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O Brasil é o maior produtor comercial de bovinos do mundo. No entanto, a pecuária de corte 

nacional é caracterizada pela baixa produtividade e variação na qualidade da carne. Este segundo 

aspecto pode ser justificado pela proporção de Bos indicus encontrada na base genética do nosso 

rebanho. Em geral, raças zebuínas apresentam carne menos macia e com menor gordura 

intramuscular quando comparadas a raças taurinas. Contudo, diferenças fenotípicas relacionadas 

às características qualitativas da carne podem ser encontradas dentro da mesma raça para 

diferentes grupos genéticos. Isso acontece devido à ampla heterogeneidade genética do rebanho 

brasileiro que afeta principalmente a maciez da carne. Uma das ferramentas utilizadas para 

identificar o valor genético dos animais e selecionar animais superiores,  é a diferença esperada 

na progênie (DEP). Com isso, o objetivo deste estudo foi avaliar os mecanismos envolvidos na 

maciez da carne de progênies de touros Nelore selecionados por DEP’s contrastantes para 

precocidade, crescimento e muscularidade. Cento e cinco bovinos Nelore não castrados (peso 

inicial de 350 kg ± 15 kg) e 20 meses de idade foram confinados por 100 dias e alimentados com 

a mesma dieta. Do total, foram selecionados 32 animais, com base na DEP de seus pais, estes 

foram divididos em dois grupos (n=16) contrastantes para precocidade, crescimento e 

musculosidade (HDEP= alta DEP e LDEP= baixa DEP). No abate, amostras do músculo 

Longissimus foram coletadas para análise de expressão gênica da calpaína (CAPN) e calpastatina 

(CAST). Após o abate, as carcaças foram resfriadas por 24h a 0-2ºC, e bifes de 2,54 cm de 

espessura foram coletados entre a 12ª e 13ª costela para análise da Força de Cisalhamento 

Warner-Bratzler (WBSF) e solubilidade do colágeno. Foi considerado o DIC, incluindo o efeito 

fixo das DEP’s e o touro (pai) como variável aleatória, utilizando o proc MIXED do SAS® 

(versão 9.4).  Os dados foram submetidos à ANOVA e a significância declarada quando P ≤ 

0,05.  O grupo de HDEP apresentou menor força de cisalhamento (72,45 ± 2,54N) do que o 

grupo LDEP (80,77 ± 3,11N) o que  indica carne menos dura para o grupo HDEP (P=0,049). No 

entanto, não houve diferença para solubilidade do colágeno (P = 0,098). Além disso, os grupos 

não foram diferentes para os níveis de transcrição dos genes CAST (P = 0,143), CAPN1 (P = 

0,432), CAPN2 (P = 0,206). Em conclusão, outros sistemas proteolíticos, além da calpaína-

calpastatina, podem estar envolvidos no amaciamento da carne  de  progênies de touros Nelore 

com DEP’s contrastantes para precocidade, crescimento e muscularidade. Os proteossomas, os 

sistemas caspases, proteínas de choque térmico entre outros sistemas devem ser estudados para 

melhor compreensão do fenótipo observado.  
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