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Os estudos proteômicos tem alcançado destaque na área da ciência da carne, visando identificar e 

quantificar proteínas diferencialmente abundantes e suas interações com outras, presentes em um 

tecido ou fluido biológico. A proteômica vem sendo aplicada para melhorar o entendimento dos 

processos bioquímicos que ocorrem no músculo durante sua conversão em carne. Neste 

contexto, os objetivos deste estudo foram: a) avaliar as diferenças no perfil proteico de animais 

castrados da raça Nelore em diferentes tempos de maturação (24 horas, sete e 14 dias post 

mortem); b) verificar quais proteínas melhor predizem a maciez da carne aos 14 dias de 

maturação. Foram utilizados 18 bovinos Nelore castrados, criados a pasto e terminados em 

confinamento. Os animais foram abatidos com aproximadamente 20 meses de idade no 

Matadouro-Escola da Universidade de São Paulo. Três bifes de 2,5 cm de largura foram 

coletados entre a 12ª e a 13ª costela do músculo Longissimus dorsi, às 24 horas post mortem. Os 

bifes foram embalados individualmente a vácuo, e imediatamente acondicionados em câmara 

fria à temperatura de 2°C, onde foram maturados por 24 horas, sete e 14 dias. Ao final de cada 

período foram coletadas amostras para as análises proteômicas. A cada tempo de maturação, os 

bifes foram retirados das embalagens para determinação da maciez por meio Warner Bratzler 

Shear Force (WBSF). A extração das proteínas foi conduzida em seis pools, contendo tres 

animais cada, em triplicata A quantificação de proteínas foi realizada utilizando 2-D Quant Kit 

(GE Healthcare). A focalização isoelétrica para separação das proteínas pelo ponto isoelétrico 

foi realizada no aparelho Ettan IPGphor (GE Healthcare) e a corrida eletroforética em SDS-

PAGE 12,5%. Os géis foram escaneados no equipamento ImageScanner III-GE Healthcare e 

analisados no programa ImageMaster 2D Platinum versão 7.0 (GE Healthcare). A análise 

estatística foi realizada no programa Statistical Analysis System (SAS, 1995). Foi realizada 

análise comparativa (match) dos géis inter e intra tempos, e 211 spots presentes em todos os 

tempos de maturação, com pelo menos três informações dentro de cada tempo, foram submetidos 

à análise de variância. Os resultados obtidos revelaram diferenças estatísticas significativas para 

41 spots entre os diferentes tempos de maturação. Observou-se que as intensidades de expressão 

foram linearmente reduzidas com o decorrer do tempo de maturação para oito spots. Por outro 

lado, 33 spots apresentaram comportamentos quadráticos sendo que, 17 spots com pontos de 

máximos ocorrendo entre 1,08 e 8,85 dias, seguindo de reduções nas intensidades de expressão. 

Outros 16 spots apresentaram pontos de mínimos de intensidade entre 4,25 e 13,61 dias de 

maturação e posteriormente, aumentaram as abundâncias. As diferenças significativas na 

intensidade de expressão proteica entre 24 horas, sete e 14 dias de maturação, indicam mudanças 

relacionadas ao processo de proteólise. Estudo adicionais são necessários visando identificar 

essas proteínas e relacioná-las com as características de qualidade da carne de animais castrados 

da raça Nelore. 
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