constituem a Tabela de contingência construída à partir de cada combinação entre a 

variável característica da carcaça e a variável genótipo. 

Foram realizadas várias análises de variância com o objetivo de avaliar o efeito individual de 

cada um dos 11 SNP’s no peso de carcaça por dia de idade (PCdia = peso da carcaça / dias 

de idade) e nas diversas características qualitativas da carne, designadamente: 

• Físicas: pH, capacidade de retenção de água (CRA), força de corte (FC), parâmetros 

da cor (L*, a*, b*, H* e C*); 

• Quimicas: humidade (Hum), cinzas, proteína bruta (PB), Gordura Total (GT), ácidos 

gordos e índices dos mesmos (AGS, AGM, AGP, ácidos gordos polinsaturados de 

cadeia longa da família n-6 (AGPCLn-6), ácidos gordos polinsaturados de cadeia 

longa da família n-3 (AGPCLn-3), AGMcis_9, AGMtrans, ácido linoleico (C18:2n-6), 

ácido linolénico (C18-3n-3), ácido ruménico (C18:2cis9t11), o índice 

C17:1/C17:0+C17:1, palmitico (C16:0) e esteário (C18:0)); 

As análises das 26 variáveis de respostas foram efetuadas separadamente para cada raça, 

com 11 modelos diferentes, que apenas diferiam no efeito individual de cada um dos 11 

SNP’s, o que totalizou 386 análises de variância por raça.  

As análises de variância foram realizadas com recurso ao PROC GLM do programa SAS 

(SAS Institute, 2004), através do seguinte modelo linear: 

Yijkl = µ + Expli + b1PCj + SNPk + eijkl  

em que Yijlm é o valor observado nas diversas características qualitativas da carne e no 

PCdia, µ é a média global, Expli é o efeito da exploração, b1 é o coeficiente de regressão 

linear no peso da carcaça (PC), SNPk é o efeito do genótipo e eijkl é o desvio associado 

com a observação ijkl. Inicialmente, foram consideradas as interações entre os efeitos do 

modelo, mas pelo facto de não serem significativas (P>0,05), não foram incluídas no modelo 

final de análise. Também foi testado o efeito conjunto de algumas combinações de 

genótipos de vários SNP, mas também não influenciaram significativamente (P>0,05) 

quaisquer das variáveis de resposta. 
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Após a análise de variância procedeu-se à estimativa das médias dos quadrados mínimos 

das características da carne segundo os genótipos dos SNP’s que tiveram um efeito 

significativo (P<0,05) e respetivos testes de diferenças entre as médias. 

 

III.4.5. Análise da associação entre 2 SNP’s do gene da miostatina e o valor genético 

para várias características produtivas de animais da raça Mertolenga 

Realizou-se a análise de variância dos valores genéticos estimados em 2012 para várias 

características de interesse na raça bovina Mertolenga, designadamente, capacidade 

maternal (PDma) e capacidade de crescimento (PDdi) até ao desmame, intervalo entre 

partos (IP), ganho médio diário (GMD), consumo alimentar residual (CAR) e índice de 

conversão alimentar (IC) avaliados em teste de performance, peso de carcaça por dia de 

idade (PCdia) e longevidade produtiva (LP), para testar se são influenciados pelos SNP’s 

nt414 e nt821 do gene da miostatina. 

Para esta análise foram utilizados os genótipos dos SNP’s nt414 e nt821 do gene GDF8 

(miostatina), obtidos em 77 animais (56 machos e 29 fêmeas) da raça Mertolenga (capítulo 

III.1. Amostragem - Material e Métodos) nascidos entre 2003 e 2008 e pertencentes a 7 

explorações, e os respetivos valores genéticos estimados em 2012, no âmbito da avaliação 

genética anual da raça Mertolenga. 

Para a análise de variância das estimativas dos valores genéticos das oito características, 

utilizou-se o PROC GLM do programa SAS (SAS Institute, 2004), com um modelo linear que 

inicialmente incluiu o efeito do ano de nascimento, sexo, SNP nt414, SNP nt821 e a 

interação entre os SNP's. Como apenas o SNP nt821 teve um efeito significativo nas 

estimativas do mérito genético dos animais, utilizou-se o seguinte modelo linear: 

Yij = µ + SNPi + eij  

em que Yij corresponde ao valor genético estimado para cada característica, µ é a média 

global, SNPi é o efeito do genótipo do SNP nt821 e eij é o desvio associado com a 

observação ij. Posteriormente, estimaram-se as médias dos quadrados mínimos dos valores 

genéticos para os três genótipos do SNP nt821 e respetivos testes de diferenças entre as 

médias. 
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IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

IV.1. Resultados dos parâmetros de variabilidade genética 

As análises laboratoriais de genética molecular incidiram sobre 407 amostras de ADN, de 9 

raças/populações provenientes do Brasil (Angus (AA), Holstein (HO), Simental (SI), 

cruzados Pardo Suíço x Holstein (PS*HO), Montana (MO), Guzerá x Holstein (GH), Gir (GI), 

Nelore (NE) e Tabapuã (TA)) e de animais de 3 raças provenientes de Portugal BBB, 

Alentejana (AL) e Mertolenga (MERT). 

Foram analisados no total 20 SNP’s para cada amostra, nos genes codificadores da 

calpaína (µ-calpaína), calpastatina, leptina e miostatina, conforme método descrito em 

III.2.2.. Os resultados das análises dos eletroferogramas que se encontram apresentados 

nas Tabelas 14 a 15, foram analisados para três parâmetros genéticos; frequências 

genotípicas e alélicas; Heterozigotia observada (Ho) e a Heterozigotia esperada (He); e o 

Equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW), para cada SNP por raça.  

Para alguns SNP’s foram apresentadas frequências do genótipo em dois grupos distintos, 

Bos taurus (Angus (AA), Simental (SI), BBB, Alentejana (AL) e Mertolenga (MERT)) e Bos 

indicus (Gir (GI), Nelore (NE) e Tabapuã (TA)), tendo sido excluídos os animais cruzados e 

a raça Holstein por ser de vocação leiteira. 

 

IV.1.1. Frequências genotípicas e alélicas dos SNP’s  

 

IV.1.1.1. Frequências genotípicas e alélicas dos SNP’s do gene CAPN1 

No gene CAPN1 (µ-calpaína) foram estudados 5 SNP’s (CAPN316; CAPN530; CAPN4751; 

CAPN4753; CAPN5331) cujas frequências genotípicas e alélicas das diferentes raças se 

encontram apresentadas nas Figuras 17 a 31.  

 

O SNP CAPN316 reflete a substituição do nucleótido C por G no exão 9, (posição 5709 de 

AF252504) resultando na modificação do aminoácido (aa) alanina por glicina na posição 

316. As Figuras 17 e 18 apresentam as frequências genotípicas e alélicas deste marcador.  
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Figura 17 – Distribuição das frequências genotípicas do SNP CAPN316 no gene CAPN1 (µ-

calpaína), por raça. 

 

O CAPN316 apresenta em todas as raças uma maior frequência do genótipo GG (0,45 a 1), 

relativamente aos genótipos CC (0 a 0,39) e CG (0 a 0,45). As raças zebuínas Nelore e 

Tabapuã tiveram uma distribuição um pouco diferente das restantes raças, mas também 

diferente entre si. Todos os animais da raça Tabapuã apresentam o genótipo GG, e no caso 

dos animais Nelore a distribuição é praticamente igual nos genótipos homozigotos GG e CC 

e quase nula nos heterozigotos. Casas et al. (2005) e White et al. (2005), com bovinos 

Brahman apresentaram frequências do genótipo GG de 0,97 e 0,58, do CG de 0,26 e 0,37, e 

do CC de 0 e 0.05 respetivamente. Morris et al. (2006), apresentaram percentagens muito 

semelhantes para animais cruzados da raça Hereford, mas uma inversão nas percentagens 

obtidas para animais Angus, com maior proporção do genótipo CC (0,47), intermédia (0,42) 

para o heterozigoto CG, e menor (0,11) para o homozigoto GG. Por seu lado, Gill et al. 

(2009) e Soria et al. (2010), utilizando animais de raça Angus, obtiveram frequências do 

genótipo GG de 0,61 e 0,82, do CG de 0,35 e 0,18 e de 0,05 e 0,00 do genótipo CC, 

respetivamente. Com touros da raça Nelore, Pinto et al. (2010) chegaram a valores 

ligeiramente diferentes dos encontrados neste estudo, com frequências do genótipo GG de 

0,98, do CG de 0,16 e de 0,00 do genótipo CC, respetivamente. 

Figura 18 – Distribuição das frequências alélicas do SNP CAPN316 no gene CAPN1 (µ-

calpaína), por raça. 
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Relativamente às frequências alélicas, o alelo C apresentou uma frequência média de todas 

as raças de 0,17 e o alelo G de 0,83, frequência encontrada também por Page et al. (2004), 

por Gill et al. (2009) e por Soria et al. (2010). Pinto et al. (2010) observaram valores mais 

baixo para o alelo C (0,08) e um valor de 99,2 para o alelo G, na raça Nelore. 

Figura 19 - Distribuição das frequências genotípicas do SNP CAPN316 no gene CAPN1 (µ-

calpaína), por espécie. 

 

 

A distribuição das frequências genotípicas do SNP CAPN316 é semelhante entre os grupos 

de animais Bos taurus e Bos indicus, ainda que para o genótipo heterozigoto exista uma 

maior percentagem de animais do grupo Bos taurus. 

 

Relativamente ao SNP CAPN530, a substituição do nucleótido G por A, no exão 14, resulta 

na substituição do aa valina por isoleucina na posição 530. 

Figura 20 - Distribuição das frequências genotípicas do SNP CAPN530 no gene CAPN1 (µ-

calpaína), por raça. 

 

Neste trabalho, a frequência do genótipo GG (entre 0,41 e 0,92) é sempre superior aos 

genótipos AA (entre 0 e 0,15) e AG (entre 0,04 e 0,47). Resultados semelhantes obtiveram 
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Page et al. (2004), White et al. (2005) e Soria et al. (2010), com resultados de maiores 

frequências para o genótipo GG, em bovinos de diversas raças. As raças com maior 

frequência do genótipo AA foram a Montana (0,08) e a Alentejana (0,15). Para a raça 

Nelore, Pinto et al. (2010) chegaram a resultados semelhantes, com frequências do genótipo 

GG de 84,7%, do AG de 15% e de 0,3% do genótipo AA, respetivamente. 

Figura 21 - Distribuição das frequências alélicas do SNP CAPN530 no gene CAPN1 (µ-

calpaína), por raça. 

 

Page et al. (2004) apresentaram uma frequência média do alelo A de 37% para todas as 

populações de bovinos que estudaram. Neste trabalho, e no conjunto das raças, a média de 

frequência do alelo A foi de 19%, e a do alelo G de 81%. Por seu lado, Soria et al. (2010), 

chegaram a frequências do alelo A muito baixas (0,02, 0,09 e 0,10), não observando o 

genótipo AA, para os três grupos de touros das raças Brangus, Angus e Brahman. Pinto et 

al. (2010) também obtiveram frequências baixas (0,08) para o alelo A com animais da raça 

Nelore. 

Figura 22 - Distribuição das frequências genotípicas do SNP CAPN530 no gene CAPN1 (µ-

calpaína), por espécie. 
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Para este marcador (CAPN530) a distribuição da frequência dos genótipos nos animais do 

tronco Bos indicus é feita pelos três genótipos possíveis, ainda que a maioria (cerca de 

80%) pertença ao genótipo GG. Os animais do grupo Bos taurus têm uma distribuição 

semelhante, sendo também o genótipo GG o mais frequente.  

 

O marcador CAPN4751 corresponde a uma substituição C/T, no intrão 17 do gene CAPN1, 

equivalente à posição 6545 da sequência AF248054 do GenBank. Em todas as raças a 

frequência do genótipo CC (0 a 42%) é menor que os genótipos CT (11 a 62%) e TT (13 a 

89%), chegando a não existir nas raças Nelore, Tabapuã e nos animais cruzados de 

Guserá*Holstein. No entanto, Pinto et al. (2010) encontraram valores diferentes de zero para 

o genótipo CC (3,2%), com animais da raça Nelore. 

 

Figura 23 - Distribuição das frequências genotípicas do SNP CAPN4751 no gene CAPN1 (µ-

calpaína), por raça. 

 

Por outro lado, os animais das raças Angus, Holstein, BBB, Alentejana e Mertolenga 

apresentam uma maior frequência do genótipo CT (45 a 62%), relativamente aos outros dois 

genótipos, tal como Gill et al. (2009) encontraram para animais Aberdeen Angus puros. Em 

2010, Soria et al., observaram frequências genotípicas contrárias entre as raças Angus e 

Brahman, para os homozigotos CC e TT, com valores de 0 e 36% e 90 e 0 %, 

respetivamente. 
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Figura 24 - Distribuição das frequências alélicas do SNP CAPN4751 no gene CAPN1 (µ-

calpaína), por raça. 

 

As frequências alélicas para o marcador CAPN4751 estão representadas na Figura 23, no 

qual se pode verificar que na maioria das raças o alelo T é mais frequente, com excepção 

das raças Holstein, BBB e Mertolenga com frequência do alelo C acima dos 50%. A mesma 

situação foi observada por Gill et al. (2009), com frequência do alelo C (65%) superior à do T 

(35%), em animais Aberdeen Angus e por Soria et al. (2010), para animais Angus e 

cruzados de Brahman x Angus.  

Por seu lado, White et al. (2005), num estudo com bovinos Brahman e um grupo de animais 

Bos taurus (Hereford, Angus, Red Angus, Simmental, Gelbvieh, Limousin, e Charolais) 

apresentaram frequências muito semelhantes, em que consideram o alelo C como raro 

(10,8%) no caso dos animais do tronco Bos indicus, ao contrário do que verificaram com o 

grupo dos animais Bos taurus, em que a segregação do alelo C foi de 57,5%. Também Pinto 

et al. (2010), para a raça Nelore encontraram baixas frequências do alelo C (18%) e 

elevadas para o alelo T (82%). Soria et al. (2010) confirmam a baixa frequência do alelo C 

(5%), com animais Brahman.  

White et al. (2005) concluem que independentemente do tronco originário dos animais, o 

alelo C tem uma associação favorável com a FC da carne e este marcador CAPN4751 foi o 

primeiro marcador no gene CAPN1 a mostrar associação significativa com a tenrura em 

ambos os grupos, Bos taurus e Bos indicus.  
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Figura 25 - Distribuição das frequências genotípicas do SNP CAPN4751 no gene CAPN1 (µ-

calpaína), por espécie. 

 

Os animais das raças oriundas do tronco Bos taurus apresentaram uma frequência maior do 

genótipo CT e pelo seu lado os do tronco Bos indicus obtiveram maiores frequências no 

genótipo TT (Figura 25). Vários autores referem que os animais do tronco Bos indicus 

apresentam por norma carne mais dura do que os animais do tronco Bos taurus (Casas et 

al., 2005; Page et al., 2004; Parra-Bracamonte et al., 2009; White et al., 2005; Cuetia et al., 

2011). Os mesmos autores associaram a presença do alelo C em homozigotia ou 

heterozigotia, à diminuição da FC, pelo que este marcador pode evidenciar essa diferença.  

 

O marcador CAPN4753 representa um polimorfismo no intrão 21 do gene CAPN1 (µ-

calpaína), com a modificação de uma adenina (A) por uma citosina (C) (posição 8676 de 

AF248054) (Figura 26).  

Figura 26 - Distribuição das frequências genotípicas do SNP CAPN4753 no gene CAPN1 (µ-

calpaína), por raça. 

 

A frequência do genótipo CC foi quase sempre superior (valores entre 55 e 81%) à dos 

restantes genótipos, com exceção da raça Nelore e dos animais cruzados de Guserá x 
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respetivamente) (Figura 26). Pinto et al. (2010) apresentaram para a raça Nelore, 

frequências dos genótipos CC (19%), AC (30%) e AA (51%), semelhantes às frequências 

encontradas neste estudo.  

Figura 27 - Distribuição das frequências alélicas do SNP CAPN4753 no gene CAPN1 (µ-

calpaína), por raça. 

 

Como seria de esperar, a frequência do alelo C é sempre muito superior à do alelo A, 

chegando a ser nula para o alelo A nas raças BBB, Alentejana e Mertolenga (amostras com 

origem em Portugal) (Figura 27). Estes resultados estão de acordo com Carvalho (2008) 

num estudo efetuado com a raça Nelore, mas para Casas et al. (2005) e Pinto et al. (2010), 

os resultados foram contraditórios, encontrando estes autores frequências para o alelo A de 

67.5% e 66%, para animais da raça Brahman e Nelore, respetivamente. 

Figura 28 - Distribuição das frequências genotípicas do SNP CAPN4753 no gene CAPN1 (µ-

calpaína), por espécie. 

 

 

A frequência dos genótipos no tronco Bos taurus foi muito desequilibrada, surgindo a 

maioria (91%) dos animais com genótipo CC (Figura 28). O tronco Bos indicus teve 

frequência nos três genótipos, com uma pequena percentagem (8%) no genótipo AA. 
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O marcador CAPN5331, situa-se na posição 327 (AF252504) do intrão 1 do gene CAPN1 

(µ-calpaína), e reflete a alteração de uma adenina por uma timina (A/T). Para este marcador 

surgiram algumas complicações na análise laboratorial. Assim, a identificação dos diferentes 

SNP’s através da metodologia de SNaPshot, não possibilitou a identificação dos 

heterozigotos (AT) dos homozigotos (TT), por ligação cruzada do próprio primer. 

No entanto, este marcador apresentou uma frequência dos homozigotos AA (64 a 100%) 

superior à dos restantes genótipos, muito semelhante ao marcador CAPN4753, em que a 

exceção foi novamente na raça Nelore e nos animais cruzados de Guserá x Holstein, em 

que o genótipo AT apresentou uma maior frequência (60% e 61%, respetivamente). 

Verificou-se também, que a frequência do alelo T foi nula nas raças BBB, Alentejana e 

Mertolenga (Figura 29). 

 

Figura 29 - Distribuição das frequências genotípicas do SNP CAPN5331 no gene CAPN1 (µ-

calpaína), por raça. 

 

Casas et al. (2005) chegaram a frequências muito semelhantes para este marcador, e 

referiram também que os marcadores CAPN4753 e CAPN5331 apresentavam frequências 

muito idênticas entre si, referindo que esta semelhança poderia indicar que os marcadores 

estariam em desequilíbrio de ligação e poderiam ser segregados com um haplotipo.  
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Figura 30 - Distribuição das frequências alélicas do SNP CAPN5331 no gene CAPN1 (µ-

calpaína), por raça. 

 

Tal como evidência a Figura 30, a frequência do alelo A é sempre muito superior à do alelo 

T, chegando a ser nula para o alelo T nas raças BBB, Alentejana e Mertolenga  

 

Figura 31 - Distribuição das frequências genotípicas do SNP CAPN5331 no gene CAPN1 (µ-

calpaína), por espécie. 

 

A distribuição dos genótipos por espécie mostrou que neste SNP os animais dos dois 

troncos só apresentam dois genótipos (AT e AA). Também para ambos os troncos o 

genótipo com maior frequência é o AA (Figura 31). 

 

IV.1.1.2. Frequências genotípicas e alélicas dos SNP’s do gene CAST 

No gene da calpastatina (CAST) foram estudados 2 SNP’s (CAST257; CAST2959) cujas 

frequências genotípicas e alélicas das diferentes raças apresentamos nas Figuras 32 a 37.  
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A substituição de um nucleótido G por C, no intrão 5, entre o exão 5 e 6, na posição 282 

(AY008267), caracteriza o polimorfismo do SNP CAST1, denominado UoGCAST1, por 

alguns autores. Os resultados deste trabalho (Figura 32), mostram que a frequência do 

genótipo CC (67 a 100%) foi sempre superior relativamente aos genótipos CG e GG, 

apresentando-se como genótipo único para as raças Holstein, Simental, Pardo Suíço x 

Holstein, Gir e Tabapuã. O genótipo GG só foi identificado nos animais BBB (Figura 32).  

Figura 32 - Distribuição das frequências genotípicas do SNP’ CAST1 no gene da 

calpastatina, por raça. 

 

Schenkel et al. (2006) chegaram a frequências (43.0%, 39.8%, e 17.2% para CC, CG, e GG, 

respetivamente), que segundo estes autores, não estão de acordo com o equilíbrio de 

Hardy-Weinberg (P=0,001). Gill et al. (2009), apresentaram valores superiores para o 

genótipo CG (47%), seguido do genótipo CC (41%) e do GG (12%) com a menor frequência, 

tal como Pinto et al. (2010), que apresentam o genótipo heterozigoto CG, como o genótipo 

de maior frequência (47,1%) com pouca diferença do genótipo CC (39,7), seguido do GG 

com 13,2%, em touros Nelore (Figura 32). 

Figura 33 - Distribuição das frequências alélicas do SNP CAST1 no gene da calpastatina, 

por raça. 
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O alelo C teve uma frequência muito superior ao alelo G, chegando a ser 100% nas raças 

Holstein, Simental, Pardo Suíço x Holstein, Gir e Tabapuã. Estes resultados estão de acordo 

com Gill et al. (2009) e Schenkel et al.(2006), com excepção dos animais da raça Simental 

reportado no trabalho de Schenkel et al.(2006), e da raça Nelore relatado no estudo de Pinto 

et al. (2010), que observaram maiores frequências do alelo G (64% e 63%) e menores para 

o alelo C (38% e 37%), respetivamente. 

Figura 34 - Distribuição das frequências genotípicas do SNP CAST1 no gene da 

calpastatina, por espécie. 

 

Os animais do tronco Bos indicus apresentaram quase na sua totalidade o genótipo CC, 

enquanto os animais provenientes do tronco Bos taurus ainda têm alguma expressão (cerca 

de 16%) do genótipo CG (Figura 34). 

 

O marcador CAST2 foi definido como a alteração de uma adenina (A) por uma guanina (G), 

localizada na posição 2959 (AF159246), na região 3' UTR do gene da calpastatina. 

Figura 35 - Distribuição das frequências genotípicas do SNP CAST2 no gene da 

calpastatina, por raça. 
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Para a maioria das raças estudadas o genótipo AA teve uma frequência maior do que os 

genótipos AG e GG (Figura 35). Para as raças Aberdeen Angus, Montana, Alentejana e 

Mertolenga não se observou o genótipo GG, tal como referido por Morris et al. (2006) 

trabalhando com animais cruzados Jersey x Limousine e também em animais de raça 

Angus.  

Figura 36 - Distribuição das frequências alélicas do SNP CAST2 no gene da calpastatina, 

por raça. 

 

As frequências do alelo A (de 65 a 99%) foram em muito superiores em todas as raças, 

relativamente à frequência do alelo G (1 a 35%) (Figura 36).  

Figura 37 - Distribuição das frequências genotípicas do SNP CAST2 no gene da 

calpastatina, por espécie. 

 

A distribuição dos genótipos por espécie mostrou que no SNP CAST2 os animais do tronco 

Bos indicus apresentam três genótipos, e os animais provenientes do tronco Bos taurus têm 

a sua grande expressão no genótipo AA (82%) (Figura 37). O alelo A é considerado por 

alguns autores como o alelo favorável à tenrura da carne (Morris et al., 2006; Cuetia et al., 

2011), pelo que neste caso a diferença na distribuição do genótipo entre os dois troncos 

poderá favorecer a tenrura nos animais do tronco Bos taurus. 
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IV.1.1.3. Frequências genotípicas e alélicas dos SNP’ do gene da Leptina 

No gene da leptina (LEP) foram estudados 3 SNP’s (LEP140; LEP252; LEP305) localizados 

nos exões 2 e 3 do gene estrutural e 3 SNP’s na região promotora do gene (UASMS1; 

UASMS2; UASMS3), cujas frequências genotípicas e alélicas das diferentes raças são 

apresentadas nas Figuras 38 a 55.  

No exão 2, do gene LEP, o SNP LEP252 (AY138588) reflete a alteração E2JW descrita por 

Lagonigro et al. (2003), que deocorre da substituição de uma adenina (A) por uma timina (T) 

com a troca do aa tirosina (TAT) para fenilalanina (TTT). 

Figura 38 - Distribuição das frequências genotípicas do SNP LEP252 no gene da leptina, por 

raça. 

 

 

Neste marcador não foi possível observar os 3 genótipos possíveis, AA, AT e TT, em quase 

todas as raças, com excepção da Alentejana (Figura 38). O genótipo AA é praticamente 

único, registando-se polimorfismo neste marcador apenas nas raças Holstein e BBB, 

Alentejana e Mertolenga. Consequentemente, os resultados mostram grandes diferenças 

nas frequências dos alelos (Figura 39). 

Figura 39 - Distribuição das frequências alélicas do SNP LEP252 no gene da leptina, por 

raça. 
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O alelo A é o mais frequente, e o alelo T só aparece em algumas raças (Holstein, BBB, 

Alentejana e Mertolenga). Curiosamente, as raças Holstein e BBB, apresentaram 

frequências genotípicas e alélicas muito semelhantes, com cerca 3% para o alelo T. Por seu 

lado, as raças portuguesas surgem com a maior frequência do alelo T, de 15 e 27% 

respetivamente para a raça Mertolenga e Alentejana. Resultados semelhantes foram obtidos 

por Lagonigro et al. (2003) com valores nulos para a frequência do genótipo TT para 

algumas raças, e frequências alélicas de T de 12% e 15 %, para animais da raça Hereford e 

Charolês. Para Schenkel et al. (2005), o alelo T foi considerado raro, com valores de 4%, 

apresentando valores de frequências alélicas de 96% para o alelo A, muito semelhante ao 

que foi observado neste estudo para as raças sem origem em Portugal.  

Figura 40 - Distribuição das frequências genotípicas do SNP LEP252 no gene da leptina, por 

espécie. 

 

 

O grupo Bos indicus apresentou apenas o genótipo AA enquanto os animais com origem no 

tronco Bos taurus distribuem-se pelos três genótipos (Figura 40). 

 

O polimorfismo E2FB descrito por Buchanan et al. (2002), reflete a substituição de C/T, no 

nucleótido 305 (AY138588) do exão 2 do gene da leptina, designado neste estudo por 

LEP305, causa uma alteração significativa na sequência primária da proteína 

correspondente, nomeadamente por substituição de uma arginina (Arg - CGC) por uma 

cisteína (Cis - TGC).  

As frequências genotípicas encontradas para as diferentes raças mostram que na sua 

maioria o genótipo CC tem valores superiores (48 a 96%), com exceção das raças 

Alentejana, Mertolenga, e Montana, onde o genótipo TT (no caso da Mertolenga, com 44%) 

ou o heterozigoto CT (51% para a Alentejana e 60% para a Montana) surgem com maior 

expressão (Figura 41). As raças do grupo Bos indicus, Gir, Nelore e Tabapuã e as raças 

BBB, e cruzados de Pardo Suiço não apresentaram o genótipo homozigoto TT.  
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Figura 41 - Distribuição das frequências genotípicas do SNP LEP305 no gene da leptina, por 
raça. 

 

Relativamente às frequências alélicas e para o alelo C observou-se uma variação entre os 

63% e os 98% para a maioria das raças, com excepção das raças autóctones portuguesas 

para as quais apresentou valores mais baixos, nomeadamente 38% para a Alentejana e 

44% para a raça Mertolenga (Figura 42). Estes resultados refletem uma maior percentagem 

na frequência do alelo T nas raças portuguesas.  

Figura 42 - Distribuição das frequências alélicas do SNP LEP305 no gene da leptina, por 
raça. 

 

Buchanan et al. (2002), num estudo comparativo entre as raças britânicas Angus e Hereford 

e as raças continentais Charolês e Simental, chegaram também a maiores frequências do 

alelo T para as raças britânicas (58% e 55%, respetivamente), enquanto as raças 

continentais (Charolês e Simental) apresentaram uma maior preponderância do alelo C 

(66% e 68%, respetivamente).  

Schenkel et al. (2005), num estudo com animais das raças Angus, Charolês, Limousine, e 

Simental referem que as frequências alélicas do SNP E2FB são muito semelhantes entre si, 

com valores superiores para o alelo T (52% a 59%), com excepção da raça Angus que 

tende a ter uma menor frequência do alelo C (45%). Resultados semelhantes foram obtidos 

por Nkrumah et al. (2004), em que observaram uma menor frequência do alelo C para os 

animais Angus, relativamente aos animais de outras raças. 
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Todos estes autores suportam a ideia de que este marcador LEP305 tem um papel 

importante na deposição de gordura, estando associado a diferenças na capacidade de 

depositar mais gordura em idade mais jovem, e às diferenças na precocidade das raças 

(Buchanan et al., 2002). 

Figura 43 - Distribuição das frequências genotípicas do SNP LEP305 no gene da leptina, por 

espécie. 

 

A Figura 43 mostra que há diferenças na percentagem de animais provenientes das duas 

espécies dentro dos três genótipos. Para o grupo de animais do tronco Bos taurus a maior 

percentagem de animais tem o genótipo heterozigoto (CT), mas existe frequência nos três 

genótipos. No grupo de animais Bos indicus a grande maioria é CC (86%) e o restante 

mostrou-se com o genótipo CT.   

 

A substituição de uma timina (T) por uma citosina (C), no exão 3 do gene LEP (AJ132764), 

resulta na alteração do aa valina (GTG) para uma alanina (GCG), na posição 140 (140-SNP) 

e foi anteriormente reportada por Lagonigro et al. (2003). Os resultados das frequências 

genotípicas mostram que as raças Angus, Gir, Nelore e Tabapuã só apresentam o genótipo 

CC, pelo que a frequência do alelo C é também de 100%, nestas raças. Relativamente às 

outras raças, apenas as raças portuguesas apresentaram os 3 genótipos, com maior 

frequência para o genótipo CC (59% a 94%). Pontualmente, os animais oriundos do 

cruzamento de Guzerá, apresentaram maior frequência do genótipo heterozigoto CT (70%). 

A frequência alélica de C (65% a 100%) é sempre superior ao do alelo T. 
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Figura 44 - Distribuição das frequências genotípicas do SNP LEP140 no gene da leptina, por 
raça. 

 

 

Lagonigro et al. (2003) não apresentaram frequências genotípicas e alélicas para este 

marcador, mas referem que parece existir um efeito associativo entre os marcadores E2JW, 

E2FB e 140-SNP, relativamente às proporções da gordura intermuscular e subcutânea da 

carcaça de bovinos. 

Figura 45 - Distribuição das frequências alélicas do SNP LEP140 no gene da leptina, por 
raça. 
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Figura 46 - Distribuição das frequências genotípicas do SNP LEP140 no gene da leptina, por 

espécie. 

 

A análise da Figura 46 evidencia que os animais do tronco Bos indicus são todos 

homozigóticos CC e que as raças do tronco Bos taurus distribuem-se pelos três genótipos, 

mas também com maior expressão no genótipo CC. 

 

Na região promotora da leptina bovina (AB070368) foram descritos por Nkrumah et al. 

(2005) 3 SNP’s, nomeadamente UASMS1, UASMS2, e UASMS3, localizados nas posições 

207 (C/T), 528 (C/T) e 1759 (C/G), respetivamente. 

Figura 47 - Distribuição das frequências genotípicas do SNP’s UASMS1 da região promotora 

do gene da leptina, por raça. 

 

 

As frequências genotípicas do polimorfismo UASMS1, apresentadas na Figura 47, mostram 

que o genótipo mais frequente em quase todas as raças, é o TT (43% a 84%), e que para as 

raças Nelore, Tabapuã e BBB este genótipo parece fixado (100%). As raças portuguesas 

surgem com uma percentagem bastante inferior (11 e 13 %) para o genótipo TT, 

relativamente aos restantes genótipos. O genótipo homozigoto CC, não está presente em 

todas as raças amostradas, verificando-se apenas nas raças Angus, Simental, Montana, 
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cruzados de Pardo Suíço em percentagens relativamente baixas (3% a 7%) e nas raças 

autóctones, Alentejana e Mertolenga com frequências superiores (40% e 46%, 

respetivamente). Na raça Alentejana, o genótipo heterozigoto CT apresenta a frequência 

mais elevada com 49%.  

Figura 48 - Distribuição das frequências alélicas do SNP UASMS1 da região promotora do 

gene da leptina, por raça. 

 

A frequência dos alelos reflete as frequências genotípicas, apresentando apenas as raças 

Alentejana e Mertolenga uma percentagem maior do alelo C (65% e 67%), relativamente ao 

alelo T (Figura 48).  

Schenkel et al. (2005) observaram uma predominância do alelo T relativamente ao alelo C 

(58% vs 42%, respetivamente), em animais das raças Angus, Charolês, Limousine, e 

Simental, tal como Gill et al. (2009) com valores muito idênticos com animais puros 

Aberdeen Angus. No presente trabalho a situação encontrada foi idêntica no caso das raças 

cuja amostragem teve origem no Brasil, mas foi contrária no caso das raças portuguesas. 

Pannier et al. (2009) chegaram a frequências semelhantes às encontradas para a raça 

Alentejana, em animais das raças Charolês, Aberdeen Angus, Hereford e Blonde 

d’Aquitaine, nas quais o genótipo CT apresentou maior expressão (44,30%; 56,76%; 50% e 

50%, respetivamente). 
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Figura 49 - Distribuição das frequências genotípicas do SNP USAMS1 da região promotora 

do gene da leptina, por espécie. 

 

 

No SNP UASMS2 a distribuição dos genótipos pelas duas espécies foi diferente. O grupo 

Bos indicus apresentou quase na sua totalidade o genótipo TT (92%), enquanto o grupo Bos 

taurus teve uma distribuição mais uniforme pelos três genótipos (Figura 49). 

 

Relativamente ao marcador UASMS2 os genótipos possíveis são TT, CT e CC. No entanto, 

apenas na raça BBB surgem com alguma frequência os 3 genótipos. O genótipo mais 

frequente é o CC (57% a 97%), que na raça Nelore está presente em todos os animais 

amostrados. A raça BBB o genótipo CT é o genótipo com maior frequência (54%). Nkrumah 

et al., (2005) também apresentaram frequências para o genótipo TT muito baixas (3% a 5%) 

em touros de Angus, Charolês e cruzados de ambos.  

Figura 50 - Distribuição das frequências genotípicas do SNP UASMS2 da região promotora 

do gene da leptina, por raça. 

 

 

Gill et al. (2009) chegaram a resultados de maior frequência do genótipo heterozigoto CT 

(50%), relativamente ao CC (38%) e de menor frequência observada para o TT (12%), em 
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animais Aberdeen Angus semelhantes aos resultados obtidos com a raça BBB, neste 

trabalho. Pannier et al. (2009) chegaram a resultados idênticos para animais puros das 

raças Limousine, Aberdeen Angus, Hereford e BBB (46,15%, 54,05%, 50,00% e 55,56%, 

respetivamente) para o genótipo CT.  

Figura 51 - Distribuição das frequências alélicas do SNP UASMS2 da região promotora do 

gene da leptina, por raça. 

 

Para todas as raças o alelo mais frequente foi o C (51% a 100%). Estes resultados estão de 

acordo com Nkrumah et al. (2005), que referiram frequências do alelo T de cerca de 20%, 

Schenkel et al. (2005) com valores para o alelo C e T de 73,8 vs 26,1%, respetivamente, e 

Gill et al. (2009) com valores de 63% para o alelo C e de 37% para o alelo T.  

Figura 52 - Distribuição das frequências genotípicas do SNP USAMS2 da região promotora 

do gene da leptina, por espécie. 
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tiveram observações nos genótipos CT e CC, sendo que no genótipo CC apresentaram uma 

percentagem (92%) muito elevada (Figura 52). 

Para o SNP UASMS3, o comportamento das raças portuguesas foi também diferente das 

restantes, relativamente às frequências genotípicas e alélicas. No entanto, o genótipo mais 

frequente foi o GG, em todas as raças estudadas, com valores entre 51% e 100%. O 

genótipo CG só se observou em 6 raças, Angus (3,3%), Simental (3,3%), cruzados de 

Parda-Suíça (2,6%), Gir (3,1%), Alentejana (17,0) e Mertolenga (6,3%). E o genótipo CC 

teve uma frequência muito baixa (2,6%) nos animais cruzados de Parda-Suíça, e um pouco 

mais elevadas nas raças portuguesas, Alentejana (31,9%) e Mertolenga (37,5%). 

Figura 53 - Distribuição das frequências genotípicas do SNP UASMS3 da região promotora 

do gene da leptina, por raça. 

 

 

Nkrumah et al. (2005), com machos das raças Angus, Charolês e cruzados de ambos, 

obtiveram frequências para os três genótipos e verificaram que o genótipo CG apresentou 

as maiores frequências (46% e 52%).  

Figura 54 - Distribuição das frequências alélicas do SNP UASMS3 da região promotora do 

gene da leptina, por raça. 
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Relativamente às frequências alélicas é o alelo G que tem maior expressão em todos os 

animais estudados, aparecendo com frequência igual a 1 nas raças Holstein, e cruzados de 

Guzerá, Montana, Nelore, Tabapuã e BBB. Nas raças Alentejana e Mertolenga a frequência 

do alelo G (60% e 59%, respetivamente, é próxima da encontrada por Nkrumah et al. (2005) 

(48 e 59%).  

Para Schenkel et al. (2005) este marcador encontra-se em perfeita ligação com o marcador 

UASMS1. Em contraste Nkrumah et al. (2005) referem que os SNP’s UASMS2 e UASMS3 

possuem um significativo desequilíbrio de ligação, sugerindo que o efeito de um dos SNP’s 

pode reflectir um efeito indirecto do outro.  

Figura 55 - Distribuição das frequências genotípicas do SNP USAMS3 da região promotora 

do gene da leptina, por espécie. 

 

 

Os animais do tronco Bos indicus são quase todos homozigóticos GG (99%), enquanto as 

raças do tronco Bos taurus distribuem-se pelos três genótipos, mas também com maior 

expressão no genótipo GG (Figura 55). 

As frequências genótipicas de alguns dos SNP’s estudados para o gene da leptina foram 

diferentes entre os animais provenientes do Brasil e de Portugal, sugerindo que os animais 

tenham influências genéticas distintas (Bos indicus e Bos taurus) e possivelmente, possam 

ter sido sujeitos a processos de seleção diferentes. 
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No gene da miostatina (GDF8) foram estudados 7 SNP’s, dois localizados no exão 2 (nt414; 
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7-ins 10) e o nt821 (del11), caraterizam-se por haver uma deleção de pares de bases com 

inserção ou não de outros nucleóticos diferentes.  

Os resultados das análises dos eletroferogramas referentes aos 7 SNP’s estudados no gene 

GDF8, mostraram que em todas as raças, apenas 2 marcadores (nt414; nt821) obtiveram 

polimorfismos, pelo que as Figuras 56 a 59 apresentam apenas as frequências e alélicas 

desses dois SNP’s. Na Tabela 13, apresenta-se o genótipo e o alelo encontrado para os 

restantes 5 SNP’s. 

Tabela 13 – Genótipo e alelo encontrado em alguns SNP’s do gene GDF8, para todas as 

raças. 

SNP Genotipo Alelo 

nt419     (T/A) TT T 

Q204X   (C/T) CC C 

E226X   (G/T) GG G 

E291X   (G/T) GG G 

C313Y   (G/A) GG G 

 

O SNP nt414, do gene GDF8, reflecte a substituição de uma citosina (C) por uma timina (T), 

no nucleótido 414 do exão II, na posição do aa 138. É considerada uma mutação silenciosa 

(Smith et al., 2000). No entanto, alguns autores mostram a sua associação com outras 

mutações em diversas raças (Grobet et al., 1998). Neste marcador foram registados 

polimorfismos nas raças Charolesa, Limousine e Maine-Anjou por Smith et al. (2000), em 

animais das raças Asturiana, Rubia, Aubrac, Charolesa, Gasconne, Salers por Dunner et al. 

(2003), na raça Preta por Carolino et al. (2008) e também em bovinos da raça Nelore 

(Grisolia et al., 2009). 

Figura 56 - Distribuição das frequências genotípicas do SNP’s nt414 do gene GDF8, por 

raça. 
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As frequências genotípicas para este marcador (nt414) foram mais elevadas para o genótipo 

CC (56% a 100%), à excepção das raças Alentejana e Mertolenga que apresentaram 

valores inferiores, 8% e 39%, respectivamente (Figura 56). O genótipo TT surgiu nas raças 

Simental, Montana, cruzado de Guzerá e Tabapuã com valores abaixo dos 7%, nas raças 

Alentejana e Mertolenga com valores mais elevados (37% e 13%, respetivamente) e sem 

frequência nas restantes raças estudadas. Para as raças Alentejana e Mertolenga foi o 

genótipo CT foi o que apresentou maior frequência. A raça BBB apresentou apenas o 

genótipo CC. Carolino et al. (2008) referem uma frequência de 85% para o genótipo CC, 

seguido do genótipo TT e com menor frequência o genótipo CT, na raça Preta. 

Figura 57 - Distribuição das frequências alélicas do SNP’s nt414 do gene GDF8, por raça. 

 

Relativamente ao alelo T, o alelo C exibe uma superioridade com valores acima dos 60% 

em quase todas as raças, excepto para a raça Alentejana (36%). Para a raça Preta, a 

frequência do alelo C foi de 88% e para o alelo T de 12% segundo Carolino et al. (2008). 

O polimorfismo observado no nucleótido 821 no 3º exão do gene, com a deleção de 11 par 

de bases (nt821 (del11)), causa uma alteração na estrutura da sequência codificante do 

gene GDF8 a que corresponde um aumento da massa muscular ou hipertrofia muscular.  

As frequências genotípicas para o nt821 foram praticamente iguais a 1, para todas as raças 

com genótipo TT, e com genótipo CC para a raça BBB. O genótipo heterozigoto teve 

percentagens baixas (12,5% e 3 %) para as raças Montana e Gir. Carolino et al. (2006) na 

raça Preta encontraram frequências dos genótipos de 59% de TT, 15% para o heterozigoto 

(CT) e 26% para CC. 

Figura 58 - Distribuição das frequências genotípicas do SNP’s nt821 do gene GDF8, por 

raça. 
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O genótipo CC é caraterístico dos animais com fenótipo de garupa dupla, e muito 

característico nas raças BBB e Asturiana de los Valles (McPherron & Lee, 1997; Grobet et 

al., 1997; Dunner et al., 1997; Karin et al., 2000; Smith et al., 2000). Na raça BBB o genótipo 

CC parece estar fixado, e com evidência de ser a mutação responsável pelo fenótipo da 

garupa dupla, enquanto noutras raças o fenótipo da hipertrofia muscular pode ter origem na 

expressão de mais do que uma mutação. Na prática, verifica-se que há um acréscimo do 

efeito fenotípico, em resultado da expressão de mais do que uma mutação do gene GDF8. 

(Miranda el al., 2002). 

Figura 59 - Distribuição das frequências alélicas do SNP’s nt821 do gene GDF8, por raça. 

 

As frequências alélicas mostram uma quase exclusividade do alelo T em quase todas as 

raças e do alelo C para a raça BBB. Na raça Preta, Carolino et al. (2006) apresentaram 

frequências de 0,67 e 0,33 para os alelos T e C, respetivamente. Constataram ainda que, 

em ambas as mutações (nt414 e nt821) a frequência do alelo dito selvagem (C e T, 

respetivamente) é superior à do alelo “mutante” (mh) (T e C, respetivamente). 
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IV.1.2. Resultados da Heterozigotia esperada (He) e a Heterozigotia observada (Ho) 

A heterozigotia de um marcador molecular é a probabilidade de um indivíduo ser 

heterozigoto (2 alelos diferentes) num determinado locus, independentemente do número e 

frequência de alelos na população. Pode ser usada para descrever a diversidade genética 

de uma população, medindo a proporção de heterozigóticos de uma população medida por 

vários loci (Almeida, 2007). A população diz-se polimórfica num determinado locus, se a 

frequência do alelo mais comum não for superior a 95%. 

A heterozigotia observada (Ho) é a proporção de indivíduos heterozigotos observada na 

população em estudo e a heterozigotia esperada (He) é uma medida teórica e é calculada a 

partir das frequências alélicas num dado locus (Nei, 1975). 

Na Tabela 14 apresenta-se os valores de Ho e He determinados para os diferentes SNP’s 

por raça.  

Em termos gerais, verificou-se que os marcadores com valores mais elevados de 

heterozigotia (Ho e He) foram o CAPN4751 no gene CAPN1, o CAST2 no gene CAST e 

LEP305 no gene LEP, observando-se sempre valores diferentes de zero em todas as raças. 

Pelo contrário, o marcador LEP252 apresentou valores de Ho e He nulos ou perto de zero 

em quase todas as raças. Na maioria dos marcadores e das raças a Ho foi maior que a He 

sugerindo excesso de heterozigotos em relação ao modelo de equilíbrio de Hardy-Weinberg. 

O valor de Ho mais elevado foi de 70% para o locus LEP140 nos animais cruzados de Pardo 

Suíço e o de He de 50% para o mesmo locus e para o locus UASMS2, respetivamente nas 

raças Holstein, Mertolenga e BBB. 

Relativamente às raças, verifica-se que em todas existe sempre algum marcador no qual 

não há variabilidade genética, pelo que os valores de Ho e de He são zero. As raças 

Tabapuã e a Nelore são as com maior número de marcadores sem variabilidade genética, 6 

e 5 SNP’s, respetivamente.   
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Tabela 14 – Valores de heterozigotia observada (Ho) e heterozigotia esperada (He) determinados para os diferentes SNP’s, para cada raça. 
  RAÇAS 

SNP  AA GH GI HO MO NE PS*HO SI TA BBB AL MERT 

CAPN530 
Ho 0,13 0,33 0,31 0,11 0,42 0,04 0,23 0,35 0,18 0,45 0,43 0,47 
He 0,18 0,33 0,31 0,10 0,41 0,12 0,20 0,29 0,16 0,41 0,47 0,42 

CAPN316 
Ho 0,26 0,17 0,22 0,18 0,29 0,04 0,27 0,04 0,00 0,45 0,40 0,42 
He 0,22 0,16 0,19 0,24 0,25 0,48 0,24 0,04 0,00 0,44 0,37 0,41 

CAPN4751 
Ho 0,63 0,39 0,41 0,48 0,29 0,24 0,39 0,35 0,11 0,45 0,49 0,48 
He 0,49 0,31 0,39 0,50 0,47 0,21 0,32 0,38 0,10 0,46 0,44 0,50 

CAPN4753 
Ho 0,37 0,50 0,20 0,06 0,36 0,50 0,19 0,22 0,45 0,00 0,00 0,00 
He 0,30 0,41 0,26 0,33 0,29 0,49 0,17 0,26 0,35 0,00 0,00 0,00 

CAPN5331 
Ho 0,32 0,61 0,36 0,22 0,29 0,60 0,18 0,23 0,13 0,00 0,00 0,00 
He 0,27 0,42 0,30 0,19 0,25 0,42 0,16 0,20 0,12 0,00 0,00 0,00 

CAST1 
Ho 0,17 0,29 0,00 0,00 0,33 0,05 0,00 0,00 0,00 0,09 0,16 0,28 
He 0,16 0,25 0,00 0,00 0,28 0,05 0,00 0,00 0,00 0,28 0,15 0,24 

CAST2 
Ho 0,30 0,54 0,25 0,35 0,29 0,52 0,29 0,28 0,40 0,27 0,02 0,04 
He 0,26 0,45 0,40 0,34 0,24 0,45 0,38 0,33 0,35 0,31 0,02 0,04 

LEP140 
Ho 0,00 0,22 0,00 0,20 0,06 0,00 0,70 0,11 0,00 0,34 0,06 0,18 
He 0,00 0,19 0,00 0,18 0,06 0,00 0,45 0,10 0,00 0,28 0,24 0,43 

LEP252 
Ho 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,36 0,29 
He 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,39 0,25 

LEP305 
Ho 0,48 0,35 0,31 0,35 0,60 0,08 0,16 0,40 0,03 0,31 0,51 0,40 
He 0,40 0,39 0,26 0,35 0,46 0,08 0,15 0,36 0,03 0,26 0,46 0,46 

UASMS1 
Ho 0,43 0,50 0,22 0,35 0,50 0,00 0,18 0,33 0,00 0,16 0,49 0,42 
He 0,38 0,38 0,19 0,29 0,44 0,00 0,21 0,32 0,00 0,15 0,46 0,44 

UASMS2 
Ho 0,43 0,08 0,13 0,13 0,29 0,00 0,03 0,27 0,09 0,54 0,17 0,17 
He 0,34 0,07 0,12 0,12 0,24 0,00 0,03 0,23 0,08 0,50 0,16 0,15 

UASMS3 
Ho 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,17 0,06 
He 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,08 0,03 0,00 0,00 0,48 0,48 

nt414 
Ho 0,19 0,17 0,21 0,41 0,19 0,24 0,28 0,41 0,11 0,00 0,55 0,48 
He 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,46 0,26 

Legenda: Angus (AA); Holstein (HO); Simental (SI); cruzados Pardo Suíço x Holstein (PS*HO); Montana (MO); Guzerá (GH); Gir (GI); Nelore (NE);  

Tabapuã (TA); Blanc Bleu Belge (BBB); Alentejana (AL); Mertolenga (MERT). 
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IV.1.3. Resultados do cálculo do equilíbrio de Hardy-Weinberg (HW) 

O pressuposto do equilibrio de uma população pela lei de Hardy-Weinberg (HW) é baseado 

na frequência observada dos homozigóticos e dos heterozigóticos para determinado 

marcador ser idêntica à frequência esperada. No entanto, as populações animais estão 

normalmente sujeitas à atuação de fatores evolutivos, o acasalamento não ocorre ao acaso, 

devido à existência de subpopulações, que apresentam frequências genotípicas ou 

diversidade genética diferente da população global. Assim, há uma fração da diversidade 

genética que é devida a diferenças entre subpopulações e que, em geral, é diretamente 

proporcional ao seu grau de isolamento. 

A lei de Hardy e Weinberg é baseada num modelo teórico, mas pode considerar-se que 

reflete bem o que ocorre nas populações domesticadas, durante um determinado intervalo 

de tempo. Isto é, apesar das populações estarem expostas a fatores que poderiam afetar o 

equilíbrio, as taxas de mutação da maioria das caraterísticas monogénicas são bastante 

baixas, e a capacidade de rápida adaptação a um novo equilíbrio genético, de grandes 

populações, que vivem num ambiente relativamente estável, não sujeitas a migrações 

intensas, tenderá para um valor de equilibrio de Hardy e Weinberg (EHW), durante um 

intervalo de tempo relativamente longo (Beja-Pereira & Ferrand de Almeida, 2005). Para 

estes autores, é possível demonstrar que numa população em EHW, as frequências alélicas 

mantêm-se constantes indefinidamente. 

Para testar o EHW, usámos o teste de Pearson do χ2 através das frequências genotípicas 

observadas e as frequências genotípicas esperadas, bem como o valor exacto de P com o 

nível de significância de 5% para 1 grau de liberdade = 3,84. Se o valor obtido é inferior a 

3,84, não rejeitamos a hipótese nula (H0) logo a população está em equilíbrio de Hardy 

Weinberg para o marcador analisado.  
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Tabela 15 – Valores de χ2 e nível de significância determinados para os diferentes SNP’s e por raça 
  RAÇAS 

SNP  AA GH GI HO MO NE PS*HO SI TA BBB AL MERT 

CAPN530 χ2  2,02 0,00 0,00 0,06 0,00 9,97 0,44 1,02 0,27 0,29 0,21 0,78 
p ns ns ns ns ns <0,01 ns ns ns ns ns ns 

CAPN316 χ2  0,68 0,21 0,48 1,14 0,51 19,06 0,82 0,01 0,00 0,01 0,31 0,00 
p ns ns ns ns ns <0,01 ns ns ns ns ns ns 

CAPN4751 χ2  2,33 1,36 0,05 0,04 2,42 0,46 1,99 0,15 0,09 0,02 0,45 0,08 
p ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

CAPN4753 χ2  1,51 1,06 0,93 11,43 0,66 0,02 0,29 0,57 1,90 0,00 0,00 0,00 

p ns ns ns <0,01 ns ns ns ns ns ns ns ns 

CAPN5331 χ2  1,15 4,40 1,63 0,34 0,51 4,59 0,32 0,50 0,14 0,00 0,00 0,00 

p ns <0,05 ns ns ns <0,05 ns ns ns ns ns ns 

CAST1 χ2  0,26 0,70 0,00 0,00 0,48 0,01 0,00 0,00 0,00 14,39 0,33 1,25 
p ns ns ns ns ns ns ns ns ns <0,01 ns ns 

CAST2 χ2  0,93 0,93 4,66 0,01 0,39 0,63 1,98 0,74 0,63 0,52 0,01 0,02 
p ns ns <0,05 ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

LEP140 χ2  0,00 0,34 0,00 0,25 0,02 0,00 9,44 0,09 0,00 1,62 25,20 1,69 
p ns ns ns ns ns ns <0,01 ns ns ns <0,01 ns 

LEP252 χ2  0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,37 1,40 
p ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

LEP305 χ2  1,44 0,22 0,98 0,00 1,28 0,05 0,24 0,42 0,01 1,22 0,45 1,02 
p ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

UASMS1 χ2  0,73 2,89 0,48 1,02 0,30 0,00 0,53 0,05 0,00 0,29 0,26 0,19 
p ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

UASMS2 χ2  2,30 0,04 0,14 0,11 0,39 0,00 0,01 0,71 0,07 0,25 0,41 0,40 
p ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

UASMS3 χ2  0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 16,20 0,01 0,00 0,00 19,65 36,37 
p ns ns ns ns ns ns <0,01 ns ns ns <0,01 <0,01 

NT414 χ2  0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,37 1,40 
p ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

Legenda: Nível de significância (p); não significativo (ns); Angus (AA); Holstein (HO); Simental (SI); cruzados Pardo Suíço x Holstein (PS*HO); Montana (MO);  

Guzerá (GH); Gir (GI); Nelore (NE); Tabapuã (TA); Blanc Bleu Belge (BBB); Alentejana (AL); Mertolenga (MERT). 
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Os resultados do teste χ2 para as diferenças de frequência de alelos dos respetivos SNP’s 

por raça, estão apresentados na Tabela 15.  

A maioria dos SNP’s em estudo encontra-se em EHW, nas diferentes raças, ou seja não foi 

significativa a diferença de frequência de alelos encontrada. No entanto, verificou-se 

pontualmente alguns marcadores que não estão em EHW em algumas raças. Assim, o SNP 

CAPN5331 não está em EHW nas raças Nelore (4,59) e nos cruzados de Guzerá * Holstein 

(4,40), para P<0,05. Por seu lado, o CAPN4753 não está em EHW na raça Holstein (11,43) 

para P<0,01. Na raça Gir, o único marcador que não está em EHW é o CAST2 com valores 

de 4,66 e P<0,05. Os animais incluidos neste estudo, das raças Alentejana e cruzados de 

Parda Suiço*Holstein, mostraram desiquilibrido de HW nos mesmos marcadores, LEP140 e 

UASMS3, com valores significativos para P<0,01. A raça Nelore, para além do desiquilibrio 

no SNP CAPN5331, apresentou desiquilibrido de HW em mais dois SNP’s do gene CAPN1, 

o CAPN530 (9,97) e o CAPN316 (19,06), valores significativos para P<0,01. A raça BBB não 

apresentou EHW no marcador CAST1 (14,39) e a raça Mertolenga no marcador UASMS3 

(36,37).  

As raças Angus, Simental, Montana e Tabapuã mostraram ter todos os marcadores 

estudados em EHW. Gill et al. (2009), com animais Aberdeen Angus e cruzados destes com 

Limousine, chegaram a frequências dos genótipos em 5 SNP’s (CAPN316 ; CAPN 4751; 

CAST2; UASMS1; UASMS2) que estavam de acordo com o equilíbrio de Hardy-Weinberg. 

Shenkel et al., 2005, também chegaram a frequências dos genótipos que estavam em EHW, 

em animais ditos comerciais, cruzados, em que a maior contribuição era dada pelas raças 

Angus, Charolês, Limousin e Simental, dentro dos SNP E2JW (LEP252), E2FB (LEP305), 

UASMS1 e UASMS2. Estes autores analisaram ainda o equilíbrio (submetido a um teste χ2) 

das frequências genotípicas considerando conjuntamente dois SNP de cada vez, concluindo 

que apenas os SNP’s UASMS1 e E2JW (LEP252) estariam em EHW. Todos os outros 

emparelhamentos apresentaram um desequilíbrio significativo (P <0,01).  

Nkrumah et al. (2005), num estudo de três populações de animais cruzados, com diferentes 

proporções das raças Angus, Charolês, Galloway, Hereford, Holstein e Pardo-Suíço, 

Simental, mostraram que as frequências genotípicas de dois SNP (UASMS2 e UASMS3) 

que se distribuiram de acordo com o EHW (P> 0,10). No entanto, ao analisar os genótipos 

em conjunto  revelaram a existência de desequilíbrio de ligação significativa entre os SNP’s 

(UASMS2 e UASMS3).  

 

 

 



INFLUÊNCIAS GENÉTICAS NAS CARACTERÍSTICAS DA CARCAÇA E CARNE EM BOVINOS 

Tese de Doutoramento   |  Maria Inês A. Carvalho Martins Carolino 

 

99 
 

IV.1.4. Resultados de frequências genotípicas dos SNP’s do gene GDF8 (Miostatina) 

em bovinos mertolengos 

A Associação de Criadores de Bovinos Mertolengos (ACBM), identificou alguns animais com 

um desenvolvimento muscular superior ao padrão normal da raça, e demonstrou interesse 

em estudar geneticamente estes animais e, tanto quanto possível, relacionar os 

polimorfismos do gene da miostatina com alguns parâmetros produtivos. Para tal, a ACBM 

procedeu à recolha de amostras de sangue de 77 bovinos Mertolengos, em 7 explorações, 

alguns dos quais com a referida exuberância muscular.  

A deteção dos polimorfismos que identificam os SNP’s para o gene da miostatina (nt414, 

nt419, Q204X, E226X, nt821, E291X, C313Y) foram realizadas de acordo com a técnica 

descrita no ponto III.2.2. do material e métodos. 

Os resultados das análises laboratoriais mostraram apenas polimorfismos nos SNP’s nt414 

e nt821, tal como descrito por Carolino et al. (2008), em animais da raça Preta. Estes 

polimorfismos no gene GDF8 foram pela primeira vez identificados em animais da raça 

Mertolenga e conduziram à deteção de seis genótipos distintos. 

As frequências dos genótipos para os dois SNP’s (nt414 e nt821) foram agrupadas, de 

acordo com o número de cópias do alelo associado à hipertrofia muscular (mh). O genótipo 

dos animais é apresentado com a seguinte denominação: NN homozigoto sem alelo mh; N+ 

heterozigoto com um alelo mh; ++ homozigoto com dois alelos mh, sendo que, primeiro é 

representado o genótipo obtido para o SNP nt414 seguido do SNP nt821. 

A Figura 60 mostra os diferentes genótipos obtidos com os polimorfismos destes dois SNP’s 

(nt414 e nt821). 

Figura 60 – Distribuição do número de animais por genótipo (nt414/nt821) 

  

Diversos trabalhos comprovaram a existência de uma associação entre a presença do alelo 

mh no SNP nt821 e a expressão do fenótipo de hipertrofia muscular, contrariamente ao SNP 

26%
29%

9%
8%

6%

22%

0

5

10

15

20

25

30

NN/NN N+/NN ++/NN NN/N+ N+/N+ NN/++

%
 d

e 
an

im
ai

s

Genótipo (nt414/nt821)



INFLUÊNCIAS GENÉTICAS NAS CARACTERÍSTICAS DA CARCAÇA E CARNE EM BOVINOS 

Tese de Doutoramento   |  Maria Inês A. Carvalho Martins Carolino 

 

100 
 

nt414 que é sempre definido como uma mutação silenciosa (Smith et al., 2000), não se 

observando qualquer efeito significativo na expressão fenotípica (Dvořák et al., 2002; Royo 

et al., 2001; Carolino et al., 2008).  

Os resultados mostram que a maioria dos animais (cerca de 64%) são homozigotos sem 

alelo mh (NN) para o SNP nt821, 14% heterozigóticos (N+) e 22% homozigotos com dois 

alelos mh (++). As fotografias abaixo apresentadas mostram exemplos de animais com 

algumas variantes dos genótipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os animais portadores do alelo mh no SNP nt821, quando comparados com animais NN, 

têm em média 20% mais carne, proporcionalmente menos osso, menos gordura, e maior 

percentagem das peças de carne com maior valor económico (Arthur, 1995). Por essa 

NN/NN 

NN/N+ N+/N+ 
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razão, poderá haver interesse em difundir os animais portadores das variantes alélicas 

favoráveis à hipertrofia muscular, não esquecendo porém que a hipertrofia muscular pode 

apresentar também desvantagens associadas, como dificuldades reprodutivas (baixa 

viabilidade dos vitelos e o atraso na maturação sexual), mal formações e doenças 

respiratórias (McPherron & Lee, 1997). No entanto, o conhecimento do genótipo do animal 

pode ser obtido em idade precoce, fornecendo ao criador mais informação para a tomada de 

decisão na seleção dos animais, tendo por base a genotipagem e não apenas a seleção por 

mera observação de caracteres morfológicos de interesse.  
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IV.2. Resultados das análises das características qualitativas da carne  

Neste capítulo apresentam-se os resultados das análises das características qualitativas da 

carne de animais das raças bovinas Alentejana e Mertolenga, obtidas conforme descrito no 

capítulo dos Material e Métodos. 

 

IV.2.1. Características físicas da carne 

Os resultados das análises físicas das carnes são apresentados para os parâmetros da Cor, 

pH, Capacidade de Retenção de Água (CRA), Perda de Peso por Cozedura (PPC) e a Força 

de Corte (FC), obtidos através dos métodos descritos no capítulo III.3.2.. 

Para a análise destes parâmetros foram consideradas um total de 156 amostras de carne 

fresca e congelada, 83 das quais de animais da raça Mertolenga e 73 amostras de animais 

da raça Alentejana, cujas estatísticas descritivas estão apresentadas na Tabela 16. 

Tabela 16 - Estatísticas descritivas das características físicas da carne  

Variável Nº Obs. Média Desvio 
Padrão Mínimo Máximo 

Idade ao abate (meses) 156 19,29 4,22 9 25 

Peso da Carcaça (kg) 156 288,26 60,79 165,00 417,50 

L* 156 34,38 3,72 24,58 42,09 

a* 156 11,05 2,88 4,49 17,30 

b* 156 5,12 1,68 1,26 7,90 

H* 156 25,25 8,27 8,06 54,32 

C* 156 12,29 2,90 5,29 18,91 

pH 156 5,88 0,36 5,46 6,94 

PPC (%) 155 27,08 6,77 12,22 46,86 

CRA (%) 156 25,09 7,33 6,30 47,44 

FC (kgf) 156 8,42 3,35 2,42 18,75 
PPC – Perda de Peso por Cozedura; CRA – Capacidade de Retenção de Água; Fc – Força de corte; 

 

 

IV.2.1.1. Cor   

A cor da carne foi analisada segundo cinco parâmetros, nomeadamente, L* correspondente 

ao índice de luminosidade, a* que corresponde à intensidade de vermelho, b* 

correspondente à intensidade de amarelo, H* que corresponde ao tom ou tonalidade e C* 

que corresponde ao grau de saturação da cor. Estes dois últimos parâmetros (H* e C*) 

foram calculados a partir dos parâmetros a* e b*, utilizando as fórmulas já descritas no 

capítulo III.3.2.1. do Material e Métodos. Os valores médios dos cinco parâmetros da 
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avaliação da cor estão apresentados na Tabela 17 separadamente para as carnes frescas e 

congeladas de ambas as raças.  

Tabela 17 - Valores médios ± desvio padrão de parâmetros da cor obtidos em carne fresca e 

congelada de animais das raças Alentejana e Mertolenga.  

Parâmetro 
Alentejana Mertolenga 

Fresca Congelada Fresca Congelada 

L* 36,12 ± 2,79 33,97 ± 3,49 34,98 ± 3,09 31,11 ± 3,43 

a* 11,11 ± 2,90 12,85 ± 3,14 10,36 ± 3,08 10,82 ± 1,98 

b* 5,50 ± 1,17 5,75 ± 1,33 4,72 ± 1,85 4,27 ± 1,62 

H* 29,35 ± 8,06 27,71 ± 3,31 24,95 ± 9,95 21,32 ± 6,27 

C* 12,35 ± 2,64 13,08 ± 3,34 11,84 ± 3,68 11,70 ± 2,25 
    L*- luminosidade; a* - teor de vermelho; b*- teor de amarelo; H* - tom; C* - croma. 

 

A carne fresca da raça Alentejana apresentou valores de L* e de H* semelhantes aos 

encontrados por Neves (2001), que estudou diferentes músculos também em bovinos da 

raça Alentejana. Este autor obteve valores médios de L* de 35,78 e H* de 21,29 no 

M.semimembranosus; no caso do M.psoas major, registou L* com 37,97 e H* de 21,25.  

Simões (2006) determinou no M.longissimus dorsis de animais da raça Alentejana, valores 

para L* de 38,2, para a* de 17,1 e para b* de 2,8, superior e inferior respetivamente aos 

observados neste trabalho. 

Com carne da raça Mertolenga, Simões (2006) também relata valores mais elevados para L* 

(38,3) e a* (16,9) e mais baixo de b* (1,9) no M.longissimus dorsis, Por seu lado, Monteiro et 

al. (2013) com carne da raça Mertolenga (M.longissimus lumborum) determinaram valores 

médios de L* (30,50), a* (20,45), b* (2,29), H* (5,82) e C* (20,70), bastante diferentes dos 

encontrados neste trabalho. 

Existem vários factores, tais como raça, sexo, idade, tipo de músculo, alimentação e maneio 

antes do abate, taxa de descida do pH e pH final da carne, que podem influenciar a cor da 

carne e outros, tais como refrigeração, temperatura e a duração do armazenamento que 

podem afetar a sua estabilidade (Dunne et al., 2008).  

Page et al. (2001) determinaram correlações negativas entre os parâmetros da cor L*, a* e 

b* e o pH muscular. Por seu lado, Wulf et al. (1997) verificaram que os valores de b* têm 

uma correlação positiva e elevada com a tenrura, maior do que os valores da luminosidade 

(L*). Desta forma, segundo Kuber et al., 2004, dentro dos parâmetros da cor, os valores de 

b* podem ser os melhores indicadores da tenrura da carne. 
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IV.2.1.2. pH 

Os valores médios de pH das carnes frescas e congeladas de an

e Mertolenga, são apresentadas na 

Figuras 61 e 62. 

Tabela 18 - Valores médios ± desvio padrão de pH da carne fresca e congelada nas raças 

Alentejana e Mertolenga. 

Parâmetro 
Fresca

pH 5,82 ± 0,33

 

Para a raça Alentejana, os valores médios de pH foram mais elevados na carne fresca 

(5,82) do que na carne congelada (5,73). Pelo contrário, na 

médios de pH foram superiores na carne congelada (6,03), relativamente ao pH registado na 

carne fresca (5,93). 

Figura 61 – Distribuição dos valores médios de 
pH para a raça Alentejana

 
 
 

 

O valor do pH da carne de bovino deverá variar entre os 5,4 e 5,8, o que segundo Marsh 

(1987) são considerados valores normais, com condições para a adequada conservação. 

Para valores de pH de 6, as carnes são consideradas como “carnes moderadamente DFD 

(Dark, Firm, Dry) (Silva et al.

(Warriss, 1990). Valores de pH elevados estão também associados a maior CRA (Pearson & 

Young, 1989; Hultin, 1993). 

Segundo a classificação anterior, e de acordo com os valores médios apresentados, pode

se considerar a carne Alentejana como “carne normal”. Já no caso da raça Mertolenga, os 

valores médios correspondem a uma carne moderadamente 

valores mínimos de pH enquadraram

normais. Os valores de pH acima do normal apresentaram baixa frequência e correspondem 
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Os valores médios de pH das carnes frescas e congeladas de animais das raças Alentejana 

e Mertolenga, são apresentadas na Tabela 18 e a distribuição dos valores médios de pH na

Valores médios ± desvio padrão de pH da carne fresca e congelada nas raças 

Alentejana Mertolenga

Fresca Congelada Fresca 

5,82 ± 0,33 5,73 ± 0,31 5,93 ± 0,33 

Para a raça Alentejana, os valores médios de pH foram mais elevados na carne fresca 

(5,82) do que na carne congelada (5,73). Pelo contrário, na raça Mertolenga, os valores 

médios de pH foram superiores na carne congelada (6,03), relativamente ao pH registado na 

Distribuição dos valores médios de 
pH para a raça Alentejana 

Figura 62 - Distribuição dos valores médios de 
pH para a raça Mertolenga

 
 

O valor do pH da carne de bovino deverá variar entre os 5,4 e 5,8, o que segundo Marsh 

(1987) são considerados valores normais, com condições para a adequada conservação. 

de pH de 6, as carnes são consideradas como “carnes moderadamente DFD 

et al., 1999) e apresentam uma cor mais escura que as normais 

(Warriss, 1990). Valores de pH elevados estão também associados a maior CRA (Pearson & 

; Hultin, 1993).  

Segundo a classificação anterior, e de acordo com os valores médios apresentados, pode

se considerar a carne Alentejana como “carne normal”. Já no caso da raça Mertolenga, os 

valores médios correspondem a uma carne moderadamente DFD. Em a

valores mínimos de pH enquadraram-se no intervalo das carnes com valores considerados 

normais. Os valores de pH acima do normal apresentaram baixa frequência e correspondem 
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imais das raças Alentejana 

18 e a distribuição dos valores médios de pH nas 

Valores médios ± desvio padrão de pH da carne fresca e congelada nas raças 

Mertolenga 

Congelada 

 6,03 ± 0,41 

Para a raça Alentejana, os valores médios de pH foram mais elevados na carne fresca 

raça Mertolenga, os valores 

médios de pH foram superiores na carne congelada (6,03), relativamente ao pH registado na 

Distribuição dos valores médios de 
pH para a raça Mertolenga 

 

O valor do pH da carne de bovino deverá variar entre os 5,4 e 5,8, o que segundo Marsh 

(1987) são considerados valores normais, com condições para a adequada conservação. 

de pH de 6, as carnes são consideradas como “carnes moderadamente DFD 

, 1999) e apresentam uma cor mais escura que as normais 

(Warriss, 1990). Valores de pH elevados estão também associados a maior CRA (Pearson & 

Segundo a classificação anterior, e de acordo com os valores médios apresentados, pode-

se considerar a carne Alentejana como “carne normal”. Já no caso da raça Mertolenga, os 

. Em ambos os casos os 

se no intervalo das carnes com valores considerados 

normais. Os valores de pH acima do normal apresentaram baixa frequência e correspondem 
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a carnes claramente DFD. Na raça Mertolenga surgiram casos desviantes da situação 

normal tanto nos valores mais baixos de pH como nos mais elevados. Silva (1996) obteve 

valores inferiores de pH (5,79) para a raça Mertolenga do que para a raça Alentejana (5,66). 

Por seu lado, Monteiro et al. (2013) com carne da raça Mertolenga (M.longissimus 

lumborum) obteve a valores de pH de 5,64. 

 

IV.2.1.3. Perda de Peso por Cozedura (PPC) 

A diferença entre o peso inicial e final da amostra de carne após a cozedura caracteriza a 

PPC, que reflete as perdas da fração aquosa que se encontra ligada às células musculares 

e ainda a uma parte da fração lipídica existente na amostra que é libertada devido ao efeito 

do calor. Com o aumento da temperatura ocorre a desnaturação das proteínas e a alteração 

das estruturas intramusculares que determinam a CRA (Sañudo et al., 1998).  

 Os valores médios obtidos para a PPC estão expressos na Tabela 19 para as carnes fresca 

e congelada de ambas as raças.  

Tabela 19 – Valores médios de PPC para as carnes fresca e congelada de ambas as raças. 

Parâmetro 
Alentejana Mertolenga 

Fresca Congelada Fresca Congelada 

PPC (%) 30,96 ± 5,60 28,72 ± 5,76 25,62 ± 6,34 23,31 ± 6,84 

 

Pela observação da Tabela 19 pode verificar-se que, em termos médios e em ambas as 

raças, houve maiores perdas de peso na carne fresca do que na carne congelada. 

Vários autores descrevem que a congelação tem um efeito sobre as fibras musculares, 

induzindo o alongamento e ruptura de tecido conjuntivo devido à formação de gelo 

intracelular (Shanks et al., 2002). Este processo está associado a uma perda de peso sob a 

forma de exsudado que durante o processo de descongelação pode atingir os 47% do peso 

total (Sahrpy & Marsh, 1953). Estas alterações refletem-se na CRA da carne e nas perdas 

de água durante o processo de preparação culinária. 

Monteiro et al. (2013) com carne fresca da raça Mertolenga (M.longissimus lumborum) 

obtiveram valores de PPC de 25,25%, muito semelhantes aos encontrados neste trabalho. 

 

IV.2.1.4. Capacidade de Retenção de Água (CRA) 

A CRA reflete a capacidade da carne reter a sua própria água de constituição quando 

submetida a agentes externos (corte, temperatura, trituração, prensagem, etc.). Esta 

propriedade está relacionada com a suculência, cor e tenrura da carne, podendo afectar a 
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sua transformação e conservação (Forrest et al., 1979; Prändl et al., 1994; Osório & Osório, 

1999). 

Tabela 20 – Valores médios de CRA para as carnes fresca e congelada de ambas as raças 

Parâmetro 
Alentejana Mertolenga 

Fresca Congelada Fresca Congelada 

CRA (%) 24,29 ± 5,95 27,65 ± 6,34 24,17± 8,56 24,27 ± 6,94 

 

No caso da raça Mertolenga, o valor médio da CRA foi de 24,2%, valor inferior aos obtidos 

por Silva (1996) e por Lemos (1997) de 32,9% e 34,8%, respetivamente, em carnes frescas. 

Do mesmo modo, para a raça Alentejana, o valor médio obtido foi de 24,29%, valor inferior 

aos referidos por Silva (1996) e por Lemos (1997) que foram de 33,7% e 32,4%, 

Respetivamente. Também para a raça Alentejana, Neves (2001) obteve um valor superior 

de CRA no músculo do diafragma (30,56%), um valor semelhante para o M.psoas major 

(26,60%) e um valor inferior para o M.semimembranosus (25,6%).  

Na comparação entre carnes frescas e congeladas, os resultados médios da CRA foram 

muito semelhantes nas amostras da raça Mertolenga (cerca de 24%). Na raça Alentejana o 

efeito da congelação determinou um valor de CRA superior (27,65%) (Tabela 20).  

Os valores médios relativamente baixos encontrados nas duas raças, independentemente 

do tipo de processamento, são indicativos de uma maior capacidade de reter a água no seu 

interior e deverão estar relacionados com os resultados do pH, uma vez que valores de pH 

elevados estão associados a uma maior CRA (Wood, 1990; Guignot et al., 1994). 

 

IV.2.1.5. Força de Corte (FC) 

A FC é o parâmetro mais usado para a avaliação da tenrura em carnes. Valores mais altos 

de FC traduzem a maior força necessária para mastigar a amostra, consequentemente, uma 

menor tenrura. A tenrura da carne é um dos parâmetros mais importantes da qualidade da 

carne e depende de muitos factores, que pode ser devido a fatores ante-mortem (espécie, 

raça, idade) e post-mortem (descida do pH, encurtamento das fibras musculares pelo frio, 

método de cozedura, duração do período de maturação, etc.). Valores de FC inferiores ou 

iguais a 8 kgf classificam como tenra a carne de bovino (Price & Schweigert, 1994; Zapata et 

al., 2000).  

Os valores médios da FC nas carnes frescas e congeladas das duas raças são 

apresentados na Tabela 21. 
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Tabela 21 – Valores médios de FC para as carnes fresca e congelada de ambas as raças. 

Parâmetro 
Alentejana Mertolenga 

Fresca Congelada Fresca Congelada 

FC (kgf) 11,44 ± 3,61 7,58 ± 2,35 8,50± 3,07 6,26 ± 1,92 

 

Para a carne fresca da raça Alentejana a FC média foi de 11,44 kgf. Para a mesma raça 

Lemos (1997) refere um valor de 8,9 kgf, enquanto Silva (1996) obteve um valor bastante 

inferior de 6,2 kgf. Neves (2001) apresenta valores de FC inferiores no 

M.semimembranousus (3,8 kgf) e no M.psoas major (3,9 Kgf), sendo consideradas como 

carnes tenras.  

Para a carne fresca da raça Mertolenga a FC média foi de 8,50 kgf. Para a mesma raça, 

Silva (1996) refere o valor de 5,8 kgf e Lemos (1997) o valor de 8,3 kgf. 

Nas Figuras 63 e 64 são apresentados os diferenciais de FC entre a carne congelada e a 

carne fresca nas raças Alentejana e Mertolenga. A carne congelada apresenta valores 

médios de FC menores do que a carne fresca, com diferenças médias de cerca de 4 kgf ± 

035.  

Figura 63 - Diferença em kgf da FC entre a 
carne congelada e carne fresca da raça 

Alentejana 

Figura 64 - Diferença em kgf da FC entre a 
carne congelada e carne fresca da raça 

Mertolenga 
  

 

Para alguns autores (Crouse & Koohmaraie, 1990; Whipple & Koohmaraie, 1992; Shanks et 

al., 2002) a FC diminui quando a carne é congelada. Para Shanks et al. (2002), carnes com 

7 dias de maturação e que são sujeitas à congelação têm valores de FC idênticas às carnes 

frescas com 14 a 21 dias de maturação. Este facto pode estar ligado à ruptura das 

membranas das células por formação de gelo intracelular, como consequência da 

congelação (Shanks et al., 2002). 
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IV.2.2. Composição química da carne 

Os principais componentes químicos da carne são a água, a proteína, a gordura, e 

pequenas quantidades de outras substâncias, como hidratos de carbono, ácido lático, 

minerais e vitaminas e cinzas (Ordóñez et al., 2005). A composição química das carnes é 

afetada por diversos fatores, como a espécie, raça, sexo e tipo de músculo e ainda o maneio 

alimentar, que tem forte influência na quantidade de gordura e no perfil de ácidos gordos 

(Daley et al., 2010; Costa et al., 2013). 

A fração de gordura constitui o componente mais variável da composição da carne, tanto do 

ponto de vista quantitativo como qualitativo. A gordura animal é composta por diversos tipos 

de lípidos, e a sua distribuição determina o marmoreado da carne, que pode adquirir 

importância na palatabilidade (Ordóñez et al., 2005).  

A composição química das amostras de carne das raças Alentejana e Mertolenga está 

expressa na Tabela 22, que demonstra não haver grandes diferenças entre as raças. Os 

valores médios de humidade rondaram os 75%, de proteína bruta os 23% e das cinzas 1%. 

A Gordura Total foi ligeiramente superior na raça Alentejana (1,75%) relativamente à raça 

Mertolenga (1,65%)  

Tabela 22 – Composição química da carne das raças Alentejana e Mertolenga 

Parâmetro Alentejana Mertolenga 

Humidade (%) 74,45 ± 0,94 74,80 ± 1,00 

Proteína Bruta 

 (%) 
23,22 ± 0,85 23,05 ± 1,45 

Gordura Total (%) 1,75 ± 0,78 1,65 ± 0,62 

Cinzas (%) 1,04 ± 0,06 1,03 ± 0,04 

  Valores expressos em média ± desvio padrão 

Os valores obtidos neste estudo para as raças Alentejana e Mertolenga correspondem aos 

valores normais da composição de carne bovina. Assim, na raça Alentejana, Simões e Mira 

(2001) chegaram a valores médios de humidade de 75,2%, cinzas 1,03%, PB de 21,8% e 

GT de 1,72%, em muito semelhantes aos valores observados neste trabalho. Mais tarde 

(2006), Simões obteve valores de 73,1% de humidade e de 22,9% de PB, para o 

M.longissimus dorsi de animais da raça Alentejana. 

Relativamente à carne da raça Mertolenga, Simões (2006) refere valores de humidade de 

73,3% e de 23,8 para a PB no M.longissimus dorsi. Monteiro et al. (2013), num trabalho com 

a raça Mertolenga referem para o M.longissimus lumborum, um valor de 73,86% para a 

humidade e de 2,68 para GT. Lemos (1997), para a mesma raça, obteve valores médios de 

humidade de 75,3% para o M.longissimus dorsi. 

 



INFLUÊNCIAS GENÉTICAS NAS CARACTERÍSTICAS DA CARCAÇA E CARNE EM BOVINOS 

Tese de Doutoramento   |  Maria Inês A. Carvalho Martins Carolino 

 

109 
 

IV.2.3. Perfil de ácidos gordos da carne (AG) 

Os resultados de perfil de ácidos gordos (AG) das amostras de carne das raças Alentejana e 

Mertolenga são apresentados como resultados médios, da concentração dos AG’s em 

percentagem relativa dos AG totais. Os valores médios dos diferentes tipos de AG 

analisados são apresentados no anexo 3.  

Com base no perfil em ácidos gordos foram calculados os somatórios e os índices que se 

apresentam na Tabela 23. A escolha deste conjunto de variáveis foi feita atendendo aos 

critérios utilizados pelos organismos internacionais para a valorização das gorduras 

destinadas á alimentação humana (WHO, 2009; FAO, 2010). Os índices que foram incluídos 

neste trabalho pretendem avaliar o grau de atividade de complexos enzimáticos chave no 

metabolismo lipídico dos ruminantes. Assim, determinou-se a relação 

C17:1/C17:0+C17:1,como indicador da atividade da enzima delta9 dessaturase que 

intervém na síntese dos ácidos gordos monoinsaturados (AGM) na forma cis-9 a partir dos 

ácidos gordos saturados (AGS) correspondentes e ainda na conversão do ácido vacénico 

(C18:1t11) proveniente da bioidrogenação ruminal em ácido ruménico. Para avaliar a 

atividade das enzimas delta5 dessaturase, delta6 dessaturase e várias elongases que 

participam nos processos de síntese dos ácidos gordos polinsaturados de cadeia longa 

(AGPCL) das séries n-6 e n-3 a partir dos ácidos gordos essenciais linoleico (C18:2n-6) e 

linolénico (C18:3n-3), determinaram-se as relações AGCLn-6/ Linoleico+ AGCLn-6 e 

AGCLn-3/ Linolénico+ AGCLn-3. 

Tabela 23 – Composição da gordura intramuscular do M.longissimus thoracis das raças 

Alentejana e Mertolenga. 

 
AG em % do total de AG  
Alentejana Mertolenga 

AGS 40,00 41,28 
AGM 42,63 40,83 

cis-9 36,48 33,98 
trans 3,48 4,24 

AGP 13,96 14,37 

Linoleico 9,81 10,40 
Linolénico 0,40 0,41 

AGPCL n-6 13,51 13,85 
AGPCL n-3 1,21 1,19 
C18:2c9t11 0,26 0,31 

   
C17:1/C17:0+C17:1 1,57 1,39 

AGPCL n-6/ linoleico+ AGPCL n-6 14,89 15,18 
AGPCL n-3/ linolénico+ AGPCL n-3 4,24 4,09 

AGS – ácidos gordos saturados; AGM - ácidos gordos monoinsaturados; AGP - ácidos gordos 

polinsaturados; AGPCL – ácidos gordos polinsaturados de cadeia longa 
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A carne de ruminantes é normalmente rica em AGS e AGM, com pequenas quantidades de 

AGP (Geay et al., 2001; Wood et al., 2003), e as carnes das raças Alentejana e Mertolenga 

analisadas não foram excepção. Para ambas as raças, os AGS e os AGM apresentam 

proporções idênticas (cerca de 40-42%) relativamente ao total de AG’s, e os AGP 

representam apenas 14%. O predomínio dos AGS provém da ação dos microrganismos do 

rúmen que promovem a bioidrogenação dos AGM e AGP provenientes da dieta (Kirsten, 

1999). 

O ácido palmítico e esteárico (C16:0 e C18:0, respetivamente) são os AGS mais 

abundantes, representando cerca de 88% do total dos AGS. Relativamente aos AGM, o 

oleico é o ácido com maior expressão e o linoleico ocupa a maior percentagem (cerca 65%) 

no conjunto dos AGP. 

Relativamente aos ácidos gordos com impacto positivo na saúde humana, nomeadamente 

os AGP das famílias n-6 e n-3 e os isómeros conjugados do ácido linoleico (CLA), 

nomeadamente o ácido ruménico, os resultados mostram uma percentagem de cerca de 

14%, 1,20% e 0,26 a 0,30% respetivamente. 

Vários estudos demonstraram que dietas à base de concentrados/cereais elevam a 

concentração de AGP n-6 nos tecidos animais e que, por outro lado, dietas à base de 

forragens/erva levam a percentagens elevadas de AGPn-3 (Daley, 2010). Neste estudo, os 

animais foram produzidos em sistemas extensivos, com consumo quase exclusivo de erva, 

mas 4 meses antes do abate passaram a uma alimentação à base de concentrados 

complementada com erva, palha ou feno, o que permite explicar as baixas concentrações de 

AGPn-3 de que resultaram valores elevados da relação n-6/ n-3 (11.2 e 11.6). 

Na Tabela 24 apresenta-se um resumo de vários estudos sobre o perfil de AG com animais 

das raças Alentejana e Mertolenga. De um modo geral podemos retirar que os valores 

encontrados neste trabalho foram semelhantes aos descritos relativamente aos AGS, mas 

superiores os valores de AGM e inferiores os valores de AGP. Estas diferenças poderão 

estar associadas a diferenças na composição das carnes utilizadas que, por sua vez, se 

podem relacionar com diferenças nos sistemas de produção dos animais. 
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Tabela 24 – Perfil de ácidos gordos obtidos por vários autores em estudos com animais das raças Alentejana e Mertolenga 

Nome do AG Notação 

AG em % do total de AG  
Lemos  
1997 

 
Alentejana 

Alfaia, et 
al., 2009 

 
Alentejana 

Monteiro 
et al., 
2013, 

Alentejana 

Actual 
trabalho 

 
Alentejana 

Lemos 
1997 

 
Mertolenga 

Alfaia, et 
al., 2006 

 
Mertolenga 

Monteiro  
et al., 2013 

 
Mertolenga 

Actual 
trabalho 

 
Mertolenga 

Mirístico C14:0 1,12 1,84 1,65 2,07 1,15 2,69 1,79 2,19 
Pentadecilico C15:0   0,34 0,38  0,37 0,36 0,38 
Palmítico C16:0 21,42 20,79 20,35 21,98 21,64 22,2 20,49 22,45 
Margarico C17:0 0,95  2,44 1,20 1,05 0,73 2,41 1,09 
Esteárico C18:0 12,34 14,96 16,50 15,40 12,95 16,6 15,75 16,04 

Saturados (AGS)  41,7 39,27 41,27 40,00 42,4 43,0  41,28 
Palmitoleico C16:1 cis-9 3,07  1,69 2,82 2,92 3,03 1,98 2,91 
Oleico C18:1cis-9 31,08  24,17 32,47 29,43 30,2 25,71 30,02 

Monoinsaturados (AGM)  35,6 34,99  42,63 33,4 34,4  40,83 
Linoleico C18:2n-6 13,66 11,95 11,11 9,81 14,16 11,8 10,44 10,40 
Linolénico C18:3n-3 5,20 0,48 1,12 0,40 6,12 0,53 1,67 0,41 
Eicosapentaenoico (EPA) C20:5n-3  0,47 0,99 0,22  0,08 0,92 0,21 
Docosapentanenoico (DPA) C22:5n-3  0,91 1,54 0,53  0,43 1,34 0,52 
Docosahexaenoico (DHA) C22:6n-3  0,11 0,24 0,06  0,05 0,19 0,06 

Polinsaturados (AGP)  22,7 19,06 18,66 13,96 24,2 16,9  14,37 
Total n-6   17,08 14,83 13,51  15,8  13,85 
Total n-3   1,97 3,82 1,21  1,10  1,19 
n-6/n-3   8,99 3,96 11,17  14,9 4,23 11,64 
AGP/AGS  0,55 0,49 0,32 0,35 0,58 0,41  0,35 
C17:1/C17:0+C17:1  2,91   1,57 2,03 1,18  1,39 

AGCL n-6/ Linoleico+ AGCL n-6  18,51 16,16 14,89  17,14  15,18 
AGCL n-3/ Linolénico+ AGCL n-3  6,07 7,23 4,24  3,18  4,09 

AGS – ácidos gordos saturados; AGM - ácidos gordos monoinsaturados; AGP - ácidos gordos polinsaturados; AGPCL – ácidos gordos polinsaturados de cadeia longa 



INFLUÊNCIAS GENÉTICAS NAS CARACTERÍSTICAS DA CARCAÇA E CARNE EM BOVINOS 

Tese de Doutoramento   |  Maria Inês A. Carvalho Martins Carolino 

 

112 
 

IV.3. Análise do efeito da congelação nas características físicas da carne 

Os parâmetros de qualidade da carne (FC, CRA, pH, PPC e Cor) foram submetidos a 

análise de variância, através de um modelo misto com o PROC MIXED do programa SAS 

(SAS Institute, 2004), com o objetivo de avaliar se o tratamento (carne fresca vs carne 

congelada) influencia as respetivas variáveis. 

Os resultados da análise de variância obtidos através do referido modelo misto e as médias 

dos quadrados mínimos ± erro padrão das características físicas da carne segundo o efeito 

do tratamento (carne fresca vs carne congelada) da raça Alentejana encontram-se 

apresentados nas Tabelas 25 e 27 e para a raça Mertolenga nas Tabelas 26 e 27. 

Tabela 25 – Resultados da análise de variância das características físicas da carne da raça 

Alentejana  

 Valores de F 

Fatores gl L* a* b* H* C* pH PPC 
(%) 

CRA 
(%) 

FC 
(kgf) 

Tratamento 1 22,27** 17,98** 1.96ns 8,68** 16,71** 1,52ns 0,15ns 6,97* 66,77** 

Exploração 5 2,35ns 9,99** 1,51ns 8,64** 8,31** 2,70* 3,77* 2,29ns 1,06ns 

Peso Carc 1 9,42** 0,10ns 1,49ns 0,47ns 0,27ns 5,53* 0,36ns 1,10ns 0,09ns 

Nº obs  73 73 73 73 73 73 73 73 73 

Média  35,50 11,63 5,79 27,22 13,08 5,78 29,77 26,08 9,38 
 ** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; Peso carc – peso da carcaça;  

Nº obs – Número de observações 

Os resultados da análise de variância mostraram que o tipo de tratamento 

(fresca/congelada) da carne da raça Alentejana, influenciou significativamente para P<0,01 a 

luminosidade (L*), o teor de vermelho ( a*), o H*, o C* e a FC e para P<0.05 a CRA, mas 

não teve influência sobre as restantes características físicas da carne. 

Tabela 26 – Resultados da análise de variância das características físicas da carne da raça 

Mertolenga. 

 Valores de F 

Fatores gl L* a* b* H* C* pH PPC 
(%) 

CRA 
(%) 

FC 
(kgf) 

Tratamento 1 19,56** 0,09ns 4,08ns 0,20ns 0,33ns 0,00ns 1,82ns 12,38** 40,54** 

Exploração 3 25,30** 3,98* 27,74** 26,03** 4,38* 12,0** 0,91ns 17,29** 4,40* 

Peso Carc. 1 0,01ns 2,90ns 0,02ns 3,18ns 2,37ns 1,75ns 0,17ns 5,585* 0,97ns 

Nº obs.  83 83 83 83 83 83 83 83 83 

Média  33,39 10,55 4,54 23,52 11,60 5,97 24,69 24,21 7,58 
 ** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; Peso carc – Peso da carcaça;  

Nº obs. – Número de observações 
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No caso da carne da raça Mertolenga, os resultados da análise de variância demonstram 

que o tipo de tratamento (fresca/congelada) influenciou significativamente (P<0,01) apenas a  

luminosidade (L*),  o CRA e a FC da carne. 

Tabela 27 - Médias dos quadrados mínimos ± erro padrão das características físicas da 

carne das raças Alentejana e Mertolenga segundo o tratamento 

Parâmetro 
Alentejana Mertolenga 

Fresca Congelada Fresca Congelada 

L* 36,97a ± 0,47 34,59b ± 0,43 34,85a ± 0,34 32,45b ± 0,44 

a* 10,33a ± 0,43 12,37b ± 0,40 10,39a ± 0,38 10,53a ± 0,45 

b* 5,74a ± 0,20 6,01a ± 0,19 4,66a ± 0,18 5,00a ± 0,20 

H* 30,11a ± 1,07 26,76b ± 1,00 24,83a ± 0,89 25,48a ± 1,15 

C* 11,93a ± 0,42 13,86b ± 0,39 11,52a ± 0,38 11,77a ± 0,44 

pH 5,79a ± 0,05 5,76a ± 0,05 5,96a ± 0,04 5,96a ± 0,04 

PPC (%) 29,65a ± 0,99 29,17a ± 0,91 25,49a ± 0,98 23,62a ± 1,21 

CRA (%) 23,71a ± 1,15 27,82b ± 1,04 23,26a ± 0,93 26,88b ± 1,06 

FC (kgf) 12,06a ± 0,54 7,36b ± 0,50 8,47a ± 0,37 5,58b ± 0,44 
        Médias para a mesma características e raça com letra diferente, diferem significativamente para p<0,05. 

Na raça Alentejana apenas os valores de a*, C* e de CRA da carne congelada foram 

superiores aos observados na carne fresca. Os valores de b*, pH e de PPC não variaram 

significativamente entre os dois tratamentos (fresca e congelada). No entanto, a carne 

congelada mostrou-se mais escura (L*), com menores valores de H* e com FC mais baixa, 

com diferença de 4,7 kgf da carne fresca. 

A raça Mertolenga apresentou uma CRA superior na carne congelada (26,88%) 

relativamente à carne fresca (23,26%), sendo que os valores de a*, b*, H* e C*, pH e PPC 

não diferiram entre os dois tratamentos (fresca/congelada) e a FC na carne congelada 

obteve valores significativamente inferiores (5,58 kgf) relativamente à carne fresca (8,47 

kgf).  

O efeito da exploração teve uma influência significativa sobre os valores de pH e de PPC na 

raça Alentejana, mas na raça Mertolenga este efeito foi significativo para pH, CRA e FC. 

O efeito do peso da carcaça foi incluído no modelo porque os animais tinham diferentes 

idades, influenciando o pH no caso da raça Alentejana e a CRA no caso da Mertolenga.  

Os resultados das diferenças de FC entre as carnes frescas e congeladas, apresentados 

neste trabalho, estão de acordo com alguns estudos (Crouse & Koohmaraie, 1990; Whipple 

& Koohmaraie, 1992) que indicaram valores de FC mais baixos após a congelação.  
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A congelação da carne provoca a rutura das membranas celulares devido à formação de 

gelo intracelular com ruptura física do músculo (Hiner et al., 1945). No entanto, o efeito da 

congelação depende da temperatura e duração da congelação da carne. Para Wheeler et al. 

(1990) as perdas de peso por cozedura são maiores para carnes congeladas 

independentemente do tempo de maturação, indicando que as PPC de carnes congeladas 

após 7 dias de maturação são idênticas às PPC de carnes maturadas até aos 14 dias, 

aproximadamente.  

Neste trabalho as PPC foram semelhantes para os dois tratamentos. Contudo como as 

carnes após descongelação não foram imediatamente cozinhadas e pode ter ocorrido 

alguma perda de água durante o processo de descongelação. Assim, como as PPC foram 

calculadas com base nos pesos da carne imediatamente antes de cozinhar e após a 

cozedura, os dados devem ser interpretados levando em consideração este aspeto. 

 

IV.3.1 Correlações entre características físicas da carne 

Para além da já referida análise de variância, em que se avaliou o efeito do tratamento da 

carne (carne fresca vs carne congelada) nas características físicas da carne, efetuou-se 

ainda uma análise de correlação entre as mesmas características. Utilizou-se o PROC 

CORR do programa SAS (SAS Institute, 2004), com o objetivo de estudar o grau de 

associação linear entre os diversos parâmetros físicos da carne obtidos em fresco e após 

congelação. 

Foram estimadas as correlações entre as variáveis: parâmetros da cor da carne fresca 

(L*fres, a*fres, b*fres, H*fres e C*fres) e da carne congelada (L*cong, a*cong, b*cong, 

H*cong e C*cong); pH da carne fresca (pH fresca) e da carne congelada (pHCong); Perda 

de Peso por Cozedura da carne fresca (PPCfresca) e da carne congelada (PPCcong); 

Capacidade de Retenção de Água da carne fresca (CRAfresca) e da carne congelada 

(CRAcong); Força de Corte da carne fresca (FCfresca) e da carne congelada (FCcong. 

As estimativas das correlações entre as diversas características físicas da carne 

considerando as amostras em fresco e após congelação, efetuadas separadamente para 

cada uma das raças, estão apresentadas nas Tabelas 28 e 29.  

A grande maioria das correlações entre as diversas características físicas da carne das 

raças Mertolenga e Alentejana são significativas para P<0,01 ou P<0,05 com valores 

moderados a elevados.  

Verificou-se alguma consistência entre raças no sentido da associação linear entre cada par 

de variáveis. Das 153 estimativas de correlações entre cada par de variáveis efectuadas 

para cada uma das raças, apenas 20 diferem nos sentido em que se verifica a respetiva 

associação entre variáveis, a destacar o sentido das correlações entre o parâmetro H* 
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obtido na carne fresca ou congelada com o phcong, o phfres, as PPCcong, as PPCfres, a 

CRAcong, a FCcong e a FCfres que diferem entre raças. 
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Tabela 28 - Correlações entre características físicas da carne fresca e congelada da raça Alentejana  

 L*fres a*cong a*fres b*cong b*fres H*cong H*fres C*cong C*fres pHcong pHfres PPCcong PPCfres CRAcong CRAfres FCcong FCfres 

L*cong 0,83** 0,49* 0,32ns 0,79** 0,80** 0,76** 0,45* 0,56** 0,46* -0,81** -0,86** 0,46* 0,11ns 0,44* 0,41* 0,55** 0,48* 

L*fres  0,58** 0,21ns 0,67** 0,66** 0,45* 0,44* 0,62** 0,33ns -0,59** -0,67** 0,55ns -0,12ns 0,56** 0,33ns 0,60** 0,46* 

a*cong   0,57** 0,81** 0,54** 0,20ns -0,01ns 0,99** 0,62** -0,37ns -0,47* 0,48* -0,24ns 0,68** 0,20ns 0,24ns 0,07ns 

a*fres    0,58** 0,45* 0,30ns -0,53** 0,59** 0,98** -0,39ns -0,52** 0,23ns 0,38ns 0,28ns 0,51** 0,40* -0,07ns 

b*cong     0,79** 0,73** 0,20ns 0,87** 0,68** -0,73** -0,83** 0,56** 0,11ns 0,70** 0,37ns 0,41* 0,33ns 

b*fres      0,71** 0,50** 0,61** 0,62** -0,77** -0,85** 0,34ns 0,15ns 0,41* 0,49* 0,53** 0,44* 

H*cong       0,36ns 0,32ns 0,42* -0,85** -0,88** 0,41* 0,48ns 0,39ns 0,41* 0,45ns 0,53** 

H*fres        0,03ns -0,36ns -0,34ns -0,29ns 0,13ns -0,23ns 0,13ns -0,06ns 0,14ns 0,49* 

C*cong         0,65** -0,45* -0,55** 0,51** -0,18ns 0,70** 0,24ns 0,28ns 0,12ns 

C*fres          -0,51** -0,65** 0,26ns 0,36ns 0,33ns 0,55** 0,47* 0,03ns 

pHcong           0,94** -0,51** -0,31ns -0,41* -0,42* -0,63** -0,60** 

pHfres            -0,51** -0,35ns -0,48* -0,52** -0,63** -0,51** 

PPCcong             0,27ns 0,47* 0,12ns 0,48* 0,46* 

PPCfres              -0,0 ns 0,22ns 0,24ns 0,26ns 

CRAcong               0,28ns 0,12ns 0,03ns 

CRAfres                0,43* -0,02ns 

FCcong                                 0,61** 

** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05;ns não significativo (P>0,05) 
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Tabela 29 - Correlações entre características físicas da carne fresca e congelada da raça Mertolenga  
 L*fres a*cong a*fres b*cong b*fres H*cong H*fres C*cong C*fres pHcong pHfres PPCcong PPCfres CRAcong CRAfres FCcong FCfres 

L*cong 0,40* 0,25ns 0,79** 0,83** 0,66** 0,80** -0,08ns 0,44** 0,82** -0,77** -0,85** 0,20ns 0,63** 0,53** 0,62** 0,54** 0,37* 

L*fres  0,34* 0,06ns 

 
0,61** 0,71** 0,46** 0,75** 0,45** 0,17ns -0,31ns -0,40* -0,06ns 0,46** -0,08ns 0,09ns 0,16ns -0,01ns 

a*cong   0,46** 0,51** 0,53** -0,03ns 0,20ns 0,97** 0,50** -0,56** -0,50** 0,33ns 0,38* 0,21ns 0,31ns 0,40* 0,09ns 

a*fres    0,66** 0,55** 0,48** -0,35* 0,57** 0,99** -0,81** -0,84ns 0,35* 0,45** 0,66** 0,68** 0,46** 0,37* 

b*cong     0,82** 0,84** 0,27ns 0,70** 0,73** -0,67** -0,77** 0,12ns 0,44** 0,34* 0,45** 0,50** 0,12ns 

b*fres      0,62** 0,56** 0,66** 0,67** -0,67** -0,72** 0,03ns 0,50** 0,17ns 0,36* 0,32ns 0,11ns 

H*cong       0,18ns 0,20ns 0,54** -0,45** -0,59** -0,11ns 0,27ns 0,25ns 0,32ns 0,34* 0,12ns 

H*fres        0,24ns -0,22ns 0,06ns 0,03ns -0,29ns 0,08ns -0,49** -0,27ns -0,12ns -0,26ns 

C*cong         0,62** -0,65** -0,63** 0,31ns 0,44** 0,27ns 0,38* 0,46** 0,10ns 

C*fres          -0,83** -0,87** 0,32ns 0,48** 0,63** 0,67** 0,46** 0,34* 

pHcong           0,93** -0,31ns -0,69** -0,54** -0,65** -0,61** -0,59** 

pHfres            -0,27ns -0,69** -0,57** -0,65** -0,57** -0,56** 

PPCcong             0,29ns 0,49** 0,40* 0,52** 0,16ns 

PPCfres              0,35* 0,42* 0,56** 0,59** 

CRAcong               0,73** 0,47** 0,28ns 

CRAfres                0,47** 0,32ns 

FCcong                                 0,49** 

** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05;ns não significativo (P>0,05) 
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Os valores de pH da carne fresca e congelada estão fortemente associados (+0,94 na raça 

Alentejana e +0,93 na raça Mertolenga), o que corrobora os resultados da análise de 

variância destas variáveis que demonstraram não haver um efeito significativo (P>0,05) do 

tratamento (carne fresca vs carne congelada).  

Na raça Alentejana os valores de pH obtidos, tanto na carne fresca como na carne 

congelada, estão também forte e negativamente associados com os parâmetros da cor, com 

correlações que variam entre -0,37 e -0,88 (correlação pHcong.a*cong = -0,37 e correlação 

pHfres.Hcong.= -0,88), e de forma moderada com a FC e com o CRA, com estimativas de 

correlações entre -0,42 e -0,60 (correlação pHcong.CRAfres = -0,42 e correlação pHcong.FCfres = 

-0,60). No caso raça Mertolenga os valores de pH obtidos, tanto na carne fresca, como na 

carne congelada, com exceção das correlações entre pHfres.Hfres e pHcong.Hfres, estão também 

forte e negativamente associados com os parâmetros da cor, com correlações que variam 

entre -0,31 e -0,87 (correlação pHcong.L*fres = -0,31 e correlação pHfres.Cfres= -0,87), e de 

forma moderada com a FC e com o CRA, com estimativas de correlações entre -0,56 e -

0,65 (correlação pHfres.FCfres= -0,56 e correlação pHfresCRAfres = -0,65). Estes resultados 

estão de acordo com os trabalhos de Page et al. (2001) que relataram que os parâmetros da 

cor L*, a* e b* estão correlacionados negativamente com pH muscular.  

De um modo geral, em ambas a raças, os parâmetros da cor estão forte e positivamente 

associados entre si, e independentemente do tipo de processamento da amostra (fresca vs 

congelada), com estimativas de correlações a*fres.C*fres de +0,98 nas duas raças  

Observou-se na raça Mertolenga uma correlação moderada e positiva entre o PPCfres e a 

FCfres (+0,59) e entre o PPCfres e a FCcong (+0,56). Na raça Alentejana estas correlações 

também foram positivas, embora mais reduzidas (PPCfres.FCfres = +0,26 e PPCfres.FCcong = 

+0,24).  

A FCfres e a FCcong apresentam uma correlação positiva moderada em ambas a raças (+0,61 

na raça Alentejana e +0,49 na raça Mertolenga), sugerindo que carnes frescas mais tenras 

também tendem a ser mas tenras após congelação, o que está de acordo com trabalhos de 

outros autores (Crouse & Koohmaraie, 1990; Whipple & Koohmaraie, 1992). 

Os resultados sugerem ainda uma correlação positiva entre a CRAfres e a FCcong (+0,43 na 

raça Alentejana e +0,47 na raça Mertolenga), que está de acordo com o expectável, uma 

vez que carnes com valores de CRA mais altos, têm maiores perdas de exsudado, tendem a 

ser mais secas e mais duras, pelo que deverão apresentar uma FC superior (Guignot et al., 

1994). Nassu et al (2013) também obtiveram correlações positivas entre estas duas 

características da carne. 

De uma forma genérica os resultados deste estudo, sobre o efeito do tratamento (carne 

fresca vs carne congelada) nas características físicas da carne, demonstram que, em ambas 
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as raças, a carne fresca apresentou-se como uma carne mais clara (L*), menos vermelha 

(a*) e com um teor de amarelo (b*) semelhante, relativamente à carne congelada. A 

congelação não tem um efeito significativo no pH, este parâmetro encontra-se 

correlacionado negativamente com outras características da carne (FC e parâmetros da 

cor), tanto em fresca como congelada. A carne congelada apresentou-se como mais tenra 

que a carne fresca, em qualquer das raças, com diferenças médias na força de corte de 

cerca de 4 kgf. Este trabalho sugere que a congelação poderá melhorar e uniformizar os 

níveis de tenrura da carne, um dos principais problemas da indústria da carne.   

 

IV.4. Resultados da análise do efeito do genótipo em vários SNP’s nas características 

qualitativas da carne 

Neste capítulo apresentam-se os resultados das análises do efeito dos vários SNP’s 

estudados (capitulo IV.1.), nomeadamente, CAPN316, CAPN4751, CAPN530, CAST1, 

CAST2, LEP140, LEP252, LEP305, UASMS1, UASMS2 e UASMS3, em diversas 

características qualitativas da carne de animais da raça Alentejana e Mertolenga (capitulo 

IV.2.).  

 

IV.4.1. Resultados do teste de independência entre o genótipo dos SNP’s estudados e 

os parâmetros de classificação da carcaça 

Tendo em conta os resultados das frequências genotípicas dos SNP’s estudados nos genes 

da calpaína (µ-calpaína), calpastatina e leptina, apresentados no capítulo IV.2., efetuaram-

se diversos testes de independência entre os genótipos para cada uma das mutações e os 

parâmetros de conformação e acabamento (nível de gordura) obtidos na classificação da 

carcaça de ambas as raças.  

Inicialmente, foi feita a análise da frequência das características da carcaça, conformação e 

gordura para cada genótipo observado nos SNP’s CAPN316, CAPN4751, CAPN530, 

CAST1, CAST2, LEP140, LEP252, LEP305, UASMS1, UASMS2 e UASMS3, utilizando-se 

para o efeito o PROC FREQ do programa SAS (SAS Institute, 2004). Os restantes SNP’s 

estudados, como não apresentaram polimorfismos para as duas raças (Alentejana e 

Mertolenga), não foram incluídos nesta análise. 

A conformação da carcaça é classificada pela escala SEUROP, mas apenas apresentou as 

escalas O e R nos animais de ambas as raças. A distribuição do número de animais por 

genótipo e consoante a conformação da carcaça é apresentada para cada SNP estudado, 

na Tabela 30 para a raça Alentejana e na Tabela 31 para a raça Mertolenga. 
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Tabela 30 - Distribuição do número de animais por genótipo e segundo a conformação da 

carcaça na raça Alentejana  
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Tabela 30 (continuação) - Distribuição do número de animais por genótipo e segundo a 

conformação da carcaça na raça Alentejana  

LEP252 LEP305 

  

LEP140 UASMS1 

  

UASMS2 UASMS3 

 
 

 

Os resultados demostram que na raça bovina Alentejana predominam as carcaças 

classificadas com “R” em todos os genótipos dos SNP’s estudados e que em muitos casos 

atingem os 100%. 

 

 

  

96,2
86,7

75,0

3,8
13,3

25,0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

AA AT TT

N
º 

A
ni

m
ai

s 
(%

)

LEP252

O
R

100,0
86,4

94,1

0,0
13,6

5,9

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CC CT TT

N
º 

A
ni

m
ai

s 
(%

)

LEP305

O
R

100,0 100,0
89,7

0,0 0,0
10,3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

TT CT CC

N
º 

A
ni

m
ai

s 
(%

)

LEP140

O
R 94,7

87,0
100,0

5,3
13,0

0,0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CC CT TT

N
º 

A
ni

m
ai

s 
(%

)

UASMS1

O
R

89,7
100,0

10,3
0,0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CC CT TT

N
º 

A
ni

m
ai

s 
(%

)

UASMS2

O
R 100,0

87,5 87,5

0,0
12,5 12,5

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CC CG GG

N
º 

A
ni

m
ai

s 
(%

)

UASMS3

O
R



INFLUÊNCIAS GENÉTICAS NAS CARACTERÍSTICAS DA CARCAÇA E CARNE EM BOVINOS 

Tese de Doutoramento   |  Maria Inês A. Carvalho Martins Carolino 

 

122 
 

Tabela 31 - Distribuição do número de animais por genótipo e segundo a conformação da 

carcaça na raça Mertolenga 
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Tabela 31 (continuação) - Distribuição do número de animais por genótipo e segundo a 

conformação da carcaça na raça Mertolenga 

LEP252 LEP305 

  

LEP140 UASMS1 

 
 

UASMS2 UASMS3 

  

 

Os resultados das frequências do número de animais por genótipo e segundo a 

conformação da carcaça na raça Mertolenga mostram que todos os genótipos dos SNP’s 

estudados apresentam as duas classes de conformação “O” e “R”, com uma predominância 

de carcaças “O”.. Contudo, animais com genótipo TT nos SNP’s CAPN4751 e LEP305 

apresentam uma percentagem mais elevada de carcaças com conformação “R”. 
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Relativamente à classificação da carcaça quanto ao nível de gordura, a raça Mertolenga 

apresentou todos os animais com nível 2, razão pela qual não é apresentada frequência 

segundo os genótipos para os vários SNP’s e o respetivo teste de independência.  

As carcaças dos animais da raça Alentejana foram classificadas quanto ao grau de gordura 

corporal nos níveis “2” e “3”. A distribuição do número de animais da raça Alentejana por 

genótipo consoante a gordura da carcaça é apresentada na Tabela 32 para o gene da µ-

calpaína, calpastatina e leptina. 

 

Tabela 32 - Distribuição do número de animais por genótipo e segundo o nível de gordura 

da carcaça na raça Alentejana. 
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Tabela 32 (continuação) - Distribuição do número de animais por genótipo e segundo o nível 

de gordura da carcaça na raça Alentejana. 
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Os resultados evidenciam que animais da raça Alentejana relativamente a todos os 

genótipos dos SNP’s apresentados possuem carcaças classificadas com o nível de gordura 

“2” e “3”, com exceção dos SNP’s CAST2 e UASMS2 cujos heterozigotos tiveram todas as 

carcaças classificadas com o nível “2” de gordura.  

O teste de independência de Qui-Quadrado foi efetuado com o PROC FREQ do programa 

SAS (SAS Institute, 2004), que permite avaliar a independência das características da 

carcaça, conformação e acabamento dos genótipos observados para os SNP’s CAPN316, 

CAPN4751, CAPN530, CAST1, CAST2, LEP140, LEP252, LEP305, UASMS1, UASMS2 e 

UASMS3. Na Tabela 33 apresenta-se os valores de Qui-Quadrado observados para cada 

análise.  

 

Tabela 33 – Resultados do teste de independência entre as características da carcaça, 

conformação e gordura e os genótipos observados nos vários SNP’s para as raças 

Alentejana (AL) e Mertolenga (Mert). 

Raça Variáveis GL Qui-Quadrado p 

AL CAPN316*Conformação 2 6,23ns 0,044a 

AL CAPN4751*Conformação 2 4,55ns 0,103 

AL CAPN530*Conformação 2 0,60ns 0,741 

AL CAST1*Conformação 1 0,27ns 0,602 

AL CAST2*Conformação 1 0,10ns 0,758 

AL LEP252*Conformação 2 2,46ns 0,292 

AL LEP305*Conformação 2 1,39ns 0,500 

AL LEP140*Conformação 2 0,90ns 0,639 

AL UASMS1*Conformação 2 1,33ns 0,514 

AL UASMS2*Conformação 1 0,90ns 0,344 

AL UASMS3*Conformação 2 2,05ns 0,359 

       

Mert CAPN316*Conformação 2 1,73ns 0,421 

Mert CAPN4751*Conformação 2 11,61* 0,003b 

Mert CAPN530*Conformação 2 0,86ns 0,651 

Mert CAST1*Conformação 1 0,38ns 0,540 

Mert CAST2*Conformação 1 1,21ns 0,271 

Mert LEP252*Conformação 1 0,40ns 0,525 

Mert LEP305*Conformação 2 11,48* 0,003b 

Mert LEP140*Conformação 2 4,63ns 0,099 

Mert UASMS1*Conformação 2 15,22* 0,001b 

Mert UASMS2*Conformação 1 5,55* 0,019b 

Mert UASMS3*Conformação 2 12,45* 0,002b 
* significativo para P<0,05; a Confirmada a independência pelo teste exato de Fisher; b Confirmada não 
independência pelo teste exato de Fisher;  
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Tabela 33 (continuação) – Resultados do teste de independência entre as características da 

carcaça, conformação e acabamento e os genótipos observados nos vários SNP’s para as 

raças Alentejana (AL) e Mertolenga (Mert). 

Raça Variáveis GL Qui-Quadrado p 

AL CAPN316*Gordura 2 1,75ns 0,417 

AL CAPN4751*Gordura 2 4,46ns 0,108 

AL CAPN530*Gordura 2 4,86ns 0,088 

AL CAST1*Gordura 1 1,45ns 0,228 

AL CAST2*Gordura 1 0,48ns 0,489 

AL LEP252*Gordura 2 0,82ns 0,664 

AL LEP305*Gordura 2 2,55ns 0,279 

AL LEP140*Gordura 2 0,37ns 0,833 

AL UASMS1*Gordura 2 1,59ns 0,451 

AL UASMS2*Gordura 1 4,52* 0,034b 

AL UASMS3*Gordura 2 0,71ns 0,701 
* significativo para P<0,05; a Confirmada a independência pelo teste exato de Fisher; b Confirmada não 
independência pelo teste exato de Fisher;  

 

Os resultados do teste de Qui-Quadrado mostram que a classificação da conformação dos 

animais da raça Alentejana é independente do genótipo em qualquer dos SNP’s estudados. 

Assim, parece não existir evidência de qualquer associação entre genótipos do SNP’s 

estudados e determinado nível de conformação das carcaças de animais da raça 

Alentejana. No entanto, para a raça Mertolenga, a classificação da conformação está 

associada com o genótipo dos SNP’s CAPN4751, LEP305 e os 3 SNP’s localizados na 

região promotora da leptina, UASMS1, UASMS2 e UASMS3.  

Apenas 25% dos animais com genótipo TT no SNP CAPN4751 apresentam carcaças 

classificadas como “O”, enquanto animais com genótipos CC e CT no mesmo SNP têm, 

respetivamente, 69% e 83% de carcaças com classificação de conformação “O”. No SNP 

LEP305 observa-se uma distribuição semelhante, em que o genótipo TT mostra apenas 

38% de carcaças “O”, enquanto os genótipos CC e CT têm valores acima dos 84%. 

Os 3 SNP’s localizados na região promotora da leptina, UASMS1, UASMS2 e UASMS3 

também evidenciaram uma proporção de carcaças classificadas com “O” e “R” diferente 

consoante o genótipo. O genótipo CC do SNP UASMS1 foi favorável a carcaças 

classificadas com R e os genótipos CT e TT tiveram mais carcaças classificadas com O. No 

caso do SNP UASMS2 que só exibiu 2 genótipos, os CC apresentam 56% de carcaças “O” 

e os CT 100%. Quanto ao SNP UASMS3, 85% dos animais com genótipo GG apresentam 

carcaças O, enquanto para os genótipos CC e CG os valores encontrados foram inferiores a 

40%. 

Ainda que se tenha observado alguma variação das frequências da classificação das 

carcaças dos animais da raça Alentejana quanto ao nível de acabamento em função do 
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genótipo para os vários SNP’s, apenas se verificou uma associação significativa (P<0,05)  

entre o genótipo do SNP UASMS2 e este parâmetros da carcaça, em que 100% dos animais 

com genótipo CT foram classificados com nível 2 e apenas 62% com o genótipo CC.  

 

IV.4.2. Resultados da análise do efeito do genótipo nas características qualitativas da 

carne 

Os resultados das análises moleculares dos vários SNP’s estudados foram relacionados 

com as características da qualidade da carne, obtidas nas análises físicas e químicas e 

apresentadas no capítulo IV.2., com o objetivo de verificar se os respetivos genótipos 

influenciam estas características da carne.  

Pelas mesmas razões apresentadas anteriormente, por alguns SNP’s não apresentarem 

polimorfismos para as duas raças (Alentejana e Mertolenga), só foram incluídos na análise 

os SNP’s CAPN316, CAPN4751, CAPN530, CAST1, CAST2, LEP140, LEP252, LEP305, 

UASMS1, UASMS2 e UASMS3. As características da carne analisadas foram: humidade 

(Hum); cinzas; PB; GT; pH; CRA; FC; os 5 parâmetros da cor (L*,a*;b*;H*;C*), e o ganho de 

peso de carcaça por dia de idade (PCdia - kg).  

Foram efectuadas 143 análises de variância para cada uma das raças (Alentejana e 

Mertolenga) das características qualitativas da carne com modelos que incluíram 

individualmente cada um dos SNP’s estudados, e o efeito da exploração e do peso da 

carcaça, conforme descritos no capítulo III.4.4. do Material e Métodos.  

As análises foram efectuadas separadamente para as raças Alentejana e Mertolenga e os 

resultados da análise de variância são apresentados nas Tabelas 34 a 55, e para as 

características qualitativas da carne que se mostraram influenciadas significativamente 

pelos genótipos dos diferentes SNP’s foram calculadas as médias dos mínimos quadrados 

(Tabelas 56 a 64).  
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Tabela 34 - Resultados da análise de variância das características qualitativas da carne de animais da raça Alentejana – efeito do SNP CAPN316 

  PCdia Hum Cinzas PB GT pH CRA FC L* a* b* H* C* 
Factores gl Valores de F 

Exploração 5 2,16ns 2,77* 7,45** 3,9** 1,66ns 1,82ns 0,47ns 0,92ns 46,84** 44,12** 40,05** 24,35** 46,32** 
Peso Carcaça 1 0,49ns 1,30ns 0,43ns 0,11ns 0,43ns 0,49ns 1,23ns 0,43ns 0,07ns 0,64ns 0,15ns 0,09ns 0,25ns 

CAPN316 2 1,49ns 0,12ns 0,41ns 0,58ns 1,02ns 1,39ns 6.34** 4.41* 1,12ns 3,54* 1,10ns 0,09ns 1,70ns 
               

n   45 45 45 45 45 45 45 45 44 44 44 44 44 

Média   0,57 74,43 1,05 23,26 1,76 5,77 24,38 10,75 56,43 18,67 26,07 36,52 33,85 
R2   0,40 0,30 0,51 0,40 0,24 0,31 0,32 0,30 0,90 0,90 0,89 0,82 0,91 

CVR   15,76 1,20 4,61 3,09 43,45 4,89 24,08 30,55 21,27 22,88 48,16 23,74 34,94 
DPR   0,09 0,89 0,05 0,72 0,76 0,28 5,87 3,28 12,00 4,27 12,56 8,67 11,83 

** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; 
 
 

Tabela 35 - Resultados da análise de variância das características qualitativas da carne de animais da raça Alentejana – efeito do SNP CAPN530 

  PCdia Hum Cinzas PB GT pH CRA FC L* a* b* H* C* 
Factores gl Valores de F 

Exploração 5 4,54** 2,14ns 5,90* 2,52* 1,41ns 1,39ns 0,63ns 0,60ns 26,91** 23,38** 23,70** 19,64** 25,00** 
Peso Carcaça 1 0,05ns 0,42ns 0,19ns 0,01ns 0,59ns 0,43ns 1,04ns 0,42ns 0,59ns 1,12ns 1,23ns 1,29ns 1,32ns 

CAPN530 2 5,27** 0,50ns 0,07ns 0,65ns 0,02ns 0,04ns 1,74ns 0,79ns 0,26ns 0,32ns 1,22ns 1,44ns 1,11ns 
               

n   46 46 46 46 46 46 46 46 45 45 45 45 45 
Média   0,57 74,44 1,05 23,23 1,78 5,77 24,51 10,71 54,52 17,80 24,12 35,58 31,78 

R2   0,46 0,26 0,46 0,31 0,18 0,26 0,25 0,14 0,83 0,82 0,82 0,78 0,83 
CVR   15,20 1,22 4,85 3,34 43,52 5,00 22,34 33,60 27,46 30,18 64,82 26,23 48,25 
DPR   0,09 0,91 0,05 0,78 0,77 0,29 5,48 3,60 14,97 5,37 15,63 9,33 15,33 

** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; 
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Tabela 36 - Resultados da análise de variância das características qualitativas da carne de animais da raça Alentejana – efeito do SNP CAPN4751 

  PCdia Hum Cinzas PB GT pH CRA FC L* a* b* H C* 
Factores gl Valores de F 

Exploração 5 2,64ns 3,04* 6,73** 3,29* 1,76ns 1,71ns 0,91ns 0,51ns 58,72** 39,82** 42,2** 25,57** 47,71** 
Peso Carcaça 1 0,60* 1,96ns 0,43ns 0,24ns 0,67ns 0,38ns 2,09* 0,15ns 0,02ns 0,16ns 0,01ns 0,03ns 0,02ns 

CAPN4751 2 2,16ns 4,51* 0,05ns 3,82* 0,47ns 0,97ns 0,61ns 0,37ns 4,94* 0,57ns 1,34ns 0,89ns 1,40ns 
               

n   45 45 45 45 45 45 45 45 44 44 44 44 44 
Média   0,57 74,43 1,05 23,26 1,76 5,77 24,38 10,75 56,43 18,67 26,07 36,52 33,85 

R2   0,42 0,44 0,50 0,49 0,22 0,30 0,21 0,12 0,92 0,88 0,89 0,83 0,90 
CVR   15,50 1,08 4,66 2,85 44,10 4,94 23,05 34,10 19,38 24,69 47,85 23,22 35,21 
DPR   0,09 0,80 0,05 0,66 0,78 0,29 5,62 3,67 10,94 4,61 12,47 8,48 11,92 

** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; 
 

 

Tabela 37 - Resultados da análise de variância das características qualitativas da carne de animais da raça Alentejana – efeito do SNP CAST1 

 PCdia Hum Cinzas PB GT pH CRA FC L* a* b* H* C* 
Factores gl Valores de F 

Exploração 5 2,71* 2,01ns 6,49** 2,57* 1,41ns 1,45ns 0,84ns 0,30ns 25,95** 20,96** 21,93** 18,19** 22,88** 
Peso Carcaça 1 0,26ns 0,61ns 0,02ns 0,03ns 0,54ns 0,15ns 1,29ns 0,08ns 0,50ns 0,37ns 0,62ns 0,62ns 0,64ns 

CAST1 2 0,17ns 0,27ns 0,08ns 0,21ns 0,24ns 1,13ns 0,64ns 0,23ns 0,30ns 0,02ns 1,03ns 1,69ns 0,71ns 
               

n   44 44 44 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 
Média   0,56 74,43 1,05 23,21 1,80 5,77 24,37 10,88 52,17 16,88 21,48 34,22 29,09 

R2   0,30 0,24 0,48 0,28 0,17 0,27 0,18 0,08 0,82 0,79 0,80 0,76 0,81 
CVR   17,47 1,24 4,84 3,32 43,43 4,98 23,55 33,76 28,49 32,08 71,87 27,07 52,38 
DPR   0,10 0,92 0,05 0,77 0,78 0,29 5,74 3,67 14,86 5,42 15,44 9,26 15,24 

** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; 
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Tabela 38 - Resultados da análise de variância das características qualitativas da carne de animais da raça Alentejana – efeito do SNP CAST2 

  PCdia Hum Cinzas PB GT pH CRA FC L* a* b* H* C* 
Factores gl Valores de F 

Exploração 5 3,06** 2,49** 6,4** 2,54* 1,81ns 1,72ns 1,24ns 0,44ns 30,41** 28,49** 24,63** 19,88** 26,62** 
Peso Carcaça 1 0,27ns 0,88ns 0,08ns 0,00ns 0,67ns 0,37ns 1,77ns 0,26ns 0,37ns 0,75ns 0,52ns 0,44ns 0,62ns 

CAST2 2 0,03ns 0,01ns 0,66ns 0,19ns 0,29ns 0,67ns 1,90ns 0,70ns 0,02ns 0,01ns 0,00ns 0,08ns 0,0ns 
               

n   47 47 47 47 47 47 47 47 46 46 46 46 46 
Média   0,57 74,45 1,05 23,21 1,75 5,76 24,62 10,70 55,68 18,36 25,19 36,10 32,94 

R2   0,31 0,25 0,45 0,28 0,21 0,27 0,22 0,12 0,84 0,83 0,82 0,78 0,83 
CVR   16,75 1,20 4,78 3,39 43,03 4,84 22,32 33,17 26,38 28,99 62,52 26,17 46,71 
DPR   0,10 0,89 0,05 0,79 0,75 0,28 5,50 3,55 14,69 5,32 15,75 9,45 15,39 

** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; 
 

 

Tabela 39 - Resultados da análise de variância das características qualitativas da carne de animais da raça Alentejana – efeito do SNP LEP252 

 PCdia Hum Cinzas PB GT pH CRA FC L* a* b* H* C* 

Factores gl Valores de F 

Exploração 5 2,88* 2,81* 8,40** 4,06** 1,57ns 1,46ns 1,15ns 0,43ns 47,89** 42,76** 41,53** 25,15** 47,42** 

Peso Carcaça 1 0,72ns 1,51ns 0,71ns 0,19ns 0,65ns 0,32ns 2,08ns 0,15ns 0,00ns 0,12ns 0,01ns 0,06ns 0,02ns 

LEP252  2 0,48ns 0,14ns 2,65ns 0,71ns 0,10ns 0,24ns 0,46ns 0,05ns 0,88ns 1,95ns 0,91ns 0,20ns 1,22ns 
               

n   45 45 45 45 45 45 45 45 44 44 44 44 44 

Média   0,57 74,43 1,05 23,26 1,76 5,77 24,38 10,75 56,43 18,67 26,07 36,52 33,85 

R2   0,36 0,30 0,57 0,40 0,21 0,27 0,20 0,11 0,90 0,89 0,89 0,82 0,90 

CVR   16,18 1,20 4,35 3,08 44,55 5,04 23,15 34,40 21,41 23,80 48,41 23,67 35,37 

DPR   0,09 0,89 0,05 0,72 0,78 0,29 5,64 3,70 12,08 4,44 12,62 8,64 11,97 
** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; 
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Tabela 40 - Resultados da análise de variância das características qualitativas da carne de animais da raça Alentejana – efeito do SNP LEP305 

 PCdia Hum Cinzas PB GT pH CRA FC L* a* b* H* C* 
Factores gl Valores de F 

Exploração 5 2,94* 3,33* 6,82** 4,05** 1,50 ns 1,32 ns 1,01 ns 0,49 ns 44,95** 34,17** 37,59** 23,44** 41,79** 
Peso Carcaça 1 0,30ns 1,45ns 1,03ns 0,14ns 0,43ns 0,44ns 2,69ns 0,29ns 0,17ns 0,07ns 0,01ns 0,03ns 0,02ns 

LEP305  2 0,68ns 1,61ns 1,31ns 0,23ns 1,22ns 0,10ns 0,63ns 0,26ns 2,36ns 0,32ns 0,46ns 0,15ns 0,41ns 
               

n   45 45 45 45 45 45 45 45 44 44 44 44 44 
Média   0,57 74,43 1,05 23,26 1,76 5,77 24,38 10,75 56,43 18,67 26,07 36,52 33,85 

R2   0,37 0,36 0,54 0,39 0,25 0,26 0,21 0,12 0,91 0,88 0,89 0,82 0,90 
CVR   16,09 1,15 4,50 3,12 43,23 5,06 23,04 34,21 20,60 24,87 49,01 23,70 36,17 
DPR   0,09 0,86 0,05 0,73 0,76 0,29 5,62 3,68 11,62 4,64 12,78 8,66 12,24 

** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; 
 
 

Tabela 41 - Resultados da análise de variância das características qualitativas da carne de animais da raça Alentejana – efeito do SNP LEP140 

 PCdia Hum Cinzas PB GT pH CRA FC L* a* b* H* C* 
Factores gl Valores de F 

Exploração 5 2,59* 2,93* 5,54** 2,67* 1,76ns 1,58ns 0,79ns 1,10ns 29,35** 27,31** 23,92** 20,88** 25,84** 
Peso Carcaça 1 0,24ns 1,99ns 0,06ns 0,01ns 0,54ns 0,48ns 1,11ns 2,39ns 0,17ns 0,70ns 0,48ns 0,03ns 0,61ns 

LEP140 2 0,33ns 1,48ns 0,58ns 0,17ns 0,25ns 16,50** 0,50ns 6,19** 0,14ns 0,03ns 0,02ns 1,40ns 0,03ns 
               

n   47 47 47 47 47 47 47 47 46 46 46 46 46 
Média   0,57 74,45 1,05 23,21 1,75 5,76 24,62 10,70 55,68 18,36 25,19 36,10 32,94 

R2   0,33 0,30 0,46 0,28 0,21 0,61 0,20 0,32 0,84 0,83 0,82 0,79 0,83 
CVR   16,83 1,18 4,81 3,42 43,47 3,62 22,86 29,45 26,64 29,36 63,32 25,60 47,30 
DPR   0,10 0,88 0,05 0,79 0,76 0,21 5,63 3,15 14,83 5,39 15,95 9,24 15,58 

** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; 
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Tabela 42 - Resultados da análise de variância das características qualitativas da carne de animais da raça Alentejana – efeito do SNP UASMS1 

 PCdia Hum Cinzas PB GT pH CRA FC L* a* b* H* C* 
Factores gl Valores de F 

Exploração 5 2,81* 2,85* 5,28** 2,64* 1,70ns 1,42ns 1,09ns 0,47ns 25,62** 21,96** 20,86** 16,78** 22,19** 
Peso Carcaça 1 0,16ns 0,74ns 0,25ns 0,00ns 0,43ns 0,43ns 2,50ns 0,36ns 0,08ns 0,52ns 0,26ns 0,26ns 0,33ns 

UASMS1  2 0,34ns 1,64ns 0,93ns 0,48ns 0,99ns 0,03ns 0,91ns 0,29ns 2,70ns 0,79ns 0,81ns 0,31ns 0,79ns 
               

n   47 47 47 47 47 47 47 47 46 46 46 46 46 
Média   0,57 74,45 1,05 23,21 1,75 5,76 24,62 10,70 55,68 18,36 25,19 36,10 32,94 

R2   0,33 0,31 0,47 0,29 0,24 0,26 0,21 0,12 0,86 0,84 0,82 0,78 0,84 
CVR   16,82 1,17 4,77 3,40 42,65 4,94 22,62 33,65 24,98 28,78 62,02 26,33 46,36 
DPR   0,10 0,87 0,05 0,79 0,75 0,28 5,57 3,60 13,91 5,28 15,62 9,51 15,27 

** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; 
 
 

Tabela 43 - Resultados da análise de variância das características qualitativas da carne de animais da raça Alentejana – efeito do SNP UASMS2 

  PCdia Hum Cinzas PB GT pH CRA FC L* a* b* H* C* 
Factores gl Valores de F 

Exploração 5 2,98* 2,21ns 6,00** 2,69* 0,85ns 1,66ns 1,08ns 0,53ns 25,57** 22,40** 20,77** 17,15** 22,18** 
Peso Carcaça 1 0,35ns 0,91ns 0,17ns 0,02ns 0,34ns 0,16ns 2,58ns 0,38ns 0,41ns 0,75ns 0,49ns 0,39ns 0,59ns 

UASMS2 2 0,19ns 0,04ns 0,30ns 0,16ns 1,52ns 1,18ns 1,61ns 0,51ns 0,06ns 0,01ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 
               

n   47 47 47 47 47 47 47 47 46 46 46 46 46 
Média   0,57 74,45 1,05 23,21 1,75 5,76 24,62 10,70 55,68 18,36 25,19 36,10 32,94 

R2   0,32 0,25 0,45 0,28 0,23 0,28 0,21 0,11 0,84 0,83 0,82 0,77 0,83 
CVR   16,71 1,20 4,80 3,39 42,37 4,81 22,40 33,25 26,37 28,99 62,52 26,20 46,71 
DPR   0,10 0,89 0,05 0,79 0,74 0,28 5,51 3,56 14,68 5,32 15,75 9,46 15,39 

** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; 
  



INFLUÊNCIAS GENÉTICAS NAS CARACTERÍSTICAS DA CARCAÇA E CARNE EM BOVINOS 

Tese de Doutoramento   |  Maria Inês A. Carvalho Martins Carolino 

 

134 
 

Tabela 44 - Resultados da análise de variância das características qualitativas da carne de animais da raça Alentejana – efeito do SNP UASMS3 

  PCdia Hum Cinzas PB GT pH CRA FC L* a* b* H* C* 
Factores gl Valores de F 

Exploração 5 3,06* 2,46* 5,40** 2,80* 1,66ns 1,48ns 0,87ns 0,40ns 31,26** 28,64** 25,21** 19,16** 27,50** 
Peso Carcaça 1 0,21ns 0,62ns 0,13ns 0,03ns 0,46ns 0,64ns 2,32ns 0,02ns 0,05ns 0,23ns 0,17ns 0,34ns 0,20ns 

UASMS3 2 0,22ns 0,20ns 0,29ns 1,01ns 0,19ns 0,58ns 0,38ns 1,92ns 2,09ns 1,30ns 1,91ns 0,68ns 2,02ns 
               

n   47 47 47 47 47 47 47 47 46 46 46 46 46 
Média   0,57 74,45 1,05 23,21 1,75 5,76 24,62 10,70 55,68 18,36 25,19 36,10 32,94 

R2   0,32 0,26 0,45 0,31 0,21 0,28 0,19 0,18 0,86 0,84 0,83 0,78 0,85 
CVR   16,87 1,21 4,85 3,35 43,53 4,87 22,92 32,31 25,35 28,40 60,32 26,07 44,95 
DPR   0,10 0,90 0,05 0,78 0,76 0,28 5,64 3,46 14,11 5,21 15,19 9,41 14,81 

** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; 
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Tabela 45 - Resultados da análise de variância das características qualitativas da carne de animais da raça Mertolenga – efeito do SNP CAPN316 

  PCdia Hum Cinzas PB GT pH CRA FC L* a* b* H* C* 
Factores gl Valores de F 

Exploração 5 98,85** 8,49** 4,38** 0,68ns 1,66ns 13,79** 14,79** 3,19* 20,05** 6,45** 19,23** 13,68** 7,58** 
Peso Carcaça 1 3,62ns 1,58ns 1,45ns 0,10ns 0,75ns 4,11* 3,71ns 0,25ns 3,02ns 3,39ns 0,02ns 4,15ns 3,15ns 

CAPN316 2 0,81ns 2,00ns 0,25ns 1,26ns 2,76ns 0,06ns 0,13ns 2,20ns 0,37ns 1,00ns 0,09ns 1,71ns 0,58ns 
               

n   48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Média   0,44 74,78 1,03 23,06 1,66 5,93 24,26 8,41 34,99 10,36 4,75 25,20 11,54 
R2   0,88 0,44 0,26 0,09 0,19 0,52 0,53 0,34 0,66 0,37 0,64 0,62 0,38 

CVR   8,26 1,08 3,68 6,51 36,12 4,24 26,30 31,55 5,62 25,72 25,55 25,82 22,96 
DPR   0,04 0,81 0,04 1,50 0,60 0,25 6,38 2,65 1,97 2,66 1,21 6,51 2,65 

** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; 
 
 

Tabela 46 - Resultados da análise de variância das características qualitativas da carne de animais da raça Mertolenga – efeito do SNP CAPN530 

  PCdia Hum Cinzas PB GT pH CRA FC L* a* b* H* C* 
Factores gl Valores de F 

Exploração 5 78,46** 7,57** 4,21** 0,63ns 1,26ns 13,37** 14,85** 4,84** 23,67** 5,32** 20,50** 19,07** 5,45** 
Peso Carcaça 1 3,79ns 1,77ns 1,99ns 0,07ns 0,61ns 4,70* 5,30* 0,26ns 3,90ns 6,18* 0,00ns 5,87* 5,64* 

CAPN530  2 0,39ns 0,25ns 1,00ns 1,02ns 0,08ns 0,24ns 0,60ns 1,88ns 0,24ns 1,49ns 0,94ns 0,16ns 1,45ns 
               

n   49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 
Média   0,43 74,80 1,03 23,07 1,65 5,93 24,17 8,51 34,98 10,37 4,72 25,05 11,53 

R2   0,88 0,40 0,30 0,08 0,09 0,52 0,54 0,35 0,65 0,38 0,65 0,59 0,40 
CVR   8,31 1,11 3,58 6,47 38,27 4,17 25,85 31,32 5,65 25,18 24,90 26,62 22,30 
DPR   0,04 0,83 0,04 1,49 0,63 0,25 6,25 2,67 1,98 2,61 1,18 6,67 2,57 

** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; 
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Tabela 47 - Resultados da análise de variância das características qualitativas da carne de animais da raça Mertolenga – efeito do SNP CAPN4751 

 PCdia Hum Cinzas PB GT pH CRA FC L* a* b* H* C* 
Factores gl Valores de F 

Exploração 5 77,61** 9,68* 3,94** 0,62ns 1,72ns 14,55** 6.28** 5.31* 22,51** 6,44** 23,84** 18,72** 7,26** 
Peso Carcaça 1 3,70ns 2,19ns 1,79ns 0,00ns 0,71ns 4,12* 4.22* 0,44ns 4,17* 4,16* 0,15ns 5,78* 3,60ns 

CAPN4751 2 0,35ns 2,52ns 0,40ns 0,93ns 1,41ns 0,45ns 4.48* 10.59** 0,29ns 0,36ns 1,51ns 1,00ns 0,42ns 
               

n   48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
Média   0,44 74,78 1,03 23,06 1,66 5,93 24,26 8,41 34,99 10,36 4,75 25,20 11,54 

R2   0,88 0,45 0,27 0,07 0,14 0,53 0,53 0,34 0,66 0,35 0,66 0,60 0,38 
CVR   8,35 1,07 3,67 6,56 37,22 4,20 26,31 31,50 5,63 26,12 24,71 26,24 23,05 
DPR   0,04 0,80 0,04 1,51 0,62 0,25 6,38 2,65 1,97 2,71 1,17 6,61 2,66 

** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; 
 
 

Tabela 48 - Resultados da análise de variância das características qualitativas da carne de animais da raça Mertolenga – efeito do SNP CAST1 

 PCdia Hum Cinzas PB GT pH CRA FC L* a* b* H* C* 
Factores gl Valores de F 

Exploração 5 114,10** 5,47** 4,75** 0,38ns 1,05ns 12,61** 12,33** 6,22** 24,90** 7,37** 20,14** 21,86** 7,57** 
Peso Carcaça 1 3,80ns 2,27ns 1,16ns 0,00ns 1,05ns 4,16* 2,95ns 0,59ns 5,31* 5,06* 0,27ns 11,77** 3,90ns 

CAST1 2 0,17ns 3,44ns 3,18ns 0,67ns 4,65* 0,49ns 1,61ns 0,01ns 2,69ns 0,41ns 0,90ns 1,64ns 0,16ns 
               

n   46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
Média   0,43 74,83 1,03 23,07 1,67 5,94 24,00 8,43 34,83 10,58 4,67 24,22 11,69 

R2   0,90 0,42 0,33 0,05 0,18 0,50 0,52 0,35 0,66 0,37 0,63 0,63 0,39 
CVR   7,81 1,09 3,51 6,70 35,85 4,25 26,30 30,65 5,28 24,29 25,54 22,65 22,44 
DPR   0,03 0,82 0,04 1,55 0,60 0,25 6,31 2,58 1,84 2,57 1,19 5,49 2,62 

** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; 
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Tabela 49 - Resultados da análise de variância das características qualitativas da carne de animais da raça Mertolenga – efeito do SNP CAST2 

 PCdia Hum Cinzas PB GT pH CRA FC L* a* b* H* C* 
Factores gl Valores de F 

Exploração 5 101,18** 8,70** 4,86** 0,56ns 1,45ns 17,76** 18,47** 5,33** 25,18** 7,59** 23,34** 19,62** 8,47** 
Peso Carcaça 1 2,76ns 2,33ns 1,97ns 0,15ns 1,36ns 1,68ns 1,76ns 0,00ns 3,35ns 2,03ns 0,02ns 2,82ns 1,85ns 

CAST2 2 0,39ns 0,98ns 0,09ns 0,98ns 1,56ns 4,62* 3,30ns 5,62** 0,02ns 2,61ns 0,05ns 2,37ns 2,21ns 
               

n   49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 
Média   0,43 74,80 1,03 23,07 1,65 5,93 24,17 8,51 34,98 10,37 4,72 25,05 11,53 

R2   0,88 0,41 0,26 0,05 0,12 0,56 0,56 0,38 0,65 0,38 0,64 0,61 0,39 
CVR   8,25 1,10 3,62 6,48 37,23 3,94 24,97 30,38 5,62 25,00 25,14 25,71 22,23 
DPR   0,04 0,82 0,04 1,49 0,61 0,23 6,04 2,59 1,97 2,59 1,19 6,44 2,56 

** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; 
 
 

Tabela 50 - Resultados da análise de variância das características qualitativas da carne de animais da raça Mertolenga – efeito do SNP LEP252 

 PCdia Hum Cinzas PB GT pH CRA FC L* a* b* H* C* 
Factores gl Valores de F 

Exploração 5 121,78** 7,85** 4,39** 0,32ns 1,05ns 13,80** 14,13** 3,38ns 19,79** 6,72** 19,3** 14,55** 7,61** 
Peso Carcaça 1 1,86ns 2,01ns 1,05ns 0,02ns 0,43ns 4,81* 5,33* 0,56ns 3,05ns 4,28* 0,01ns 4,65* 4,25* 

LEP252  2 11,47** 1,01ns 1,70ns 0,26ns 0,02ns 0,15ns 1,04ns 0,25ns 0,56ns 0,00ns 0,39ns 0,36ns 0,03ns 
               

n   48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
Média   0,44 74,78 1,03 23,06 1,66 5,93 24,26 8,41 34,99 10,36 4,75 25,20 11,54 

R2   0,90 0,40 0,28 0,04 0,08 0,52 0,54 0,28 0,66 0,34 0,64 0,59 0,36 
CVR   7,37 1,11 3,58 6,61 38,01 4,19 25,75 32,71 5,57 26,03 25,18 26,44 23,00 
DPR   0,03 0,83 0,04 1,52 0,63 0,25 6,25 2,75 1,95 2,70 1,20 6,66 2,65 

** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; 
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Tabela 51 - Resultados da análise de variância das características qualitativas da carne de animais da raça Mertolenga – efeito do SNP LEP305 

  PCdia Hum Cinzas PB GT pH CRA FC L* a* b* H* C* 
Factores gl Valores de F 

Exploração 5 86,9** 4,47** 3,59** 0,89ns 1,23ns 13,37** 16,07** 3,54** 19,32** 6,73** 17,37** 14,06** 7,32** 
Peso Carcaça 1 3,48ns 1,87ns 1,63ns 0,01ns 0,42ns 4,18* 5,59* 0,66ns 3,56ns 4,27* 0,03ns 5,55* 3,84ns 

LEP305  2 1,42ns 0,67ns 0,05ns 2,38ns 0,36ns 0,12ns 1,28ns 0,12ns 0,17ns 0,29ns 0,58ns 1,38ns 0,12ns 
               

n   48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
Média   0,44 74,78 1,03 23,06 1,66 5,93 24,26 8,41 34,99 10,36 4,75 25,20 11,54 

R2   0,88 0,40 0,26 0,13 0,09 0,52 0,56 0,28 0,66 0,35 0,64 0,61 0,37 
CVR   8,14 1,11 3,70 6,35 38,14 4,24 25,60 33,10 5,65 26,16 25,25 26,01 23,22 
DPR   0,04 0,83 0,04 1,46 0,63 0,25 6,21 2,78 1,98 2,71 1,20 6,55 2,68 

** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; 
 
 

Tabela 52 - Resultados da análise de variância das características qualitativas da carne de animais da raça Mertolenga – efeito do SNP LEP140 

 PCdia Hum Cinzas PB GT pH CRA FC L* a* b* H* C* 
Factores gl Valores de F 

Exploração 5 109,36** 6,43** 4,86** 0,98ns 2,42ns 13,94** 14,50** 3,80** 16,92** 6,24** 18,75** 12,28** 7,47** 
Peso Carcaça 1 5,72* 2,28ns 1,84ns 0,02ns 1,15ns 5,12* 4,34* 0,67ns 3,10ns 4,55* 0,03ns 5,18* 4,23* 

LEP140 2 2,50ns 2,74ns 0,19ns 1,27ns 2,51ns 0,97ns 0,03ns 0,72ns 0,51ns 0,06ns 0,31ns 0,17ns 0,15ns 
               

n   49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 
Média   0,43 74,80 1,03 23,07 1,65 5,93 24,17 8,51 34,98 10,37 4,72 25,05 11,53 

R2   0,89 0,46 0,27 0,09 0,18 0,54 0,53 0,32 0,65 0,34 0,64 0,59 0,37 
CVR   7,93 1,05 3,65 6,44 36,24 4,10 26,20 32,14 5,61 26,02 25,27 26,61 22,98 
DPR   0,03 0,79 0,04 1,49 0,60 0,24 6,33 2,74 1,96 2,70 1,19 6,67 2,65 

** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; 
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Tabela 53 - Resultados da análise de variância das características qualitativas da carne de animais da raça Mertolenga – efeito do SNP UASMS1 

 PCdia Hum Cinzas PB GT pH CRA FC L* a* b* H* C* 
Factores gl Valores de F 

Exploração 5 98,30** 6,44** 4,19** 0,63ns 1,69ns 14,61** 16,83** 4,2** 21,51** 6,93** 20,9** 16,58** 7,69** 
Peso Carcaça 1 4,23* 1,68ns 1,83ns 0,00ns 0,55ns 4,55* 4,79* 0,84ns 3,62ns 4,45* 0,06ns 5,70* 3,98ns 

UASMS1  2 1,41ns 0,91ns 0,18ns 1,98ns 0,70ns 0,70ns 1,08ns 0,02ns 0,03ns 0,71ns 0,06ns 0,99ns 0,55ns 
               

n   49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 
Média   0,43 74,80 1,03 23,07 1,65 5,93 24,17 8,51 34,98 10,37 4,72 25,05 11,53 

R2   0,88 0,42 0,27 0,11 0,11 0,53 0,55 0,30 0,65 0,36 0,64 0,61 0,38 
CVR   8,12 1,10 3,65 6,34 37,72 4,13 25,57 32,68 5,68 25,62 25,42 26,11 22,76 
DPR   0,03 0,82 0,04 1,46 0,62 0,24 6,18 2,78 1,99 2,66 1,20 6,54 2,62 

** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; 
 

 

Tabela 54 - Resultados da análise de variância das características qualitativas da carne de animais da raça Mertolenga – efeito do SNP UASMS2 

  PCdia Hum Cinzas PB GT pH CRA FC L* a* b* H* C* 
Factores gl Valores de F 

Exploração 5 66,62** 7,91** 3,40* 0,69ns 0,91ns 15,02** 15,9** 6,15** 25,71** 6,16** 24,38** 19,91** 6,98** 
Peso Carcaça 1 3,62ns 2,72ns 1,79ns 0,10ns 0,77ns 3,57ns 5,38* 0,14ns 3,32ns 4,02ns 0,07ns 5,24ns 3,62ns 

UASMS2 2 0,02ns 2,11ns 0,00ns 0,93ns 0,32ns 0,34ns 0,91ns 3,04ns 0,00ns 0,01ns 0,00ns 0,01ns 0,01ns 
               

n   49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 
Média   0,43 74,80 1,03 23,07 1,65 5,93 24,17 8,51 34,98 10,37 4,72 25,05 11,53 

R2   0,88 0,42 0,26 0,05 0,09 0,52 0,54 0,34 0,65 0,34 0,64 0,59 0,36 
CVR   8,29 1,08 3,62 6,48 37,75 4,13 25,64 31,22 5,62 25,75 25,16 26,41 22,79 
DPR   0,04 0,81 0,04 1,49 0,62 0,24 6,20 2,66 1,97 2,67 1,19 6,62 2,63 

** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; 
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Tabela 55 - Resultados da análise de variância das características qualitativas da carne de animais da raça Mertolenga – efeito do SNP UASMS3 

 PCdia Hum Cinzas PB GT pH CRA FC L* a* b* H* C* 
Factores gl Valores de F 

Exploração 5 109,06** 5,04** 3,82** 0,56 0,87ns 13,63** 16,67** 3,31* 18,47** 5,98** 20,74** 13,68** 7,19** 
Peso Carcaça 1 4,94* 1,51ns 1,93ns 0ns 0,52ns 4,66* 4,39* 0,85ns 3,62ns 4,52* 0,06ns 5,90* 4,25* 

UASMS3 2 3,33* 1,89ns 0,37ns 0,84ns 0,23ns 0,19ns 0,73 0,11ns 0,28ns 0,56ns 0,67ns 1,9ns 2 0,34ns 
               

n   49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 
Média   0,43 74,80 1,03 23,07 1,65 5,93 24,17 8,51 34,98 10,37 4,72 25,05 11,53 

R2   0,89 0,44 0,27 0,07 0,09 0,52 0,55 0,30 0,65 0,36 0,65 0,62 0,37 
CVR   7,79 1,07 3,63 6,50 38,13 4,18 25,77 32,61 5,64 25,71 25,06 25,58 22,88 
DPR   0,03 0,80 0,04 1,50 0,63 0,25 6,23 2,78 1,97 2,67 1,18 6,41 2,64 

** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; 
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Das Tabelas 34 a 44 respeitantes às análises de variância das características qualitativas da 

carne de animais raça Alentejana, constata-se que apenas os SNP’s CAPN316, CAPN530, 

CAPN4751 e LEP140 tiveram algum efeito sobre a variabilidade observada em algumas das 

referidas características da carne. 

Relativamente ao SNP CAPN316, verificou-se haver uma influência significativa do genótipo 

relativamente a um dos parâmetros da cor (a*), à CRA e à FC. As médias dos quadrados 

mínimos destas características, segundo o genótipo CAPN316 são apresentadas na Tabela 

56.  

Tabela 56 - Média dos quadrados mínimos do índice de vermelho (a*), capacidade de 

retenção de água (CRA) e força de corte (FC) na carne da raça Alentejana segundo o 

genótipo para CAPN316 

Genótipo a* CRA (%) FC (kgf) 

CC 20,03ab ± 3,16 25,02b ± 2.168 9,22a ± 0,70 

CG 17,30a ± 1,07 22,25b ± 1.438 12,56b ± 0,82 

GG 21,19b ± 0,92 38,27a ± 1.901 11,57b ± 2,44 
Médias com letra diferente, diferem significativamente para P<0,05 

 

O genótipo CC mostrou ter um teor de vermelho (a*) semelhante ao dos outros dois 

genótipos, mas os valores de a* obtidos para os genótipos CG e GG diferem entre si. A 

determinação da cor da carne é induzida principalmente pelo teor de mioglobina, 

responsável pela pigmentação do músculo. Segundo alguns autores as diferenças na 

pigmentação do músculo são devidas sobretudo a causas genéticas (Menissier et al., 1982; 

Norman, 1982; Silveira et al., 2006; Węglarz, 2010). Para Menissier et al., (1982) e Micol et 

al., (1993), o teor de pigmentos varia inversamente com o desenvolvimento muscular, pelo 

que animais com hipertrofia muscular apresentam uma carne mais pálida devido a 

alterações metabólicas das fibras musculares (Hunt & Hendrick, 1977).  

Relativamente aos valores observados na CRA, verificou-se que a carne dos animais com 

genótipo GG apresentam menor capacidade de retenção de água, do que os animais com 

os outros dois genótipos (CC e CG). Leal (2013) associa também o genótipo GG a menores 

capacidade da carne em reter a água. O mesmo autor (Leal, 2013), refere que as calpaínas 

têm um papel importante na regulação da proteólise do músculo durante as condições de 

pos-mortem e que uma maior atividade das calpaínas produz uma menor perda de água. 

Os valores de FC observados para o genótipo CC são significativamente menores do que os 

observados para os genótipos CG e GG. Estes valores estão de acordo com diversos 

autores (Casas et al., 2005; White et al., 2005; Morris et al., 2006; Gill et al., 2009; Soria et 

al., 2010; Dunner et al., 2013) que apresentam o genótipo CC associado a uma carne mais 

tenra. Os mesmos autores apresentam o alelo G associado a carne mais dura, e também à 
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possível associação da redução do índice de fragmentação miofibrilar (IFM) (Dunner et al., 

2013). 

 

Na raça Alentejana verificou-se haver uma influência significativa (P<0,01) do genótipo do 

SNP CAPN530 relativamente ao PCdia. As médias dos quadrados mínimos do PCdia, 

segundo o genótipo CAPN530 são apresentadas na Tabela 57. 

Tabela 57 - Média dos quadrados mínimos do peso de carcaça por dia de idade (PCdia) na 

raça Alentejana segundo o genótipo para CAPN530 

Genótipo PCdia (Kg) 

GG 0,518a ± 0,022 

GA 0,580a ± 0,021 

AA 0,669b ± 0,037 

Médias com letra diferente, diferem significativamente para P<0,05 

 

O genótipo GG apresenta menores ganhos de peso de carcaça por dia de idade 

relativamente aos outros dois genótipos, mas não difere do valor médio do genótipo GA. Os 

animais com genótipo AA apresentam valores cerca de 150 g/dia de idade superiores aos 

animais com genótipo GG. Este parâmetro PCdia tem sido associado a características de 

interesse económico mas não aparece na bibliografia com resultados de associação ao SNP 

CAPN530. No entanto, este tipo de associação entre uma característica de qualidade da 

carcaça e um determinado polimorfismo (p.e. CAPN316 e CAPN4751) foi anteriormente 

observado por alguns autores (Casas et al, 2005; Gill et al., 2009) 

 

O genótipo do SNP CAPN4751 parece ter uma influência significativa (P<0,05) no valor 

médio da humidade, PB e luminosidade (L*) da carne dos animais da raça Alentejana em 

estudo. As médias dos quadrados mínimos destes três parâmetros de qualidade da carne 

segundo o genótipo do CAPN4751, são apresentadas na Tabela 58.   

Tabela 58 - Média dos quadrados mínimos da Humidade, proteína bruta (PB) e 

luminosidade (L*) na carne da raça Alentejana segundo o genótipo para CAPN4751 

Genótipo Humidade (%) PB (%) L* 

CC 73,84ab ± 0,45 24,03a ± 0,37 77,40a ±6,21 

CT 74,80a ± 0,18 23,01b ± 0,15 57,98b ± 2,42 

TT 74,09b ± 0,20 23,39ab ± 0,16 55,16b ± 2,76 

Médias com letra diferente, diferem significativamente para P<0,05 
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Relativamente aos parâmetros químicos (humidade e PB) da carne da raça Alentejana 

verifica-se que os animais com genótipo CC têm menores teores de humidade e maiores 

níveis de PB. Para Shimokomaki et al., (2006) as proteínas desempenham um papel 

fundamental no mecanismo de associação entre a água e o tecido muscular, sendo 

consideradas como as principais responsáveis pelas características funcionais da carne.  

Relativamente ao parâmetro da cor (L*) verificou-se que os animais com genótipo CC têm 

carne significativamente mais clara que os animais com os outros 2 genótipos. A 

semelhante conclusão chegaram os autores Ribeca et al. (2012) ao estudarem o efeito de 

dominância genética entre os alelos, concluindo que o alelo C induz a maiores valores de L*. 

Relativamente ao SNP LEP140, verificou-se haver uma influência significativa (P<0,01) do 

genótipo relativamente ao pH e à FC. As médias dos quadrados mínimos destas 

características, segundo o genótipo SNP LEP140 são apresentadas na Tabela 59.  

Tabela 59 - Média dos quadrados mínimos do pH e Força de Corte (FC) na carne da raça 

Alentejana segundo o genótipo para LEP140 

Genótipo pH FC (kgf) 

CC 5,72a ± 0,03 10,77a ± 0,51 

CT 6,50b ± 0,13 4,26b ± 2,02 

TT 5,63a ± 0,10 13,30a ± 1,54 

Médias com letra diferente, diferem significativamente para P<0,05 

 

Os valores das médias dos quadrados mínimos do pH segundo o genótipo para o LEP140 

indicam valores mais elevados para o genótipo heterozigoto (CT) relativamente aos 

homozigóticos (CC e TT) e que as médias dos homozigóticos não diferem significativamente 

entre si.  

O genótipo CT tem um valor médio de pH de 6,5, característico de uma carne DFD. As 

condições de pH elevado em carnes DFD, permitem que as bactérias utilizem os 

aminoácidos da carne, originando odores desagradáveis e reduzindo o período de 

conservação (Gil & Newton, 1981). Para Hernández et al. (2006) a carne DFD apresenta 

uma cor extremamente escura, uma grande capacidade de retenção de água e uma tenrura 

acentuada.   

Neste trabalho observou-se que a carne animais heterozigotos (CT) apresenta valores 

médios de FC muito inferiores à da carne de animais dos outros dois genótipos 

(homozigotos), com diferença máxima de 9,04 kgf. Normalmente, uma carne com valores de 

FC baixos apresenta atributos de qualidade por ser tenra. No entanto, neste caso, o valor 

médio de FC de 4,26 kgf, associado a valores elevados de pH, poderá não oferecer uma 
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vantagem qualitativa se a carne apresentar características DFD, constituindo um defeito que 

não é aceitável pelo consumidor (Warriss, 1990). 

O SNP LEP140 foi estudado por Lagonigro et al. (2003) que referiram que existe uma 

associação significativa com os polimorfismos LEP305 e LEP252, sobre a gordura 

intramuscular e subcutânea. O mesmo autor indica que o alelo C do SNP LEP140 foi 

associado com o aumento dos níveis de gordura intramuscular e de gordura subcutânea, e 

que carne com maiores teores de gordura intramuscular pode facilitar a mastigação e 

determinar uma menor resistência ao corte (Wood, 1990). A diferença encontrada na FC 

entre os genótipos CC e TT, ainda que não significativa, poderá indicar o referido efeito 

favorável do alelo C. 

Para a raça Mertolenga, as análises de variância das características qualitativas da carne 

(Tabelas 45 a 55) mostram que os SNP’s CAPN4751, CAST1, CAST2, LEP252 e USAMS3 

mostraram efeito significativo sobre a variabilidade observada em algumas das referidas 

características da carne. 

Relativamente ao SNP CAPN4751, verificou-se haver uma influência significativa (P<0,01) 

do genótipo relativamente à CRA e à FC. As médias dos quadrados mínimos destas 

características, segundo o genótipo SNP CAPN4751 são apresentadas na Tabela 60.  

Tabela 60 - Média dos quadrados mínimos da capacidade de retenção de água (CRA) e 

força de corte (FC) na carne da raça Mertolenga segundo o genótipo para CAPN4751 

Genótipo CRA (%) FC (kgf) 

CC 27,96a ± 1,90 6,6a ± 0.74 

CT 24,04a ± 1,4 7,48a ± 0,56 

TT 19,03b ± 2,17 11,57b ± 0,84 

Médias com letra diferente, diferem significativamente para P<0,05 
 

Os valores médios da CRA mostraram-se maiores para animais com genótipo CC 

relativamente a animais com os outros dois genótipos (CT e TT), ainda que não sejam 

significativamente diferentes dos valores médios do genótipo heterozigoto. 

A presença do alelo C, em homozigotia ou heterozigotia, é para muitos autores (Page et al, 

2004; Casas et al, 2005; White et al, 2005; Gill et al., 2009; Soria et al., 2010; Iglesias, 2011; 

Cuetia et al., 2011) associado à diminuição da FC. Os resultados deste trabalho mostram 

exactamente essa observação, o genótipo CC e CT apresentam médias semelhantes mas 

significativamente mais baixas (cerca de 4,96 Kgf) que o genótipo TT de animais da raça 

Mertolenga.  
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Os resultados aqui relatados sugerem que o genótipo do SNP CAST1 mostrou uma 

influência significativa (P<0,05) no valor médio da Gordura Total (GT) da carne dos animais 

da raça Mertolenga. As médias dos quadrados mínimos destas características, segundo o 

genótipo SNP CAST1 são apresentadas na Tabela 61.  

Tabela 61 - Média dos quadrados mínimos da Gordura Total (GT) na carne da raça 

Mertolenga segundo o genótipo para CAST1 

Genótipo GT (%) 

CC 1,82a ± 0,11 

CG 1,38b  ± 0,17 

Médias com letra diferente, diferem significativamente para P<0,05 

 

Os valores médios dos quadrados mínimos da GT são significativamente diferentes entre os 

dois genótipos observados. Os animais da raça Mertolenga com genótipo CC mostram ter 

um maior teor de GT que os animais com genótipo heterozigoto. 

Barendse (2002), Shenkel et al. (2006) e Pinto, et al. (2010) associaram o alelo C do 

CAST1, como favorável à redução da FC, ou seja os animais com o genótipo CC 

apresentam uma carne mais tenra do que os animais CG ou GG. Também para outros 

autores (Lee & Ashmore, 1985; Tatum, 1981; Wood, 1990; Pardi et al., 2001) a maior 

deposição de gordura intramuscular (marmoreado), pode facilitar a mastigação e determinar 

uma menor resistência ao corte relativamente ao tecido conjuntivo e às fibras musculares, 

contribuindo também para menores valores de FC. Com estes dois pressupostos podemos 

referir que os valores de GT encontrados neste trabalho estão de acordo com o facto de o 

valor obtido para o genótipo CC, considerado favorável à tenrura é também o genótipo com 

maior valor de GT.  

 

Ainda relativamente ao gene da calpastatina, o SNP CAST2 teve um efeito significativo nos 

valores médio do pH e da FC da carne dos animais da raça Mertolenga. As médias dos 

quadrados mínimos destas características, segundo o genótipo SNP CAST2 são 

apresentadas na Tabela 62.  
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Tabela 62 - Média dos quadrados mínimos do pH e força de corte (FC) na carne da raça 

Mertolenga segundo o genótipo para CAST2 

Genótipo pH FC (kgf) 

AA 5,97a ± 0,04 8,12a ± 0.39 

AG 5,54b ± 0,19 13,36b ± 2,15 

Médias com letra diferente, diferem significativamente para P<0,05 
 

Para o SNP CAST2 foram apenas observados dois genótipos (AA e AG), os quais diferiram 

significativamente quanto aos valores médios dos quadrados mínimos do pH e de FC. Os 

animais da raça Mertolenga com genótipo AA mostram ter um valor de pH superior e menor 

FC da carne que os animais com genótipo heterozigoto (AG). Diferenças que na FC atingem 

os 5,24 kgf. ). Para Guignot et al. (1994) e Watanabe et al. (1994) um pH final elevado está 

associado a uma carne mais tenra, o que resulta em grande parte da relação estreita entre a 

tenrura e a capacidade de retenção de água no músculo. Também Morris et al. (2006), 

Cuetia et al. (2011) e Ribeca et al. (2012) associaram o alelo A, ao alelo favorável à tenrura 

da carne. 

 

No que respeita ao gene da leptina e seus promotores verificou-se que os SNP’s LEP252 e 

UASMS3 tiveram um efeito significativo nos valores médios do PCdia dos animais da raça 

Mertolenga. As médias dos quadrados mínimos desta característica, segundo o genótipo 

SNP LEP252 são apresentadas na Tabela 63 e para o SNP UASMS3 na Tabela 64 

Tabela 63 - Média dos quadrados mínimos do peso de carcaça por dia de idade (PCdia) na 

raça Mertolenga segundo o genótipo para LEP252. 

Genótipo PCdia (Kg) 

AA 0,481b  ± 0,009 

AT 0,442a ± 0,006 

Médias com letra diferente, diferem significativamente para P<0,05 
 

Tabela 64 - Média dos quadrados mínimos do peso de carcaça por dia de idade (PCdia) na 

raça Mertolenga segundo o genótipo para UASMS3. 

Genótipo PCdia (Kg) 

CC 0, 444b ± 0,007 

CG 0,424a  ± 0,021 

GG 0,474a ± 0,010 

Médias com letra diferente, diferem significativamente para P<0,05 
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No SNP LEP252, os animais com genótipo AA apresentam maiores ganhos de peso 

carcaça por dia de idade do que em animais com o genótipo homozigoto (AT), diferenças de 

39g por dia de idade. No caso do SNP UASMS3 é o genótipo GG que apresenta maiores 

valores de PCdia (0,474 Kg). 

Vários estudos sugerem que a leptina está diretamente relacionada com a ingestão (Liefers 

et al, 2002; Oprzadek et al, 2003), pelo papel fundamental que tem na regulação do apetite, 

metabolismo energético e composição corporal (Muller et al., 1997; Houseknecht et al, 1998; 

Baile et al., 2000; Geary et al., 2003) com as diferenças na deposição de gordura 

intramuscular e subcutânea em bovinos (Buchanan et al, 2002; Lagonigro et al, 2003; 

Nkrumah et al., 2005). Assim, a associação encontrada neste trabalho entre o PCdia e os 

genótipos destes dois SNP’s está de acordo com os resultados de Nkrumah et al., (2005) 

que referem o efeito de vários SNP’s nomeadamente o UASMS3, no ganho médio diário 

(GMD) e peso final (PF) de bovino. Os mesmos autores concluem que o genótipo CC origina 

GMD e PF mais baixos relativamente aos outros dois genótipos, tal como se observou neste 

trabalho. 

No SNP LEP252 o alelo T é considerado raro e associado a um menor nível de gordura 

quando comparado com o alelo A (Schenkel et al., 2005), o que também foi possível de 

observar neste trabalho. O facto do genótipo AA apresentar maior valor do PCdia poderá 

estar relacionado com a associação do alelo A e a maior deposição de gordura, 

relativamente ao alelo T.  

Das análises de variância das características qualitativas da carne constata-se que apenas 

os SNP’s CAPN316, CAPN530, CAPN4751, CAST1, CAST2, LEP140, LEP252 e USAMS3 

tiveram algum efeito sobre a variabilidade observada em algumas (humidade; PB; GT; pH; 

CRA; L*; a*; FC; PCdia) das referidas características da carne das raças Alentejana e 

Mertolenga.  

Na Tabela 65 apresenta-se um resumo dos efeitos significativos sobre cada uma das 

características qualitativas da carne. 
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Tabela 65 - Características qualitativas da carne segundo o SNP que mostrou efeito 

significativo. 

SNP Humidade PB GT pH CRA L* a* FC PCdia 

CAPN316     √  √ √  

CAPN530         √ 

CAPN4751 √ √   √ √  √  

CAST1   √       

CAST2    √    √  

LEP140    √    √  

LEP252         √ 

USAMS3         √ 

 

A análise da Tabela 65 sugere que o SNP CAPN4751 foi o marcador que influenciou um 

maior número de características qualitativas da carne. Este marcador foi igualmente 

considerado por muitos autores (Page et al., 2004; White et al., 2005; Morris et al., 2006; 

Van Eenennaam et al., 2007; Othman et al., 2011; Ribeca et al., 2012) como um marcador 

funcional para a tenrura. 

A tenrura é o factor mais importante para a obtenção de carne com atributos organoleticos 

desejáveis para o consumidor (Soria & Corva, 2004), e neste trabalho os valores de FC 

mostraram influência do genótipo de 4 marcadores (CAPN316, CAPN4751, CAST2 e 

LEP140), como já tinha sido relatado por alguns autores (Casas et al., 2005; White et al., 

2005; Morris et al., 2006; Gill et al., 2009; Soria et al., 2010; Dunner et al., 2013). O 

marcador LEP140 é a excepção relativamente a esta observação já que não foi encontrada 

qualquer referência desta associação na bibliografia. 

Para o CAPN316 os valores de FC observados para o genótipo CC são significativamente 

menores do que os observados para os genótipos CG e GG. Estes valores estão de acordo 

com os relatados por diversos autores (Casas et al., 2005; White et al., 2005; Morris et al., 

2006; Gill et al., 2009; Soria et al., 2010; Dunner et al., 2013)  

Neste trabalho e tal como referido por outros autores (Page et al, 2004; Casas et al, 2005; 

White et al, 2005; Gill et al., 2009; Soria et al., 2010; Iglesias, 2011; Cuetia et al., 2011) no 

SNP CAPN4751, a presença do alelo C, em homozigotia ou heterozigotia, diminui a FC. O 

genótipo CC e CT apresentam médias semelhantes mas significativamente mais baixas 

(cerca de 4,96 kgf) que o genótipo TT de animais da raça Mertolenga.  
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IV.4.3. Resultados da análise do efeito do genótipo na percentagem de Ácidos Gordos 

(AG) na carne 

Os resultados das análises moleculares dos vários SNP’s estudados foram relacionados 

com a percentagem de alguns AG relativamente ao valor total de AG da carne, obtidas nas 

análises químicas e apresentadas no capítulo IV.2.3., com o objetivo de verificar se os 

respetivos genótipos influenciam estes elementos da carne.  

Foram incluídos na análise os SNP’s CAPN316, CAPN4751, CAPN530, CAST1, CAST2, 

LEP140, LEP252, LEP305, UASMS1, UASMS2 e UASMS3 para o seguinte conjunto de 

variáveis: AGS, AGM, AGP, AGPCL-n6, AGPCL-n3, AGMcis_9, AGMtrans, ácido linoleico 

(C18:2n-6), ácido linolénico (C18-3n-3), ácido ruménico (C18:2 cis9, trans11), o índice 

C17:1/C17:0+C17:1, os ácidos palmítico (C16:0) e esteárico (C18:0). 

Foram efectuadas 286 análises de variância de alguns AG’s individuais e índices dos 

mesmos com modelos que incluíram individualmente cada um dos SNP’s estudados, o 

efeito da exploração e do peso da carcaça, para as duas raças (Alentejana e Mertolenga) 

conforme descrito no capítulo III.4.4. do Material e Métodos.  

As análises foram efectuadas separadamente para as raças Alentejana e Mertolenga e os 

resultados da análise de variância para as quais houve influências significativas (P<0,05) 

dos genótipos dos diferentes SNP’s são apresentados nas Tabelas 66 a 68, as restantes 

são apresentadas no anexo 4. Foram calculadas as médias dos mínimos quadrados para as 

variáveis de AG’s da carne que foram influenciadas significativamente pelos genótipos dos 

diferentes SNP’s (Tabelas 69 a 71).  
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Tabela 66 - Resultados da análise de variância dos ácidos gordos da carne de animais da raça Alentejana – efeito do SNP UASMS3 

 Variáveis AGM AGP AGS AGPCL  
n6 

AGPCL  
n3 

AGM 
cis_9 

AGM 
trans 

Linoleico 

Llinolénico 

R
um

énico 

C
17:1/C

17:0+ 
C

17:1 

P
alm

itico 

E
steárico 

Factores gl Valores de F 

Exploração 4 4,58** 3,37* 1,68ns 3,48* 4,57** 5,07** 6,06** 3,09* 3,40* 4,51** 8,28** 0,77ns 3,79* 

Peso Carcaça 1 0,56ns 0,02ns 0,63ns 0,00ns 4,85* 0,98ns 2,39ns 0,05ns 10,40** 0,53ns 0,96ns 0,63ns 0,05ns 

UASMS3 2 0,89ns 0,13ns 0,87ns 0,12ns 1,36ns 1,06ns 4,98* 0,14ns 2,35ns 1,67ns 2,36ns 0,12ns 2,31ns 
               

Nº obs  39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

Média  42,63 13,96 40,00 13,51 1,21 36,48 3,48 9,81 0,40 0,26 1,57 21,98 15,40 

R2  0,41 0,31 0,25 0,32 0,52 0,45 0,57 0,30 0,58 0,40 0,57 0,10 0,40 

CVR  8,38 31,44 5,70 31,74 38,31 9,91 21,93 32,49 35,29 44,73 11,09 6,14 10,49 

DPR  3,57 4,39 2,28 4,29 0,46 3,62 0,76 3,19 0,14 0,12 0,17 1,35 1,62 
** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; Saturados (AGS); Monoinsaturados (AGM); Polinsaturados (AGP); Cadeia Longa (AGCL) 
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Tabela 67 - Resultados da análise de variância dos ácidos gordos da carne de animais da raça Mertolenga – efeito do SNP CAPN530 

 Variáveis AGM AGP AGS AGPCL  
n6 

AGPCL  
n3 

AGM 
cis_9 

AGM 
trans 

Linoleico 

Llinolénico 

R
um

énico 

C
17:1/C

17:0+ 
C

17:1 

P
alm

itico 

E
steárico 

Factores gl Valores de F 

Exploração 2 2,02ns 5,86** 55,47** 6,12** 4,41** 1,82ns 10,5** 4,66** 0,78ns 38,12** 12,48** 16,3** 37,10** 

Peso Carcaça 1 0,06ns 0,21ns 3,84ns 0,18ns 3,28ns 0,69ns 6,47ns 0,00ns 1,2,ns 0,69ns 1,97ns 0,75ns 3,76ns 

CAPN530 2 0,50ns 0,60ns 0,55ns 0,61ns 0,56ns 0,32ns 0,31ns 0,51ns 0,03ns 0,39ns 0,05ns 4,60* 3,00ns 
               

Nº obs  34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Média  40,83 14,37 41,28 13,85 1,19 33,98 4,24 10,40 0,41 0,31 1,38 22,45 16,04 

R2 
 0,16 0,31 0,80 0,31 0,29 0,13 0,55 0,26 0,15 0,74 0,48 0,56 0,75 

CVR  9,61 32,75 5,10 32,96 36,83 11,85 25,75 33,21 23,75 29,31 24,44 6,05 10,11 

DPR  3,92 4,71 2,11 4,56 0,44 4,03 1,09 3,45 0,10 0,09 0,34 1,36 1,62 
** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; Saturados (AGS); Monoinsaturados (AGM); Polinsaturados (AGP); Cadeia Longa (AGCL) 

 
 
 
  



INFLUÊNCIAS GENÉTICAS NAS CARACTERÍSTICAS DA CARCAÇA E CARNE EM BOVINOS 

Tese de Doutoramento   |  Maria Inês A. Carvalho Martins Carolino 

 

152 
 

 

Tabela 68 - Resultados da análise de variância dos ácidos gordos da carne de animais da raça Mertolenga – efeito do SNP LEP252 

 Variáveis AGM AGP AGS AGPCL  
n6 

AGPCL  
n3 

AGM 
cis_9 

AGM 
trans 

Linoleico 

Llinolénico 

R
um

énico 

C
17:1/C

17:0+ 
C

17:1 

P
alm

itico 

E
steárico 

Factores gl Valores de F 

Exploração 2 1,64ns 7,26** 59,06** 7,48** 5,71* 2,05ns 13,12** 5,75** 1,32ns 41,00** 13,06** 16,20* 32,63** 

Peso Carcaça 1 0,66ns 0,00ns 3,18ns 0,00ns 1,87ns 1,73ns 5,38* 0,21ns 1,11ns 0,33ns 2,26ns 0,03ns 7,58* 

LEP252 2 3,15ns 3,38ns 1,45ns 3,22ns 4,26* 1,97ns 2,74ns 2,73ns 0,73ns 1,29ns 0,04ns 9,08** 2,65ns 
               

Nº obs  34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Média  40,83 14,37 41,28 13,85 1,19 33,98 4,24 10,40 0,41 0,31 1,38 22,45 16,04 

R2 
 0,22 0,35 0,81 0,36 0,36 0,16 0,58 0,30 0,17 0,74 0,48 0,55 0,73 

CVR  9,12 31,10 4,99 31,38 34,46 11,39 24,45 31,76 23,07 28,57 24,04 5,98 10,48 

DPR  3,73 4,47 2,06 4,35 0,41 3,87 1,04 3,30 0,09 0,09 0,33 1,34 1,68 
** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; Saturados (AGS); Monoinsaturados (AGM); Polinsaturados (AGP); Cadeia Longa (AGCL) 
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Os resultados das análises de variância mostram que apenas o SNP UASMS3 teve efeito 

significativo (P<0,05) sobre a variabilidade observada nas concentrações de AGM trans na 

carne de animais da raça Alentejana, enquanto que o SNP CAPN530 teve um efeito 

significativo (P<0,05) na variabilidade observada nas concentrações do AG C16:0 e o SNP 

LEP252 teve um efeito significativo sobre a variabilidade observada nas concentrações de 

AGS C16:0 (P<0,05) e no AGPCL n-3 (P<0,01) da carne dos animais da raça Mertolenga.  

O SNP CAPN530 encontra-se no gene da µ-calpaína (CAPN1), gene que habitualmente se 

relaciona com a tenrura da carne, dado que interfere no processo proteolítico que ocorre 

durante a maturação da carne (Iglesias et al., 2011). Alguns trabalhos também encontraram 

associação do gene da CAPN1 com a cor da carne (Pinto et al., 2011; Li X et al., 2013) e 

com a CRA (Leal, 2013). A isoforma-10 da calpaína foi associada com níveis elevados de 

AG livres por Orho-Melander et al. (2002) e Dunner et al. (2013). 

Durante o período de maturação da carne ocorrem vários processos que são 

interdependentes, como sejam, as alterações de pH, que por sua vez podem alterar as 

interações entre enzimas e substratos (Haakonsson, 2013). Desta forma, a influência do 

gene da µ-calpaína (CAPN1) pode ir para além da interferência direta na tenrura, pois pode 

influenciar também outros caracteres da qualidade da carne.  

Os SNP’s LEP252 e UASMS3 estão localizados no gene codificador da leptina e respetivo 

promotor, e já foram associados por diversos autores a diferenças na deposição de gordura 

intramuscular e subcutânea em bovinos (Buchanan et al., 2002; Lagonigro et al., 2003; 

Nkrumah et al., 2005).  

Para Sansinanea et al. (2001), a leptina tem influência na regulação dos hidratos de carbono 

no metabolismo dos lípidos, porque estimula a produção hepática de glicose e faz a 

regulação da glicemia, que por consequência controla a síntese hepática de triglicerídeos e 

o aumento da oxidação de AG’s. Barton et al., (2007) e Yang et al., (2009) referem que 

diferenças na composição de AG’s entre raças podem ser explicadas por alterações na 

proporção de gordura intramuscular. Alguns estudos (Guo et al., 2007, Flachs et al., 2009, 

Yang et al., 2009) referem que os AG’s afetam o metabolismo dos lípidos e a adipogénese 

do tecido adiposo, diferindo em função do comprimento da cadeia do AG e do grau de 

insaturação. John et al. (1991) verificaram uma capacidade limitada de dessaturação de 

ácidos gordos no fígado dos bovinos e referem que o tecido adiposo é o principal local onde 

ocorre o alongamento e a dessaturação dos ácidos gordos pela enzima delta-9-dessaturase.  

As médias dos quadrados mínimos dos AGM’s trans segundo o genótipo do SNP UASMS3 

obtidos neste estudo para a raça Alentejana, estão apresentadas na Tabela 69. Os 

resultados demonstram que animais com genótipo GG apresentam valores de AGM trans 

significativamente superiores aos de animais com o genótipo CC. Segundo alguns autores 
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(Buchanan et al., 2002; Schenkel et al., 2005; Nkrumah et al., 2005; Gill et al., 2009), o 

genótipo GG também está associado a um maior nível de gordura e marmoreado da 

carcaça quando comparado com os outros dois genótipos  

Tabela 69 - Média dos quadrados mínimos ± EP dos ácidos gordos monoinsaturados trans 

(AGMtrans) na carne da raça Alentejana segundo o genótipo para UASMS3 

Genótipo AGM trans 

CC 2,87a ± 0,25 

CG 3,19ab ± 0,30 

GG 3,79b ± 0,17 

Médias com letra diferente, diferem significativamente para P<0,05 
 

As gorduras corporais dos ruminantes possuem diversos isómeros trans-octadecenóicos 

(Hartman et al., 1954), identificados como intermediários da bioidrogenação ruminal (Bessa, 

1999). Os isómeros trans dos AGM no seu conjunto são frequentemente referidos como 

tendo um efeito negativo na saúde dos consumidores, embora a ação dos isómeros 

individuais seja efetivamente diferente (Gebauer et al., 2007).  

O consumo de ácidos gordos trans tem sido associado a um aumento do risco de ocorrência 

de doenças cardiovasculares e a interferências no desenvolvimento fetal (Bessa, 1999; 

Candeias et al., 2005). No entanto, o ácido vacénico (C18:1 trans11) é o principal isómero 

dos AGMtrans produzidos durante bioidrogenação no rúmen (Kadegowda et al., 2013) e é 

precursor para a síntese do ácido ruménico, que é conhecido por ter efeitos benéficos para 

a saúde (Belury, 2002, Parodi, 2004, Lee et al., 2006). O ácido palmitoelaídico (C16:1trans9) 

também foi associado a efeitos metabólicos benéficos à saúde, como a diminuição de 

adipócitos, maiores concentrações de colesterol HDL, diminuição da concentração de 

triglicerídos, diminuição das concentrações da proteína C-reativa, reduzido a resistência à 

insulina e a diminuição da incidência de diabetes (Mozaffarian et al., 2010). Assim, o efeito 

aparentemente negativo do genótipo GG sobre a composição da gordura intramuscular da 

raça Alentejana devido ao aumento dos AGMtrans, terá de ser avaliado em termos dos seus 

efeitos sobre os ácidos gordos individuais de forma a verificar quais os que são efetivamente 

influenciados pelo SNP.  

   

Relativamente à carne da raça Mertolenga, os resultados das análises de variância 

mostraram que os SNP’s CAPN530 e LEP252 tiveram efeito significativo na variabilidade 

das concentrações de AGS C16:0 e nos AGCL n3, conforme é apresentado através das 

médias dos quadrados mínimos dos AG’s segundo o genótipo dos SNP’s (CAPN530 e 

LEP252), nas Tabelas 70 e 71.  
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Tabela 70 - Médias dos quadrados mínimos ± EP do C16:0 na carne da raça Mertolenga 

segundo o genótipo para CAPN530 

Genótipo C16:0 

GG 22,07a ± 0,39 

GA 23,62b ± 0,42 

AA 20,81ab ± 1,44 
Médias com letra diferente, diferem significativamente para P<0,05 

 

Existem inúmeros AG’s na carne que compõem a fração lipídica dos tecidos de bovinos, 

mas praticamente seis deles, os ácidos mirístico (C14:0), palmítico (C16:0), esteárico 

(C18:0), palmitoleico (C16:1cis9), oleico (C18:1cis9) e linoleico (C18:2n6) são os mais 

representativos e correspondem a cerca de 90% do total (Wood et al., 2003). Os AGS são 

considerados hipercolesterolémicos, entre os quais se inclui o ácido palmítico (C16:0), pois 

aumentam os níveis do colesterol LDL (Bessa, 1999). 

O genótipo GA do SNP CAPN530 está associado a maiores percentagens de ácido 

palmítico (C16:0) e o genótipo AT no SNP LEP252 tem o mesmo efeito. Dado que este é o 

principal AG com ação hipercolesterolémica presente na gordura intramuscular, estes 

genótipos apresentam-se como menos interessantes do ponto de vista do valor nutricional 

da gordura da carne dos bovinos Mertolengos 

Tabela 71 - Médias dos quadrados mínimos ± EP do C16:0 e AGP (n3) na carne da raça 

Mertolenga segundo o genótipo para LEP252. 

Genótipo C16:0 AGP 
n-3 

AA 22,17a ± 0,30 0,94a ± 0,12 

AT 23,69b ± 0,40 1,26b ± 0,09 

Médias com letra diferente para a mesma característica, diferem significativamente para P<0,05 
 

Os AGP dividem-se em duas famílias, ómega 6 (n-6) e ómega 3 (n-3). Apesar de terem uma 

pequena diferença na sua estrutura, são sintetizados pelo mesmo tipo de enzima (delta-5-

dessaturase e delta 6-dessaturase, respectivamente), mas promovem efeitos opostos no 

organismo. As recomendações para uma dieta saudável indicam o aumento da ingestão dos 

AGP n-3 relativamente aos n-6, indicando que a relação n-6/n-3 deverá ser inferior a 4:1 

(Daley et al., 2010).  

O aumento de alguns AGP (n-6) ou a alteração da razão n-6/n-3 pode estar associado a 

doenças como tromboses, arritmias, artrite, asma e psoríase (Belda & Pourchet-Campos, 

1991). A gordura dos ruminantes possui uma relação n-6/n-3 baixa, nos animais produzidos 

em sistemas produção extensivos, em que a alimentação base é a pastagem (Bessa, 1999). 
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No que respeita às médias dos quadrados mínimos obtidas para AGP (n-3), apresentadas 

na Tabela 71, verificou-se que o genótipo AT do SNP LEP252 favorece a concentração 

deste componente na carne de animais da raça Mertolenga. No entanto, o genótipo AT 

surge também com a desvantagem de estar associado a maiores percentagens de ácido 

palmítico (C16:0). Este tipo de informação será essencial para a definição dos marcadores 

genéticos candidatos a utilizar em programas de seleção assistida por marcadores, visando 

a melhoria dos parâmetros de qualidade da carne.  
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IV.5. Resultados da análise da Associação entre o genótipo de 2 SNP’s do gene da 

miostatina e o valor genético de várias características produtivas da raça Mertolenga 

Neste capítulo apresentam-se os resultados do estudo da associação entre o valor genético 

estimado para várias características produtivas em animais da raça Mertolenga e o genótipo 

dos SNP’s nt414 e nt821 do gene GDF8. Utilizaram-se os valores genéticos para a 

capacidade maternal (PDma) e capacidade de crescimento (PDdi) até ao desmame, 

intervalo entre partos (IP), ganho médio diário (GMD), consumo alimentar residual (CAR) e 

índice de conversão alimentar (IC) avaliados em teste de performance, peso de carcaça por 

dia de idade (PCdia) e longevidade produtiva (LP) estimados em 2012 na avaliação genética 

anual da raça bovina Mertolenga, cujas estatísticas descritivas estão apresentadas na 

Tabela 72.   

Tabela 72 – Estatísticas descritivas dos valores genéticos para oito características 

produtivas da raça Mertolenga 

Características Nº Obs. Média DP Min Max 

PDma (kg) 77 1,52 7,24 -15,83 16,76 

PDdi (kg) 77 1,87 6,55 -15,30 31,79 

IP (dias) 77 -3,87 24,11 -52,16 53,65 

GMD (g/dia) 77 -1,91 12,53 -31,00 35,00 

CAR (g/dia) 77 -0,02 0,10 -0,22 0,22 

IC 77 1,20 5,55 -8,93 10,93 

PCdia (g/dia) 77 -1,97 23,19 -48,58 58,06 

LP (meses) 77 -17,64 47,68 -138,00 124,00 
Capacidade maternal para o peso ao desmame (PDma); capacidade de crescimento até ao desmame (PDdi); 

intervalo entre partos (IP); ganho médio diário (GMD); consumo alimentar residual (CAR); índice de 

conversão alimentar (IC); peso de carcaça por dia de idade (PCdia); longevidade produtiva (LP). 

 

A análise de variância dos valores genéticos das oito características produtivas foi efetuada 

com um modelo linear que apenas incluiu o efeito do genótipo no SNP nt821, o único fator 

que teve um efeito significativo nas respetivas estimativas do mérito genético dos animais, 

conforme apresentado na Tabela 73. 

Através dos resultados da análise de variância é possível observar que o SNP nt821 

influencia significativamente o mérito genético dos animais da raça Mertolenga para o PDma 

(P<0,05), PDdi (P<0,01), IP (P<0,01), PCdia P<0,05) e LP (P<0,01), não apresentando um 

efeito significativo nos restantes caracteres. 

Através das médias dos quadrados mínimos dos valores genéticos para o PDma, PDdi, IP, 

PCdia e LP (Tabela 74) é possível constatar as diferenças entre genótipos do SNP nt821.   
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 Tabela 73 - Resultados da análise de variância dos valores genéticos para oito 

características produtivas da raça Mertolenga 

 Valores de F 

Efeito Gl PDma 
(Kg) 

PDdi 
(Kg) 

IP 
(dias) 

GMD 
(g/dia) 

CAR 
(g/dia) IC PCdia 

(g/dia) 
LP 

(meses) 

SNP nt821 2 4,82* 5,06** 15,42** 0,29ns 1,29ns 2,75ns 4,11* 55,58** 

n   77 

Média   1,52 1,87 -3,87 -1,91 -17,63 -0,02 -1,7 1,19 

R2   0,17 0,15 0,31 0,04 0,11 0,08 0,12 0,66 
** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; 

 

Tabela 74 – Médias dos quadrados mínimos ± erro padrão dos valores genéticos da raça 

Mertolenga segundo o genótipo para os SNP nt821 

 Características  

Genótipo no  
SNP nt821 

PDma 
(Kg) 

PDdi 
(Kg) 

IP 
(dias) 

PCdia 
(g/dia) 

LP 
(meses) 

++ 4,66ª±2,10 4,41a±1,93 23,21ª±6,40 18,82ª±6,70 7,17ª±1,03 

N+ 4,93ª±2,23 6,52ª±2,05 4,51b±4.51 15,02ª±7,41 5,86ª±1,09 

NN -0,68b±1,10 0,45b±1,01 -12,65c±3.34 0,54b±3,64 -2,49b±0,53 
Médias com letra diferente, diferem significativamente para P<0,05 

 

Assim, registou-se, em média, uma superioridade nos valores genéticos para o PDma, PDdi 

PCdia e LP nos animais portadores do alelo favorável para o desenvolvimento muscular (+) 

no SNP nt821, mas um mérito genético inferior para o IP (Tabela 74).  

Os animais com genótipo ++, comparativamente aos que têm genótipo NN, apresentam uma 

superioridade no valor genético para a capacidade maternal (PDma) de 5,34 Kg, na 

capacidade de crescimento (PDdi) de 3,96 kg e de 9,66 meses na Longevidade Produtiva 

(LP). No caso do valor genético para a capacidade de crescimento (PDdi) verifica-se uma 

superioridade do genótipo N+ relativamente aos genótipos ++ e NN de, respetivamente, 2,11 

Kg e 6,07 Kg.  

A diferença entre os genótipos ++ e NN, em termos de valor genético para o intervalo entre 

partos (IP) é de +35,86 dias, ou seja, em média, animais com genótipo NN são 

geneticamente superiores para o IP.  

Os resultados obtidos neste trabalho estão de acordo com estudos relatados por vários 

autores (Charlier et al., 1995; Kambadur et al., 1997; McPherron & Lee, 1997; Cappuccio et 

al., 1998; Grobet et al., 1998; Dunner et al., 2003) que sugerem que algumas mutações no 

gene GDF8, nomeadamente, a nt821, estão associadas à perda de função da miostatina, 

com o consequente aumento exagerado da massa muscular. Desta forma, será de esperar 
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que, as características produtivas ligadas ao crescimento corporal, tais como a capacidade 

de crescimento até ao desmame (PDdi) e o peso de carcaça por dia de idade (PCdia), serão 

beneficiadas em animais portadores do alelo favorável (+) ao desenvolvimento muscular. As 

correlações genéticas entre caracteres de crescimento, reprodutivos e de longevidade, de 

características avaliadas nos testes de performances em estação e características da 

carcaça estimadas na raça bovina Alentejana por Carolino (2006) refletem este tipo de 

associação genética entre características. Ainda que os genes favoráveis à hipertrofia 

muscular (musculatura dupla) possam estar associados a diversas características tais como, 

a conformação, consumo e eficiência alimentar, características da carcaça e da carne e, até 

com dimensão dos órgãos (Vanek et al., 2008; Luciano, 2009; Fiems, 2012), também podem 

apresentar desvantagens associadas com dificuldades reprodutivas, mal formações e 

doenças respiratórias, baixa viabilidade dos vitelos e o atraso na maturação sexual 

(McPherron & Lee, 1997). Neste sentido, será expectável que o genótipo mais favorável ao 

crescimento corporal (PDdi e GMD), também possa influenciar, em média, negativamente 

um caracter reprodutivo, tal como se observou neste trabalho. Ainda que a os efeitos diretos 

(capacidade de crescimento) e os efeitos maternos (capacidade maternal) do peso ao 

desmame, bem como a outras idades, estejam negativamente correlacionados, tal como 

tem sido largamente referenciado na bibliografia (Koots et al., 1994; Albuquerque & Meyer, 

2005; Koch, 2004; Carolino, 2006), neste estudo com a raça bovina Mertolenga, constatou-

se que o alelo favorável (+) para a capacidade de crescimento também é favorável para a 

capacidade maternal, tal como para a longevidade produtiva (LP). 
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V. CONCLUSÕES  

A bovinicultura de carne, particularmente em condições extensivas, tem-se apresentado 

como uma das atividades pecuárias em maior crescimento nos últimos anos. Perspetiva-se 

que continue a representar uma atividade de grande importância para a agricultura e 

economia portuguesa.  

Os sistemas de produção das raças bovinas autóctones apresentam uma série de 

particularidades que se coadunam com os objetivos da PAC 2020. Assentes essencialmente 

em sistemas extensivos em equilíbrio com o meio ambiente, contribuem para a fixação de 

populações no espaço rural e para a sua gestão sustentável, estando ainda associados a 

produtos seguros e de qualidade acrescida. 

Os avanços sucessivos da genética molecular continuam a criar grandes espectativas na 

área do melhoramento animal e na conservação de recursos genéticos, ainda que a 

incorporação destas ferramentas, por diversas razões, tenha sido lenta. A avaliação do 

impacto das mais variadas técnicas da genómica atual em cada população, depende de 

diversas condições, incluindo as características genéticas dessa mesma população.  

As ações de conservação e melhoramento dos recursos genéticos animais são uma 

prioridade reconhecida nas últimas décadas em Portugal. Neste sentido, o Ministério da 

Agricultura e as Associações de Criadores, em conjunto, têm desenvolvido diversas 

atividades nestas áreas, de que viria a surgir o interesse em realizar os estudos aqui 

apresentados. 

Este trabalho visou o estudo das influências genéticas nas características da carcaça e 

carne em bovinos, mais concretamente, pretendeu-se caracterizar diversos loci (calpaínas, 

calpastatina, leptina e miostatina) relacionados com a qualidade da carcaça/carne. 

Inicialmente procedeu-se à caracterização genética de diversas populações bovinas das 

espécies Bos taurus e Bos indicus mediante a identificação individual de algumas mutações 

pontuais (SNP’s) e, desta forma, comparou-se as respetivas frequências. Nas raças bovinas 

autóctones portuguesas Alentejana e Mertolenga pretendeu-se ainda avaliar a associação 

entre os genes estudados e vários parâmetros qualitativos da carne, nomeadamente, as 

características físico-químicas (cor, força de corte, capacidade de retenção de água, pH, 

matéria seca, proteína, extrato etéreo e cinzas) e o perfil de ácidos gordos da fração lipídica.  

Adicionalmente estudou-se o efeito da congelação nas características qualitativas da carne 

das raças bovinas Alentejana e Mertolenga, e o efeito do gene da miostatina em 

características de interesse para a raça Mertolenga. 

Os objetivos deste estudo foram atingidos, uma vez que proporcionou esclarecimentos 

sobre as características genéticas de diversas populações bovina em loci que codificam 

proteínas ligadas à qualidade da carcaça/carne, bem como a associação entre os genes 
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estudados e aspetos qualitativos da carne. Assim, as principais conclusões deste trabalho 

são as seguintes:  

1. As frequências genotípicas e alélicas dos SNP’s localizados nos genes codificadores 

da calpaína (µ-calpaína) e calpastatina mostraram distribuições muito semelhantes 

às encontradas por outros autores, mas o mesmo não se verificou nas frequências 

genotípicas de alguns dos SNP’s estudados no gene da leptina. Neste gene, as 

diferenças observadas entre os animais provenientes do Brasil e de Portugal, 

sugerem que estes grupos de animais têm influências genéticas distintas (Bos 

indicus e Bos taurus) e, que possivelmente terão sido sujeitos a processos de 

seleção diferentes. Apenas dois dos sete marcadores estudados no gene da 

miostatina (GDF8) apresentaram polimorfismos (nt414 e nt821).  

2. Em termos gerais, verificou-se que o marcador CAPN4751 no gene CAPN1, o 

marcador CAST2 no gene CAST e o marcador LEP305 no gene LEP apresentaram 

valores mais elevados de heterozigotia (Ho e He), observando-se valores diferentes 

de zero em todas as raças. Pelo contrário, o marcador LEP252 apresentou valores 

de Ho e He nulos ou perto de zero em quase todas as raças. 

3. A maioria dos SNP’s estudados encontra-se em equilíbrio de Hardy-Weinberg 

(EHW), nas diferentes raças, ou seja não foi significativa a diferença de frequência 

de alelos encontrada. 

4. A análise das frequências genotípicas dos SNP’s do gene GDF8 (Miostatina) em 

bovinos Mertolengos demostram que a maioria dos animais (cerca de 64%) são 

homozigotos para o SNP nt821, sem a presença do alelo mh (NN), 14% são 

heterozigóticos (N+) e 22% são homozigotos (++) com dois alelos mh. Os animais 

com genótipo ++, comparativamente aos que têm genótipo NN, apresentam um valor 

genético superior para a capacidade maternal (PDma) de 5,34 kg, para a capacidade 

de crescimento (PDdi) de 3,96 kg e para a longevidade produtiva (LP) de 9,66 

meses, mas inferior para o intervalo entre partos (IP) de +35,86 dias.  

5. A composição química da carne de animais das raças bovinas Alentejana e 

Mertolenga é muito semelhantes, com valores próximos de 75% para a humidade, de 

23% para a proteína bruta, de 1,7% para a Gordura Total e de 1% para as cinzas.  

6. A gordura intramuscular da carne das raças Alentejana e Mertolenga apresentou 

proporções semelhantes para os totais dos ácidos gordos saturados (40% e 41%) 

monoinsaturados (43 e 41%) e polinsaturados (cerca de 14%).  

7. A carne congelada mostrou maior tenrura que a carne fresca, com diferenças médias 

na força de corte de cerca de 4 kgf. Apresentou-se ainda como uma carne mais 

escura (L*), mais vermelha (a*) e com um teor de amarelo (b*) semelhante.  
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8. Os resultados da análise do efeito do genótipo em vários SNP’s nas características 

qualitativas da carne demonstram que não há uma associação entre os genótipos e o 

nível de conformação das carcaças de animais da raça Alentejana, mas que na raça 

Mertolenga, a classificação da conformação está associada com o genótipo dos 

SNP’s CAPN4751, LEP305 e os 3 SNP’s localizados na região promotora da leptina, 

UASMS1, UASMS2 e UASMS3.  

9. O SNP CAPN4751 foi o marcador que influenciou um maior número de 

características qualitativas da carne (humidade, proteína bruta, capacidade de 

retenção de água, a luminosidade (L*) e a força de corte, confirmando-se como um 

marcador funcional para as raças bovinas autóctones Alentejana e Mertolenga. 

10. A tenrura da carne é influenciada pelos genótipos dos marcadores CAPN316, 

CAPN4751, CAST2 e LEP140, com diferenças máximas do valor da força de corte 

de 2,35kgf, 4,96kgf, 5,24kgf, e 9,04kgf, respetivamente. 

11. O marcador UASMS3 tem influência na percentagem de ácidos gordos 

monoinsaturados trans da carne de animais da raça Alentejana, enquanto os 

marcadores CAPN530 e LEP252 têm influência na percentagem dos ácidos gordos 

saturados, do ácido palmítico e dos ácidos gordos polinsaturados de cadeia longa da 

série n-3 da carne de animais da raça Mertolenga. No entanto, o genótipo AT do 

SNP LEP252 tem um efeito antagónico na qualidade da carne. Se por um lado, 

favorece o teor de ácidos gordos polinsaturados da série n-3, por outro, também está 

associado a maiores percentagens de ácido palmítico.  

 

As características genéticas de cada população podem determinar a possibilidade de 

utilização eficaz de marcadores moleculares e o seu estudo prévio é essencial. Alguns dos 

SNP’s estudados poderão ser integrados em painéis de marcadores e a seleção assistida 

por marcadores genéticos pode ser uma realidade no âmbito dos atuais programas de 

melhoramento das raças bovinas Alentejana e Mertolenga, fornecendo uma indicação sobre 

o potencial genético dos animais para a qualidade da carne e composição da carcaça, 

permitindo, assim, uma seleção mais precoce e eficiente dos animais. 

Os resultados obtidos confirmam a utilidade dos marcadores genéticos como ferramenta de 

auxílio para a seleção e para o desenvolvimento de estratégias alternativas de 

melhoramento genético. 
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VII. ANEXOS 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 - Protocolo para extracção de dna com chelex (Walsh et al., 1991). 
 
 

Tipo de 
amostra Procedimento 

SANGUE 

1. Para cada amostra juntar 50 µl de sangue com 500 µl de TAE (ou TE) * 
 
2. Centrifugar durante 10 segundos a 11000 rpm. 
 
3. Deitar fora o sobrenadante e enxaguar o tubo no papel, tendo o cuidado 

de não perder o pelet. 
4. Repetir os passos 1, 2 e 3 duas vezes. 
 

SANGUE 
PELOS 

5. Juntar 100 µl da Mix de CHELEX em cada amostra. 
 
6. Incubar as amostras a: 
 

→  55º C durante 45 minutos 
→  95º C durante 10 minutos 

 
* Depois de incluir o TAE agitar com a mão para soltar o pelet. 
 
 
: 
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ANEXO 2 – Exemplos da pesquisa efectuada na base de dados GenBank, com recurso ao commando BLAST com os resultados da 
sequenciação 
 
CAPN316 

> ref|NW_001494538.1|Bt29_WGA2846_3  Bos taurus chromosome 29 genomic contig, reference assembly 

(based on Btau_3.1)Length=2633605 

 

 Features in this part of subject sequence:   calpain 1, (mu/I) large subunit 

 

 Score = 1240 bits (671),  Expect = 0.0 

 Identities = 686/692 (99%), Gaps = 6/692 (0%) 

 Strand=Plus/Plus 

 

Query  4        GGGCACAGAT-GTGAACCTGATCCGGATGCGGAACCCCTGGGGCGAGGTGGAGTGGACAG  62 

                |||| ||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1641839  GGGC-CAGATGGTGAACCTGATCCGGATGCGGAACCCCTGGGGCGAGGTGGAGTGGACAG  1641897 

 

Query  63       GAGCCTGGAGTGACGGGTGAGGGTCCATGGAGGCTGGCCGGGGAGGCCTGGGAAGACTCT  122 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1641898  GAGCCTGGAGTGACGGGTGAGGGTCCATGGAGGCTGGCCGGGGAGGCCTGGGAAGACTCT  1641957 

 

Query  123      TCAGTGCCACTGGCATTTCTGCTGGGGTCTCTGCCATCCCACAGTGGACTCAGGCTTGAA  182 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1641958  TCAGTGCCACTGGCATTTCTGCTGGGGTCTCTGCCATCCCACAGTGGACTCAGGCTTGAA  1642017 

 

Query  183      CAGAGGGGCCCATCTGCGTGTGACTGGGTCTGGGGACTGCCCTGGCAAAGCTCAGGCTGT  242 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1642018  CAGAGGGGCCCATCTGCGTGTGACTGGGTCTGGGGACTGCCCTGGCAAAGCTCAGGCTGT  1642077 

 

Query  243      GCGTGCAGGCGGCTGTGCCCACCTACCAGCATCCTCGGGGCGTCTGAGCTGGCCCTCATA  302 
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                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1642078  GCGTGCAGGCGGCTGTGCCCACCTACCAGCATCCTCGGGGCGTCTGAGCTGGCCCTCATA  1642137 

 

Query  303      AGATAACCCCTGGGACTGGGGTCTCTGGACTTGCCCTTGTGGAGGCCTCCTGACCTGGGC  362 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1642138  AGATAACCCCTGGGACTGGGGTCTCTGGACTTGCCCTTGTGGAGGCCTCCTGACCTGGGC  1642197 

 

Query  363      CAGGGAAGGACAGGCCCCAGGGATAGAGGCTGGGCAGGTCAGTGGCCGCCAGCCCCTGGC  422 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1642198  CAGGGAAGGACAGGCCCCAGGGATAGAGGCTGGGCAGGTCAGTGGCCGCCAGCCCCTGGC  1642257 

 

Query  423      AGTGCCGTTTTCCTACAGCTCCTCGGAGTGGAACGCCGTGGACCCTTACATGCGGGAGCA  482 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1642258  AGTGCCGTTTTCCTACAGCTCCTCGGAGTGGAACGCCGTGGACCCTTACATGCGGGAGCA  1642317 

 

Query  483      GCTCCGGGTCAAGATGGAGGATGGGGAGTTCTGGTGAGCAGCCCCCTCCTCAGTCTGAGT  542 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1642318  GCTCCGGGTCAAGATGGAGGATGGGGAGTTCTGGTGAGCAGCCCCCTCCTCAGTCTGAGT  1642377 

 

Query  543      GGGCACCCCAGCTCCCAACCCCACCCCCCTGAAAACCAGCTGTGCCATGTCTCTTGATGC  602 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1642378  GGGCACCCCAGCTCCCAACCCCACCCCCCTGAAAACCAGCTGTGCCATGTCTCTTGATGC  1642437 

 

Query  603      CTCGACTGGGCATCCTGGTTCACTCTCACCTCGACCCCCCAGGATGTCCTTCCGAGACTT  662 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1642438  CTCGACTGGGCATCCTGGTTCACTCTCACCTCGACCCCCCAGGATGTCCTTCCGAGACTT  1642497 

 

Query  663      CATGCGTGAAT-CACCCGCC-GG-GAT-TGCA  690 

                ||||||||||| |||||||| || ||| |||| 

Sbjct  1642498  CATGCGTGAATTCACCCGCCTGGAGATCTGCA  1642529 
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CAPN530 

> ref|NW_001494538.1|Bt29_WGA2846_3  Bos taurus chromosome 29 genomic contig, reference assembly (based  

on Btau_3.1)Length=2633605 

 

 Features in this part of subject sequence:   calpain 1, (mu/I) large subunit 

 

 Score =  946 bits (512),  Expect = 0.0 

 Identities = 519/522 (99%), Gaps = 2/522 (0%) 

 Strand=Plus/Plus 

 

Query  19       AGA-CGCA-GGACCCAGTGAGTAGAAAGCCCTCCCCTGTCTCCCCCTTTCCTCCCACCAC  76 

                ||| |||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1658745  AGAGCGCAGGGACCCAGTGAGTAGAAAGCCCTCCCCTGTCTCCCCCTTTCCTCCCACCAC  1658804 

 

Query  77       ACCCTTGCTGCCCCAACCCCCGTTGACTGGCCCCTCTCTCTCCCCACCCTCTGCAGAGAG  136 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1658805  ACCCTTGCTGCCCCAACCCCCGTTGACTGGCCCCTCTCTCTCCCCACCCTCTGCAGAGAG  1658864 

 

Query  137      CTGGATGACCAGGTCCAGGCCAATCTCCCCGACGAGGTACGTGCCCTGCCCCCACCCTGG  196 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1658865  CTGGATGACCAGGTCCAGGCCAATCTCCCCGACGAGGTACGTGCCCTGCCCCCACCCTGG  1658924 

 

Query  197      GTGCACGACGGGGACCCGGGTGTCCTGTGTCTTGGTCTCTAGCCAGCAAGGCAGAGCCCC  256 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1658925  GTGCACGACGGGGACCCGGGTGTCCTGTGTCTTGGTCTCTAGCCAGCAAGGCAGAGCCCC  1658984 

 

Query  257      TCCTGGCAGGAGCCATACATATCCCTCACTTGCCAAGCACTTTACAGTTTGCAAAGGACT  316 

                ||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1658985  TCCTGGCAGGAGCCATACACATCCCTCACTTGCCAAGCACTTTACAGTTTGCAAAGGACT  1659044 

 

Query  317      TTGCGATCGATAGTAATGGCGCAGGGCCCCTGGGTTCTTGCTCTCTGCAGGGTCTGTGCT  376 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1659045  TTGCGATCGATAGTAATGGCGCAGGGCCCCTGGGTTCTTGCTCTCTGCAGGGTCTGTGCT  1659104 
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Query  377      GAGCTGTTTACCTGGATCACCCGGTTTCCTCCATAACAACCGTGTCAGGGTGCTGTCACC  436 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1659105  GAGCTGTTTACCTGGATCACCCGGTTTCCTCCATAACAACCGTGTCAGGGTGCTGTCACC  1659164 

 

Query  437      GTCTCTCCTCTCAGAGGGAAACTCAGGTTCAGAGAGGTTAAGGAATTTACCCAAGGTCAC  496 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1659165  GTCTCTCCTCTCAGAGGGAAACTCAGGTTCAGAGAGGTTAAGGAATTTACCCAAGGTCAC  1659224 

 

Query  497      GCAGCAGGGATCCAGGCTCACCCCTCATCATTGGGCTGTATT  538 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1659225  GCAGCAGGGATCCAGGCTCACCCCTCATCATTGGGCTGTATT  1659266 

 

CAPN4753   

> ref|NW_001494538.1|Bt29_WGA2846_3  Bos taurus chromosome 29 genomic contig, reference assembly (based  

on Btau_3.1)Length=2633605 

 

 Features in this part of subject sequence:   calpain 1, (mu/I) large subunit 

 

 Score =  327 bits (177),  Expect = 9e-88 

 Identities = 182/184 (98%), Gaps = 2/184 (1%) 

 Strand=Plus/Plus 

 

Query  2        TCTCTGGTTTCTGAGGGTGGGGGCAGGAAGACCCAGGCCCCTGGAGGCCTGCACAGGAGC  61 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1662856  TCTCTGGTTTCTGAGGGTGGGGGCAGGAAGACCCAGGCCCCTGGAGGCCTGCACAGGAGC  1662915 

 

Query  62       CGGCAGCCTGGGCTCCCAGGGGTAGAGGAGGTAAGAGTGGCCCCCTCCCCAGGAGGGTCC  121 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1662916  CGGCAGCCTGGGCTCCCAGGGGTAGAGGAGGTAAGAGTGGCCCCCTCCCCAGGAGGGTCC  1662975 

 

Query  122      CTCTCCCTCCTGCCCTTGACAGAGGGAGGAGACAGCAGCCCCTGAGCCA-GGAGCTGG-A  179 

                ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||| | 

Sbjct  1662976  CTCTCCCTCCTGCCCTTGACAGAGGGAGGAGACAGCAGCCCCTGAGCCATGGAGCTGGGA  1663035 

 

Query  180      GGCG  183 
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                |||| 

Sbjct  1663036  GGCG  1663039 

 

CAPN4751  

 

ref|NW_001494538.1|Bt29_WGA2846_3  Bos taurus chromosome 29 genomic contig, reference assembly (based  

on Btau_3.1) 

Length=2633605 

 

 Features in this part of subject sequence:   calpain 1, (mu/I) large subunit 

 

 

 Score =  169 bits (91),  Expect = 4e-40 

 Identities = 91/91 (100%), Gaps = 0/91 (0%) 

 Strand=Plus/Plus 

 

Query  23       AAGGGACAGATGTGGACAGGCCAGTTCCTTCCTGGCATCCTCCCCTTGACTGGGGGGAAA  82 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1660802  AAGGGACAGATGTGGACAGGCCAGTTCCTTCCTGGCATCCTCCCCTTGACTGGGGGGAAA  1660861 

 

Query  83       ACCGAGGCGCAGGGCTGTGTCAAGTGACGGG  113 

                ||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1660862  ACCGAGGCGCAGGGCTGTGTCAAGTGACGGG  1660892 
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CAPN4753   

> ref|NW_001494538.1|Bt29_WGA2846_3  Bos taurus chromosome 29 genomic contig, reference assembly (based  

on Btau_3.1) 

Length=2633605 

 

 Features in this part of subject sequence:   calpain 1, (mu/I) large subunit 

 

 

 Score =  327 bits (177),  Expect = 9e-88 

 Identities = 182/184 (98%), Gaps = 2/184 (1%) 

 Strand=Plus/Plus 

 

Query  2        TCTCTGGTTTCTGAGGGTGGGGGCAGGAAGACCCAGGCCCCTGGAGGCCTGCACAGGAGC  61 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1662856  TCTCTGGTTTCTGAGGGTGGGGGCAGGAAGACCCAGGCCCCTGGAGGCCTGCACAGGAGC  1662915 

 

Query  62       CGGCAGCCTGGGCTCCCAGGGGTAGAGGAGGTAAGAGTGGCCCCCTCCCCAGGAGGGTCC  121 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1662916  CGGCAGCCTGGGCTCCCAGGGGTAGAGGAGGTAAGAGTGGCCCCCTCCCCAGGAGGGTCC  1662975 

 

Query  122      CTCTCCCTCCTGCCCTTGACAGAGGGAGGAGACAGCAGCCCCTGAGCCA-GGAGCTGG-A  179 

                ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||| | 

Sbjct  1662976  CTCTCCCTCCTGCCCTTGACAGAGGGAGGAGACAGCAGCCCCTGAGCCATGGAGCTGGGA  1663035 

 

Query  180      GGCG  183 

                |||| 

Sbjct  1663036  GGCG  1663039 
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CAPN5331  

> ref|NW_001494538.1|Bt29_WGA2846_3  Bos taurus chromosome 29 genomic contig, reference assembly (based  

on Btau_3.1)Length=2633605 

 

 Features flanking this part of subject sequence: 

   11988 bp at 5' side: similar to speedy C 

   757 bp at 3' side: calpain 1, (mu/I) large subunit 

 

 Score =  217 bits (117),  Expect = 1e-54 

 Identities = 119/120 (99%), Gaps = 0/120 (0%) 

 Strand=Plus/Plus 

 

Query  23       GGCGTAGAGGAAGCGGGGTGGAAGCCCGAGGAGAAGGAGGAGGAGAAGGGAGGGGCGGAG  82 

                |||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1636840  GGCGGAGAGGAAGCGGGGTGGAAGCCCGAGGAGAAGGAGGAGGAGAAGGGAGGGGCGGAG  1636899 

 

Query  83       GAGGGCGGGGAGGAGCGCTCTTCCTGGTTGGGCCCTGTCCTCAGTTGCCACCCGGGAAGC  142 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1636900  GAGGGCGGGGAGGAGCGCTCTTCCTGGTTGGGCCCTGTCCTCAGTTGCCACCCGGGAAGC  1636959 

 

 

CAST1  

> ref|NW_001495281.1|Bt7_WGA1024_3  Bos taurus chromosome 7 genomic contig, reference assembly (based  

on Btau_3.1)Length=1606020 

 

 Features in this part of subject sequence: 

   calpastatin isoform I 

   calpastatin isoform II 

 

 

 Score =  806 bits (436),  Expect = 0.0 

 Identities = 468/483 (96%), Gaps = 3/483 (0%) 

 Strand=Plus/Minus 
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Query  10      GTAAAGCCAAAGGAACCCCCCGGGGTAAGTAATCCTTTTTGGGGCTTGATTTCTTAAGAG  69 

               |||||||||||||||| | | | ||||||||||| || || || |||||| || |||||  

Sbjct  749503  GTAAAGCCAAAGGAACACACAGAGGTAAGTAATCATTATTAGGACTTGATATCATAAGAT  749444 

 

Query  70      GAAGCCTTTTTTTTTTTTCCCTTATTTTTGTGAAGGATAAAATTTTGAACTCTCATCTTT  129 

               |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  749443  GAAGCCTTTTTTTTTTTTCCCTTATTTTTGTGAAGGATAAAATTTTGAACTCTCATCTTT  749384 

 

Query  130     CAACACTTAAGTCCTACCTAGAATGGCAGTTATTTGTTTTTCTGTTAAAACGGCACCTCT  189 

               |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  749383  CAACACTTAAGTCCTACCTAGAATGGCAGTTATTTGTTTTTCTGTTAAAACGGCACCTCT  749324 

 

Query  190     GTGTGGCATCAGCAGGTATTGCAATTTGCTTGTGTGATTCTTGCTGAATTTGGAGGGAAG  249 

               |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  749323  GTGTGGCATCAGCAGGTATTGCAATTTGCTTGTGTGATTCTTGCTGAATTTGGAGGGAAG  749264 

 

Query  250     GAATTGCATTGTTTCAAATTTTGTACCCAAAGTGAAATTTGTCACATGTAAATCATACTA  309 

               |||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  749263  GAATTGCATTGTTTCAAATTTTCTACCCAAAGTGAAATTTGTCACATGTAAATCATACTA  749204 

 

Query  310     ATTTAAATTCTCACAATTGACTACATAAAACACAAGTGTTATGAATTGCTTTCTACTCCT  369 

               |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  749203  ATTTAAATTCTCACAATTGACTACATAAAACACAAGTGTTATGAATTGCTTTCTACTCCT  749144 

 

Query  370     CAGAGAAAAGTAGCAATATGTGTCATATTATTAACCCCATGGGGTGTATGCGTGTTTTCA  429 

               |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  749143  CAGAGAAAAGTAGCAATATGTGTCATATTATTAACCCCATGGGGTGTATGCGTGTTTTCA  749084 

 

Query  430     GCCAAAAAGCCTACCCAAGCACTCATCAGATACAGGAAGCAAGCAT-CTC-TAAG-AAAA  486 

               |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||| |||| |||| 

Sbjct  749083  GCCAAAAAGCCTACCCAAGCACTCATCAGATACAGGAAGCAAGCATGCTCCTAAGGAAAA  749024 

 

Query  487     AGC  489 

               ||| 

Sbjct  749023  AGC  749021 
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CAST2  

> ref|NW_001495281.1|Bt7_WGA1024_3  Bos taurus chromosome 7 genomic contig, reference assembly (based  

on Btau_3.1)Length=1606020 

 

 Features flanking this part of subject sequence: 

   3377 bp at 5' side: hypothetical protein 

   1278 bp at 3' side: calpastatin isoform I 

 

 

 Score =  377 bits (204),  Expect = 1e-102 

 Identities = 212/215 (98%), Gaps = 3/215 (1%) 

 Strand=Plus/Minus 

 

Query  12      TTG-ACTTATTTTTGTTG-TAGCATTTGG-AAACGATGCCTCACGTGTTCTTCAGTGTTC  68 

               ||| |||||||||||||| |||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  699182  TTGCACTTATTTTTGTTGTTAGCATTTGGAAAACGATGCCTCACGTGTTCTTCAGTGTTC  699123 

 

Query  69      TGATTTCTCATGACCCCTTTCCTCTTAGACTTGTGGACTGTGTTTGATGTTTCTTTGGGT  128 

               |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  699122  TGATTTCTCATGACCCCTTTCCTCTTAGACTTGTGGACTGTGTTTGATGTTTCTTTGGGT  699063 

 

Query  129     TGTTGTTTATAAGTCAGTCATAAAATACTGTGCATTGGGCACATGTCTCCTCTTGAGCTG  188 

               |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  699062  TGTTGTTTATAAGTCAGTCATAAAATACTGTGCATTGGGCACATGTCTCCTCTTGAGCTG  699003 

 

Query  189     CTAATCGTAGAGACCCTGGACAGACCAGGAAGCGC  223 

               ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  699002  CTAATCGTAGAGACCCTGGACAGACCAGGAAGCGC  698968 
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LEP-E2 
>gnl|dbSNP|rs29004487  rs=29004487|pos=98|len=222|taxid=9913|mol="genomic"|class=1|alleles="A/T"|build=125 

Length=222 

 

 Score =  403 bits (218),  Expect = 1e-110 

 Identities = 220/222 (99%), Gaps = 0/222 (0%) 

 Strand=Plus/Plus 

 

Query  122  GTGTTCTCGGAGATCGACGATGTGCCACGTGTGGTTTCTTCTGTTTTCAGGCCCCAGAAG  181 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1    GTGTTCTCGGAGATCGACGATGTGCCACGTGTGGTTTCTTCTGTTTTCAGGCCCCAGAAG  60 

 

Query  182  CCCATCCCGGGAAGGAAAATGCGCTGTGGACCCCTGTATCGATTCCTGTGGCTTTGGCCC  241 

            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||| 

Sbjct  61   CCCATCCCGGGAAGGAAAATGCGCTGTGGACCCCTGTWTCGATTCCTGTGGCTTTGGCCC  120 

 

Query  242  TATCTGTCTTACGTGGAGGCTGTGCCCATCTGCAAGGTCCAGGATGACACCAAAACCCTC  301 

            |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  121  TATCTGTCTTACGTGGAGGCTGTGCCCATCCGCAAGGTCCAGGATGACACCAAAACCCTC  180 

 

Query  302  ATCAAGACAATTGTCACCAGGATCAATGACATCTCACACACG  343 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  181  ATCAAGACAATTGTCACCAGGATCAATGACATCTCACACACG  222 

 

 

LEPE3  

> ref|NW_001494939.1|Bt4_WGA587_3  Bos taurus chromosome 4 genomic contig, reference assembly (based  

on Btau_3.1) 

Length=1950134 

 

 Features in this part of subject sequence: 

   leptin 
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 Score =  791 bits (428),  Expect = 0.0 

 Identities = 441/447 (98%), Gaps = 2/447 (0%) 

 Strand=Plus/Plus 

 

Query  20      CCGTCTCCT-C-AACAGAGGGTCACTGGTTTGGACTTCATCCCTGGGCTCCACCCTCTCC  77 

               ||||||||| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  119859  CCGTCTCCTCCAAACAGAGGGTCACTGGTTTGGACTTCATCCCTGGGCTCCACCCTCTCC  119918 

 

Query  78      TGAGTTTGTCCAAGATGGACCAGACATTGGCGATCTACCAACAGATCCTCACCAGTCTGC  137 

               |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  119919  TGAGTTTGTCCAAGATGGACCAGACATTGGCGATCTACCAACAGATCCTCACCAGTCTGC  119978 

 

Query  138     CTTCCAGAAATGTGGTCCAAATATCCAATGACCTGGAGAACCTCCGGGACCTTCTCCACC  197 

               |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  119979  CTTCCAGAAATGTGGTCCAAATATCCAATGACCTGGAGAACCTCCGGGACCTTCTCCACC  120038 

 

Query  198     TGCTGGCCGCCTCCAAGAGCTGCCCCTTGCCGCAGGTCAGGGCCCTGGAGAGCTTGGAGA  257 

               |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  120039  TGCTGGCCGCCTCCAAGAGCTGCCCCTTGCCGCAGGTCAGGGCCCTGGAGAGCTTGGAGA  120098 

 

Query  258     GCTTGGGTGTCGTCCTGGAAGCCTCCCTCTACTCCACCGAGGTGGTGGCCCTGAGCCGGC  317 

               ||||||| || ||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  120099  GCTTGGGCGTTGTCCTGGAAGCTTCCCTCTACTCCACCGAGGTGGTGGCCCTGAGCCGGC  120158 

 

Query  318     TGCAGGGGTCACTACAGGACATGTTGCGGCAGCTGGACCTCAGTCCTGGGTGCTGAAGCC  377 

               |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||| 

Sbjct  120159  TGCAGGGGTCACTACAGGACATGTTGCGGCAGCTGGACCTCAGTCCCGGGTGCTGAAGCC  120218 

 

Query  378     TTGAAGGCCTCTCTTCCCAAAGTCCAGGGAAGAAACCTGAGCTTCTGGCTGTCCACAGGA  437 

               |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  120219  TTGAAGGCCTCTCTTCCCAAAGTCCAGGGAAGAAACCTGAGCTTCTGGCTGTCCACAGGA  120278 

 

Query  438     GAAGAGAGCCTATGTGGGCATCCTTTA  464 

               ||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  120279  GAAGAGAGCCTATGTGGGCATCCTTTA  120305 
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ANEXO 3 - Média dos valores dos diferentes tipos de AG para as raças Alentejana e 

Mertolenga 

 

Nome do AG Notação 
AG em % do total de AG 

(g/ 100 g AG) 
Alent Mert 

Ácido láurico C12:0 0,06 0,08 
Ácido mirístico C14:0 2,07 2,19 

C15:0 iso 0,09 0,10 
C15:0 anteíso 0,14 0,16 

Acido miristoleico C14:1 cis-9 0,34 0,32 
Acido pentadecilico C15:0 0,38 0,38 

C16:0 iso 0,14 0,17 
Palmitico C16:0 21,98 22,45 

C17:0 iso 0,30 0,37 
Palmitoleico C16:1 cis-9 2,82 2,91 
Acido margarica C17:0 1,20 1,09 

C17:1 cis-9 0,85 0,73 

Total C18 63,84 63,38 
Ácido araquídico C20:0 0,12 0,14 

C20:1cis-11 0,15 0,17 
C20:2n-6 0,09 0,10 
C20:3n-9 0,09 0,09 

Ácido beênico C22:0 0,07 0,11 
C20:3n-6 0,63 0,54 

Araquidónio C20:4n-6 2,59 2,46 
EPA C20:5n-3 0,22 0,21 

C22:4n-6 0,31 0,27 
C22:5n-3 0,53 0,52 

DHA C22:6n-3 0,06 0,06 
outros 0,93 0,99 

Ruménico CLA(C9 t11) 0,26 0,31 

Esteário C18:0 15,40 16,04 

Oleico C18:1cis-9 32,47 30,02 

Linoleico C18:2n-6 9,81 10,40 
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ANEXO 4 - Resultados da análise de variância dos ácidos gordos da carne de animais da raça Alentejana e Mertolenga dos SNP que não 

mostraram efeito significativo 

 

 
 

Resultados da análise de variância dos ácidos gordos da carne de animais da raça Alentejana – efeito do SNP CAPN316 
 
 

 Variáveis AGM AGP AGS 
AGPCL 

n6 
AGPCL 

n3 
AGM 
cis_9 

AGM 
trans 

Linoleico 

Llinolénico 

R
um

énico 

C
17:1/C

17:0+ 
C

17:1 

P
alm

itico 

E
steárico 

Factores gl Valores de F 

Exploração 4 3,83* 2,96* 1,94ns 3,01* 4,30** 4,52** 5,59** 2,72* 3,14* 3,82* 7,45** 1,07ns 3,38* 

Peso Carcaça 1 0,72ns 0,01ns 1,04ns 0,00ns 5,30ns 0,89ns 0,86ns 0,07ns 8,03** 0,10ns 2,18ns 0,72ns 0,27ns 

CAPN316 2 0,86ns 0,16ns 0,79ns 0,11ns 1,06ns 0,56ns 0,56ns 0,21ns 1,41ns 1,32ns 2,57ns 1,53ns 0,12ns 
               

Nº obs  37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Média  42,45 14,10 40,03 13,63 1,24 36,29 3,51 9,94 0,41 0,27 1,55 22,01 15,39 

R2  0,39 0,31 0,25 0,31 0,50 0,42 0,50 0,29 0,56 0,39 0,57 0,19 0,34 

CVR  8,62 31,94 5,88 32,41 38,38 10,30 24,00 32,65 34,83 44,06 10,86 5,96 11,28 

DPR  3,66 4,50 2,35 4,42 0,48 3,74 0,84 3,25 0,14 0,12 0,17 1,31 1,74 
** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; Saturados (AGS); Monoinsaturados (AGM); Polinsaturados (AGP); Cadeia Longa (AGCL) 
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Resultados da análise de variância dos ácidos gordos da carne de animais da raça Alentejana – efeito do SNP CAPN530 
 

 

 Variáveis AGM AGP AGS AGPCL 
n6 

AGPCL 
n3 

AGM 
cis_9 

AGM 
trans 

Linoleico 

Llinolénico 

R
um

énico 

C
17:1/C

17:0+ 
C

17:1 

P
alm

itico 

E
steárico 

Factores gl Valores de F 

Exploração 4 3,24* 2,10* 1,05ns 2,07ns 4,53** 3,64* 7,05** 1,92ns 3,52* 4,83** 6,26** 0,79ns 3,11* 

Peso Carcaça 1 0,48ns 0,06ns 0,23ns 0,01ns 2,88ns 0,78ns 1,53ns 0,14ns 6,29* 0,06ns 0,84ns 0,00ns 0,35ns 

CAPN530 2 0,55ns 0,43ns 1,14ns 0,50ns 0,14ns 0,47ns 2,55ns 0,50ns 0,20ns 1,02ns 0,30ns 2,68ns 0,33ns 
               

Nº obs  38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

Média  42,84 13,72 40,03 13,28 1,19 36,72 3,47 9,65 0,40 0,27 1,58 21,98 15,43 

R2  0,34 0,28 0,26 0,28 0,47 0,38 0,52 0,27 0,52 0,41 0,49 0,23 0,32 

CVR 
 8,44 31,74 5,73 31,96 40,85 10,01 23,71 32,81 38,42 45,17 11,87 5,76 11,22 

DPR  3,61 4,36 2,29 4,24 0,49 3,67 0,82 3,17 0,15 0,12 0,19 1,27 1,73 
** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; Saturados (AGS); Monoinsaturados (AGM); Polinsaturados (AGP); Cadeia Longa (AGCL) 

 
  



INFLUÊNCIAS GENÉTICAS NAS CARACTERÍSTICAS DA CARCAÇA E CARNE EM BOVINOS 

Tese de Doutoramento   |  Maria Inês A. Carvalho Martins Carolino 

 

P 
 

 
 

Resultados da análise de variância dos ácidos gordos da carne de animais da raça Alentejana – efeito do SNP CAPN4751 
 
 

 Variáveis AGM AGP AGS AGPCL 
n6 

AGPCL 
n3 

AGM 
cis_9 

AGM 
trans 

Linoleico 

Llinolénico 

R
um

énico 

C
17:1/C

17:0+ 
C

17:1 

P
alm

itico 

E
steárico 

Factores gl Valores de F 

Exploração 4 3,71* 3,29* 1,36ns 3,39* 4,06** 4,33** 6,46** 3,07* 2,88* 3,48* 5,51** 0,88ns 2,46ns 

Peso Carcaça 1 0,57ns 0,02ns 0,80ns 0,00ns 3,34ns 0,78ns 1,06ns 0,08ns 7,51ns 0,06ns 1,92ns 0,50ns 0,19ns 

CAPN4751 2 0,34ns 0,28ns 0,81ns 0,30ns 0,02ns 0,15ns 0,61ns 0,42ns 0,02ns 0,28ns 0,13ns 0,20ns 0,79ns 
               

Nº obs  37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Média  42,45 14,10 40,03 13,63 1,24 36,29 3,51 9,94 0,41 0,27 1,55 22,01 15,39 

R2  0,37 0,31 0,25 0,32 0,47 0,41 0,50 0,30 0,52 0,34 0,50 0,12 0,37 

CVR  8,77 31,81 5,87 32,20 39,73 10,44 23,96 32,43 36,46 45,58 11,73 6,23 11,03 

DPR  3,72 4,49 2,35 4,39 0,49 3,79 0,84 3,22 0,15 0,12 0,18 1,37 1,70 
** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; Saturados (AGS); Monoinsaturados (AGM); Polinsaturados (AGP); Cadeia Longa (AGCL) 
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Resultados da análise de variância dos ácidos gordos da carne de animais da raça Alentejana – efeito do SNP CAST1 
 
 

 Variáveis AGM AGP AGS 
AGPCL 

n6 
AGPCL 

n3 
AGM 
cis_9 

AGM 
trans 

Linoleico 

Llinolénico 

R
um

énico 

C
17:1/C

17:0+ 
C

17:1 

P
alm

itico 

E
steárico 

Factores gl Valores de F 

Exploração 4 2,24ns 2,13ns 2,26ns 2,27ns 3,63* 2,83* 6,46** 2,12ns 3,06* 3,35* 5,20** 0,90ns 3,35* 

Peso Carcaça 1 0,82ns 0,00ns 1,85ns 0,06ns 3,65ns 0,72ns 0,22ns 0,00ns 6,06* 0,00ns 1,48ns 0,65ns 0,99ns 

CAST1 1 3,77ns 1,06ns 1,08ns 1,10ns 0,01ns 2,69ns 1,26ns 1,24ns 0,00ns 0,22ns 0,47ns 0,99ns 0,23ns 
               

Nº obs  36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Média  42,90 13,70 40,02 13,26 1,19 36,79 3,46 9,65 0,40 0,26 1,58 21,99 15,40 

R2  0,35 0,27 0,28 0,28 0,47 0,38 0,51 0,27 0,52 0,34 0,46 0,14 0,35 

CVR  8,09 32,16 5,65 32,39 41,25 9,85 23,55 33,06 38,89 47,57 11,88 6,21 10,81 

DPR  3,47 4,40 2,26 4,29 0,49 3,62 0,81 3,19 0,16 0,12 0,19 1,37 1,66 
** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; Saturados (AGS); Monoinsaturados (AGM); Polinsaturados (AGP); Cadeia Longa (AGCL) 

 
  



INFLUÊNCIAS GENÉTICAS NAS CARACTERÍSTICAS DA CARCAÇA E CARNE EM BOVINOS 

Tese de Doutoramento   |  Maria Inês A. Carvalho Martins Carolino 

 

R 
 

 
 
 

Resultados da análise de variância dos ácidos gordos da carne de animais da raça Alentejana – efeito do SNP CAST2 
 
 

 Variáveis AGM AGP AGS 
AGPCL 

n6 
AGPCL 

n3 
AGM 
cis_9 

AGM 
trans 

Linoleico 

Llinolénico 

R
um

énico 

C
17:1/C

17:0+ 
C

17:1 

P
alm

itico 

E
steárico 

Factores gl Valores de F 

Exploração 4 4,49** 3,54* 1,74ns 3,60* 4,81** 5,25** 4,87** 3,23* 3,37* 3,93* 7,18** 0,76ns 3,32* 

Peso Carcaça 1 0,50ns  0,00ns 0,84ns 0,01ns 4,90* 0,61ns 0,54ns 0,03ns 6,95* 0,06ns 1,10ns 0,47ns 0,22ns 

CAST2 2 0,54ns 0,00ns 2,01ns 0,00ns 0,27ns 0,08ns 1,89ns 0,00ns 0,31ns 0,09ns 0,62ns 0,44ns 1,62ns 
               

Nº obs  39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

Média  42,63 13,96 40,00 13,51 1,21 36,48 3,48 9,81 0,40 0,26 1,57 21,98 15,40 

R2  0,38 0,31 0,25 0,31 0,48 0,41 0,47 0,29 0,52 0,34 0,51 0,10 0,34 

CVR  8,41 31,08 5,59 31,36 39,16 10,07 24,11 32,12 37,10 46,27 11,61 6,03 10,80 

DPR  3,58 4,34 2,24 4,24 0,47 3,67 0,84 3,15 0,15 0,12 0,18 1,33 1,66 
** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; Saturados (AGS); Monoinsaturados (AGM); Polinsaturados (AGP); Cadeia Livre (AGCL) 
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Resultados da análise de variância dos ácidos gordos da carne de animais da raça Alentejana – efeito do SNP LEP252 
 
 

 Variáveis AGM AGP AGS AGPCL 
n6 

AGPCL 
n3 

AGM 
cis_9 

AGM 
trans 

Linoleico 

Llinolénico 

R
um

énico 

C
17:1/C

17:0+ 
C

17:1 

P
alm

itico 

E
steárico 

Factores gl Valores de F 

Exploração 4 4,03* 2,85* 1,41ns 2,94* 3,23* 4,68** 5,50** 2,65ns 2,12ns 2,86ns 6,54** 0,45ns 3,49* 

Peso Carcaça 1 0,41ns 0,00ns 0,98ns 0,04ns 4,84* 0,54ns 0,94ns 0,02ns 9,89** 0,10ns 1,74ns 0,93ns 0,10ns 

LEP252 2 0,59ns 0,26ns 1,81ns 0,36ns 1,08ns 0,54ns 1,47ns 0,27ns 1,78ns 0,03ns 0,27ns 1,62ns 1,23ns 
               

Nº obs  37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Média  42,45 14,10 40,03 13,63 1,24 36,29 3,51 9,94 0,41 0,27 1,55 22,01 15,39 

R2  0,38 0,31 0,29 0,32 0,50 0,42 0,53 0,30 0,57 0,33 0,51 0,20 0,39 

CVR  8,70 31,84 5,69 32,13 38,35 10,31 23,31 32,59 34,43 45,98 11,68 5,95 10,88 

DPR 
 3,69 4,49 2,28 4,38 0,47 3,74 0,82 3,24 0,14 0,13 0,18 1,31 1,67 

** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; Saturados (AGS); Monoinsaturados (AGM); Polinsaturados (AGP); Cadeia Longa (AGCL) 
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Resultados da análise de variância dos ácidos gordos da carne de animais da raça Alentejana – efeito do SNP LEP305 
 
 

 Variáveis AGM AGP AGS 
AGPCL 

n6 
AGPCL 

n3 
AGM 
cis_9 

AGM 
trans 

Linoleico 

Llinolénico 

R
um

énico 

C
17:1/C

17:0+ 
C

17:1 

P
alm

itico 

E
steárico 

Factores gl Valores de F 

Exploração 4 3,89* 2,47ns 0,90ns 2,45ns 4,27** 4,33** 6,79** 2,25ns 3,36* 3,81* 8,28** 0,72ns 3,24* 

Peso Carcaça 1 0,43ns 0,03ns 0,34ns 0,00ns 3,60ns 0,77ns 1,87ns 0,11ns 8,33 ** 0,26ns 1,05ns 0,30ns 0,04ns 

LEP305 2 0,89ns 0,70ns 1,33ns 0,75ns 0,16ns 0,69ns 1,42ns 1,01ns 0,37ns 0,88ns 2,62ns 1,48ns 1,14ns 
               

Nº obs  37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Média  42,45 14,10 40,03 13,63 1,24 36,29 3,51 9,94 0,41 0,27 1,55 22,01 15,39 

R2  0,40 0,33 0,27 0,34 0,47 0,43 0,52 0,33 0,53 0,37 0,57 0,19 0,39 

CVR  8,61 31,37 5,78 31,72 39,53 10,26 23,35 31,80 36,02 44,69 10,85 5,97 10,91 

DPR  3,66 4,42 2,31 4,32 0,49 3,72 0,82 3,16 0,15 0,12 0,17 1,31 1,68 
** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; Saturados (AGS); Monoinsaturados (AGM); Polinsaturados (AGP); Cadeia Longa (AGCL) 
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Resultados da análise de variância dos ácidos gordos da carne de animais da raça Alentejana – efeito do SNP LEP140 
 
 

 Variáveis AGM AGP AGS AGPCL 
n6 

AGPCL 
n3 

AGM 
cis_9 

AGM 
trans 

Linoleico 

Llinolénico 

R
um

énico 

C
17:1/C

17:0+ 
C

17:1 

P
alm

itico 

E
steárico 

Factores gl Valores de F 

Exploração 4 4,28** 3,06* 1,19ns 3,08* 4,80** 5,05** 5,33** 2,80* 3,62* 3,53* 8,04** 0,73ns 2,73* 

Peso Carcaça 1 0,78ns 0,07ns 0,48ns 0,01ns 3,11ns 0,73ns 0,03ns 0,15ns 7,05** 0,00ns 0,65ns 0,31ns 0,06ns 

LEP140 2 0,67ns 0,43ns 0,22ns 0,49ns 0,11ns 0,42ns 1,37ns 0,45ns 0,45ns 0,52ns 2,05ns 0,40ns 1,17ns 
               

Nº obs  39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

Média  42,63 13,96 40,00 13,51 1,21 36,48 3,48 9,81 0,40 0,26 1,57 21,98 15,40 

R2  0,40 0,33 0,22 0,33 0,48 0,43 0,48 0,31 0,53 0,36 0,56 0,12 0,35 

CVR  8,43 31,15 5,81 31,37 39,82 10,11 24,17 32,16 37,33 46,31 11,19 6,09 10,84 

DPR 
 3,59 4,35 2,33 4,24 0,48 3,69 0,84 3,16 0,15 0,12 0,18 1,34 1,67 

** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; Saturados (AGS); Monoinsaturados (AGM); Polinsaturados (AGP); Cadeia Longa (AGCL) 
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Resultados da análise de variância dos ácidos gordos da carne de animais da raça Alentejana – efeito do SNP UASMS1 
 
 

 Variáveis AGM AGP AGS AGPCL 
n6 

AGPCL 
n3 

AGM 
cis_9 

AGM 
trans 

Linoleico 

Llinolénico 

R
um

énico 

C
17:1/C

17:0+ 
C

17:1 

P
alm

itico 

E
steárico 

Factores gl Valores de F 

Exploração 4 4,59** 3,23* 1,31ns 3,28* 4,77** 4,74** 6,04** 2,83* 3,51** 4,01* 7,87** 0,58ns 3,18* 

Peso Carcaça 1 0,26ns 0,00ns 0,67ns 0,06ns 3,09ns 0,40ns 0,94ns 0,00ns 6,81* 0,23ns 0,63ns 0,63ns 0,08ns 

UASMS1 2 0,83ns 0,30ns 0,26ns 0,33ns 0,04ns 0,36ns 1,93ns 0,39ns 0,13ns 1,31ns 1,44ns 0,64ns 0,80ns 
               

Nº obs  39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

Média  42,63 13,96 40,00 13,51 1,21 36,48 3,48 9,81 0,40 0,26 1,57 21,98 15,40 

R2  0,40 0,32 0,22 0,33 0,48 0,43 0,50 0,31 0,52 0,39 0,54 0,13 0,34 

CVR  8,39 31,28 5,81 31,53 39,90 10,13 23,77 32,22 37,71 45,20 11,39 6,04 10,97 

DPR  3,58 4,37 2,32 4,26 0,48 3,70 0,83 3,16 0,15 0,12 0,18 1,33 1,69 
** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; Saturados (AGS); Monoinsaturados (AGM); Polinsaturados (AGP); Cadeia Longa (AGCL) 
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Resultados da análise de variância dos ácidos gordos da carne de animais da raça Alentejana – efeito do SNP UASMS2 
 
 

 Variáveis AGM AGP AGS AGPCL 
n6 

AGPCL 
n3 

AGM 
cis_9 

AGM 
trans 

Linoleico 

Llinolénico 

R
um

énico 

C
17:1/C

17:0+ 
C

17:1 

P
alm

itico 

E
steárico 

Factores gl Valores de F 

Exploração 4 2,77* 2,41ns 1,64** 2,71 2,77* 3,08* 4,90** 2,33* 2,60ns 3,54* 6,32** 1,14ns 3,22* 

Peso Carcaça 1 0,47ns 0,00ns 0,98ns 0,03ns 3,86ns 0,55ns 0,49ns 0,01ns 8,46** 0,13ns 0,96ns 0,78ns 0,19ns 

UASMS2 2 0,09ns 0,14ns 0,15ns 0,28ns 1,33ns 0,09ns 0,11ns 0,25ns 2,69ns 0,66ns 0,45ns 1,55ns 0,26ns 
               

Nº obs  39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

Média  42,63 13,96 40,00 13,51 1,21 36,48 3,48 9,81 0,40 0,26 1,57 21,98 15,40 

R2 
 0,37 0,31 0,21 0,32 0,50 0,42 0,44 0,30 0,55 0,35 0,51 0,13 0,31 

CVR  8,47 31,01 5,75 31,23 38,54 10,07 24,77 31,99 35,80 45,87 11,63 5,93 11,02 

DPR  3,61 4,33 2,30 4,22 0,47 3,67 0,86 3,14 0,14 0,12 0,18 1,30 1,70 
** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; Saturados (AGS); Monoinsaturados (AGM); Polinsaturados (AGP); Cadeia Longa (AGCL) 
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Resultados da análise de variância dos ácidos gordos da carne de animais da raça Mertolenga – efeito do SNP CAPN316 
 
 

 Variáveis AGM AGP AGS AGPCL 
n6 

AGPCL 
n3 

AGM 
cis_9 

AGM 
trans 

Linoleico 

Llinolénico 

R
um

énico 

C
17:1/C

17:0+ 
C

17:1 

P
alm

itico 

E
steárico 

Factores gl Valores de F 

Exploração 2 1,94ns 4,59* 50,03 4,79** 3,05* 1,73ns 13,05** 3,72* 0,86ns 35,02** 14,33** 9,93** 29,48** 

Peso Carcaça 1 0,17ns 0,13ns 4,82* 0,11ns 3,02ns 0,92ns 6,03* 0,01ns 1,69ns 0,55ns 2,10ns 0,07ns 6,29* 

CAPN316 2 0,08ns 0,27ns 0,48ns 0,26ns 0,34ns 0,23ns 0,49ns 0,26ns 0,63ns 0,31ns 1,55ns 0,33ns 0,56ns 
               

Nº obs  34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Média  40,83 14,37 41,28 13,85 1,19 33,98 4,24 10,4 0,41 0,31 1,38 22,45 16,04 

R2  0,14 0,29 0,8 0,3 0,28 0,12 0,56 0,25 0,18 0,74 0,53 0,42 0,71 

CVR 
 9,75 33,12 5,12 33,36 37,11 11,88 25,58 33,5 23,25 29,39 23,24 6,89 10,93 

DPR  3,98 4,76 2,11 4,62 0,44 4,04 1,09 3,48 0,1 0,09 0,32 1,55 1,75 
** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; Saturados (AGS); Monoinsaturados (AGM); Polinsaturados (AGP); Cadeia Longa (AGCL) 
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Resultados da análise de variância dos ácidos gordos da carne de animais da raça Mertolenga – efeito do SNP CAPN4751 

 
 

 Variáveis AGM AGP AGS AGPCL 
n6 

AGPCL 
n3 

AGM 
cis_9 

AGM 
trans 

Linoleico 

Llinolénico 

R
um

énico 

C
17:1/C

17:0+ 
C

17:1 

P
alm

itico 

E
steárico 

Factores gl Valores de F 

Exploração 2 2,70ns 8,84** 59,94** 9,25** 4,93** 3,30* 11,21** 7,88** 1,50ns 35,38** 12,6** 12,54** 31,96** 

Peso Carcaça 1 0,10ns 0,27ns 4,83* 0,23ns 3,28ns 0,87ns 6,51* 0,00ns 1,72ns 0,51ns 2,35 0,26ns 5,43* 

CAPN4751 2 2,14ns 2,96ns 1,33ns 3,07ns 1,07ns 1,94ns 0,12ns 3,28ns 0,55ns 0,54ns 0,50ns 1,79ns 0,07ns 
               

Nº obs  34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Média  40,83 14,37 41,28 13,85 1,19 33,98 4,24 10,40 0,41 0,31 1,38 22,45 16,04 

R2  0,25 0,40 0,81 0,41 0,31 0,22 0,55 0,38 0,18 0,74 0,50 0,48 0,70 

CVR 
 9,11 30,39 4,97 30,49 36,20 11,23 25,92 30,43 23,31 29,16 24,06 6,57 11,11 

DPR  3,72 4,37 2,05 4,22 0,43 3,82 1,10 3,16 0,10 0,09 0,33 1,47 1,78 
** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; Saturados (AGS); Monoinsaturados (AGM); Polinsaturados (AGP); Cadeia Longa (AGCL) 
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Resultados da análise de variância dos ácidos gordos da carne de animais da raça Mertolenga – efeito do SNP CAST1 
 
 

 Variáveis AGM AGP AGS 
AGPCL 

n6 
AGPCL 

n3 
AGM 
cis_9 

AGM 
trans 

Linoleico 

Llinolénico 

R
um

énico 

C
17:1/C

17:0+ 
C

17:1 

P
alm

itico 

E
steárico 

Factores gl Valores de F 

Exploração 2 1,40ns 5,64** 51,65** 5,84** 4,28** 1,73ns 12,41** 4,55** 0,94ns 33,14** 18,16** 13,14** 28,07** 

Peso Carcaça 1 0,14ns 0,17ns 4,33ns 0,13ns 3,3ns 0,98ns 7,01ns 0,00ns 1,59ns 0,57ns 3,94ns 0,51ns 4,88 * 

CAST1 2 0,40ns 1,12ns 1,91ns 1,03ns 1,87ns 0,63ns 0,25ns 1,03ns 1,73ns 0,02ns 0,04ns 2,82ns 0,10ns 
               

Nº obs  32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Média  40,64 14,25 41,60 13,72 1,18 33,92 4,13 10,33 0,41 0,32 1,36 22,45 16,38 

R2  0,14 0,31 0,79 0,31 0,31 0,14 0,53 0,26 0,19 0,72 0,58 0,50 0,69 

CVR  9,40 32,91 5,04 33,23 35,77 11,42 26,16 33,44 22,96 29,33 19,58 6,47 10,13 

DPR  3,82 4,69 2,10 4,56 0,42 3,87 1,08 3,45 0,09 0,09 0,27 1,45 1,66 
** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; Saturados (AGS); Monoinsaturados (AGM); Polinsaturados (AGP); Cadeia Longa (AGCL) 
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Resultados da análise de variância dos ácidos gordos da carne de animais da raça Mertolenga – efeito do SNP CAST2 
 
 

 Variáveis AGM AGP AGS AGPCL 
n6 

AGPCL 
n3 

AGM 
cis_9 

AGM 
trans 

Linoleico 

Llinolénico 

R
um

énico 

C
17:1/C

17:0+ 
C

17:1 

P
alm

itico 

E
steárico 

Factores gl Valores de F 

Exploração 2 2,60ns 5,26** 55,67** 5,54** 3,62* 1,97ns 14,11** 4,25** 0,95ns 40,48** 13,15** 9,67** 33,57** 

Peso Carcaça 1 0,11ns 1,15ns 4,69* 1,14ns 3,38ns 0,03ns 4,57* 0,47ns 1,92ns 2,20ns 2,26ns 0,55ns 4,73* 

CAST2 2 3,33ns 3,46ns 0,64ns 3,74ns 0,56ns 3,80ns 0,19ns 3,82ns 0,42ns 3,01ns 0,04ns 0,95ns 0,00ns 
               

Nº obs  34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Média  40,83 14,37 41,28 13,85 1,19 33,98 4,24 10,40 0,41 0,31 1,38 22,45 16,04 

R2  0,22 0,35 0,80 0,37 0,28 0,21 0,55 0,32 0,16 0,76 0,48 0,43 0,70 

CVR  9,10 31,06 5,06 31,13 36,55 11,07 25,49 31,23 23,19 27,79 24,05 6,74 10,95 

DPR 
 3,72 4,46 2,09 4,31 0,44 3,76 1,08 3,25 0,09 0,09 0,33 1,51 1,76 

** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; Saturados (AGS); Monoinsaturados (AGM); Polinsaturados (AGP); Cadeia Longa (AGCL) 
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Resultados da análise de variância dos ácidos gordos da carne de animais da raça Mertolenga – efeito do SNP LEP305 
 
 

 Variáveis AGM AGP AGS 
AGPCL 

n6 
AGPCL 

n3 
AGM 
cis_9 

AGM 
trans 

Linoleico 

Llinolénico 

R
um

énico 

C
17:1/C

17:0+ 
C

17:1 

P
alm

itico 

E
steárico 

Factores gl Valores de F 

Exploração 2 1,95ns 5,83** 57,89** 6,04** 4,61** 1,80 12,72** 4,63** 1,01ns 37,00** 13,01** 12,05** 32,59** 

Peso Carcaça 1 0,32ns 0,02ns 3,29ns 0,01ns 2,16ns 1,16ns 5,92ns 0,07ns 1,37ns 0,55ns 2,17ns 0,01ns 6,01ns 

LEP305 2 0,39ns 0,45ns 0,80ns 0,41ns 0,96ns 0,12ns 1,40ns 0,31ns 0,03ns 0,13ns 0,06ns 1,59ns 0,44ns 
               

Nº obs  34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Média  40,83 14,37 41,28 13,85 1,19 33,98 4,24 10,40 0,41 0,31 1,38 22,45 16,04 

R2  0,16 0,30 0,81 0,30 0,31 0,11 0,58 0,25 0,15 0,74 0,48 0,47 0,71 

CVR  9,64 32,92 5,06 33,18 36,33 11,93 24,82 33,44 23,74 29,58 24,43 6,61 10,97 

DPR  3,94 4,73 2,09 4,59 0,43 4,05 1,05 3,48 0,10 0,09 0,34 1,48 1,76 
** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; Saturados (AGS); Monoinsaturados (AGM); Polinsaturados (AGP); Cadeia Longa (AGCL) 
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 Resultados da análise de variância dos ácidos gordos da carne de animais da raça Mertolenga – efeito do SNP LEP140 
 
 

 Variáveis AGM AGP AGS AGPCL 
n6 

AGPCL 
n3 

AGM 
cis_9 

AGM 
trans 

Linoleico 

Llinolénico 

R
um

énico 

C
17:1/C

17:0+ 
C

17:1 

P
alm

itico 

E
steárico 

Factores gl Valores de F 

Exploração 2 1,82ns 4,47** 51,56** 4,75** 3,20* 1,51ns 18,96** 3,62* 0,61ns 37,05** 12,68** 8,39** 32,67** 

Peso Carcaça 1 0,15ns 0,15ns 4,90* 0,12ns 3,79ns 0,97ns 8,17** 0,01ns 1,78ns 0,51ns 2,00ns 0,31ns 5,03* 

LEP140 2 0,07ns 0,21ns 0,39ns 0,19ns 1,30ns 0,20ns 2,96ns 0,13ns 0,41ns 0,20ns 0,89ns 0,78ns 0,18ns 
               

Nº obs  34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Média  40,83 14,37 41,28 13,85 1,19 33,98 4,24 10,40 0,41 0,31 1,38 22,45 16,04 

R2  0,14 0,29 0,80 0,29 0,32 0,12 0,62 0,24 0,17 0,74 0,51 0,44 0,71 

CVR  9,75 33,19 5,13 33,44 35,93 11,89 23,65 33,66 23,43 29,51 23,74 6,79 11,07 

DPR 
 3,98 4,77 2,12 4,63 0,43 4,04 1,00 3,50 0,10 0,09 0,33 1,52 1,78 

** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; Saturados (AGS); Monoinsaturados (AGM); Polinsaturados (AGP); Cadeia Longa (AGCL) 
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Resultados da análise de variância dos ácidos gordos da carne de animais da raça Mertolenga – efeito do SNP UASMS1 
 
 

 Variáveis AGM AGP AGS AGPCL 
n6 

AGPCL 
n3 

AGM 
cis_9 

AGM 
trans 

Linoleico 

Llinolénico 

R
um

énico 

C
17:1/C

17:0+ 
C

17:1 

P
alm

itico 

E
steárico 

Factores gl Valores de F 

Exploração 2 1,86ns 6,17** 61,12** 6,41** 4,66* 1,81ns 13,7** 4,95** 1,13ns 37,14** 12,96** 13,27** 32,87** 

Peso Carcaça 1 0,23ns 0,08ns 4,07ns 0,06ns 2,98ns 1,09ns 6,71* 0,03ns 1,53ns 0,62ns 2,33ns 0,10ns 5,72* 

UASMS1 2 0,64ns 1,09ns 1,39ns 1,06ns 1,49ns 0,39ns 0,75ns 0,94ns 0,27ns 0,11ns 0,02ns 3,30ns 0,39ns 
               

Nº obs  34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Média  40,83 14,37 41,28 13,85 1,19 33,98 4,24 10,40 0,41 0,31 1,38 22,45 16,04 

R2  0,17 0,33 0,81 0,33 0,33 0,13 0,57 0,28 0,16 0,73 0,48 0,52 0,71 

CVR  9,56 32,21 4,96 32,46 35,71 11,82 25,36 32,73 23,54 29,60 24,47 6,27 10,99 

DPR  3,90 4,63 2,05 4,49 0,43 4,02 1,08 3,40 0,10 0,09 0,34 1,41 1,76 
** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; Saturados (AGS); Monoinsaturados (AGM); Polinsaturados (AGP); Cadeia Longa (AGCL) 
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Resultados da análise de variância dos ácidos gordos da carne de animais da raça Mertolenga – efeito do SNP UASMS2 
 
 

 Variáveis AGM AGP AGS AGPCL 
n6 

AGPCL 
n3 

AGM 
cis_9 

AGM 
trans 

Linoleico 

Llinolénico 

R
um

énico 

C
17:1/C

17:0+ 
C

17:1 

P
alm

itico 

E
steárico 

Factores gl Valores de F 

Exploração 2 1,90ns 4,46** 45,55** 4,71** 3,06* 1,94ns 10,20** 3,66* 0,59ns 30,08** 11,61** 8,44** 29,13** 

Peso Carcaça 1 0,39ns 0,02ns 3,25ns 0,01ns 2,34ns 1,47ns 6,23* 0,10ns 1,46ns 0,67ns 2,04ns 0,02ns 5,62* 

UASMS2 2 0,28ns 0,19ns 0,04ns 0,22ns 0,01ns 0,44ns 0,08ns 0,24ns 0,04ns 0,05ns 0,01ns 0,32ns 0,13ns 
               

Nº obs  34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Média  40,83 14,37 41,28 13,85 1,19 33,98 4,24 10,40 0,41 0,31 1,38 22,45 16,04 

R2 
 0,14 0,28 0,80 0,29 0,26 0,12 0,54 0,24 0,15 0,73 0,48 0,42 0,70 

CVR  9,56 32,75 5,11 32,96 36,90 11,68 25,54 33,09 23,34 29,17 24,06 6,81 10,92 

DPR  3,90 4,71 2,11 4,56 0,44 3,97 1,08 3,44 0,10 0,09 0,33 1,53 1,75 
** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; Saturados (AGS); Monoinsaturados (AGM); Polinsaturados (AGP); Cadeia Longa (AGCL) 
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Resultados da análise de variância dos ácidos gordos da carne de animais da raça Mertolenga – efeito do SNP UASMS3 
 
 

 Variáveis AGM AGP AGS AGPCL 
n6 

AGPCL 
n3 

AGM 
cis_9 

AGM 
trans 

Linoleico 

Llinolénico 

R
um

énico 

C
17:1/C

17:0+ 
C

17:1 

P
alm

itico 

E
steárico 

Factores gl Valores de F 

Exploração 2 1,61ns 5,24** 58,07** 5,47** 3,89* 1,46 15,69** 4,20** 1,33 38,69** 13,19** 9,79** 33,44** 

Peso Carcaça 1 0,19ns 0,10ns 4,07ns 0,07ns 2,81ns 1,05ns 7,57* 0,02ns 1,45ns 0,46ns 2,53ns 0,14ns 5,51* 

UASMS3 2 0,29ns 0,02ns 1,14ns 0,03ns 0,75ns 0,08ns 1,29ns 0,03ns 1,54ns 0,57ns 0,13ns 0,10ns 0,94ns 
ns

               

Nº obs  34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Média  40,83 14,37 41,28 13,85 1,19 33,98 4,24 10,40 0,41 0,31 1,38 22,45 16,04 

R2  0,15 0,28 0,81 0,28 0,30 0,11 0,58 0,23 0,23 0,74 0,49 0,41 0,72 

CVR  9,68 33,42 5,00 33,63 36,59 11,95 24,91 33,78 22,56 29,13 24,37 6,95 10,78 

DPR  3,95 4,80 2,06 4,66 0,44 4,06 1,06 3,51 0,09 0,09 0,34 1,56 1,73 
** Significativo para P<0,01; * significativo para P< 0,05; ns - não significativo; Saturados (AGS); Monoinsaturados (AGM); Polinsaturados (AGP); Cadeia Longa (AGCL) 

 
 
 
 


