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'O~ÔAIDADE DA GALINHA SOBRE A QUALIDADE DOS OVOS ARMAZENADOS À TEMPERATURA
, . DURANTE 28 DIAS
~~:"
1tirasIlva B.A.; SOUZA, Pedra A.; GARDINE, Cláudio H.C. & NEVES,Marcalo
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~:~ utilizadol, durmc 28 diu, 810 ovoc de cuca brallCl, provcnientQ de ralinbu da IinhaIClJl HYUNE
n o objetivo de CltUdar o efeito da idade da pocdeira sobre I qualidade doi ovoc produzidoI. Os tntamc:uos

. \foram: A) ovoc de rl1in1w em início de pollUra (1.7 1CUlIDU); B) OVOlde ,aIinhu em meio de pollUra (47
~'ê C) OVOIde plinhal em final de poIIUra (68 acmanu). A ~de doi OVOIfoi dc:tcnninada IValiando-lC I
- ~ilIU,h, o índice Gana, o pH da JCmI e do llbúmcn e I. rdaçõeI ovolalbúmen, ovo/,ema e ovo casca. A
. ~ média de annazenamedO foi de 26,S·C ± 1,3 e I umidade rdativa 74,6 ± 3,6. o. reaultado5 obtidos
""'1m oblC1"Varque 01 OVOIprovenieu1e$ de raJinbU em início de pollUra mantiveram melhor IUlI qualidades do
O'mcio e do final de poctura, ou leja, apreaelUram valores IUperiores de Unidade Haup e índice ,ema. Para

••~jlarlmetroc avaliadOl, nlo ficou bem evidenciada I intl~ da idade da ave &obreI qualidade doi ovoc. o
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O DA COMPOSIÇAo CORPORAL DE NOVILHOS NELORE E CANCHIM·NElORE
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~. .t; Uma que5tlo freqüente na indústril de carne diz respeito IOS rendimentos de carcaça e dos aubprodutos, do
rde bovinos mestiços Bos taunls x Bos buüc/lS. em relaçlo 105 da matanrra usual de zebu(nos. Com o objetivo

~ resposta , queatlo, quanto I um doc cnJ7.1mcáOs de intercsae ltual, foram estudados 40 macbos castrados,
~'20 Nelore (N) e 20 Cancbin-Nelorc (CN), com peso médio de 300q e idade entre 24 e 30 meses, no início da
"'uiaa. Deaaea, 30 lnimais foram confinados na Embrapa de 510 de Carlos-SP, com nçIo' base de cana, milho e
.ó~.de soja. O lbate, em matadouro-m,orifíco, foi .mido, em quatro etapas: no início, e 10160, 90 e 120 dias. A
·-.bate foram lnaliudos 5 novilhos de cada Il'IPO ,=tico. AI médiu de peso vivo, com 18h de dieta túdrica,
rn'lCl1lClhartes (401 e 414q) para o N e CN, respcctMmc:nte. ". média de rendimerto de carcaça foi 1,1 ponto
fotual maior no N (55,8 e S4,7'.11í).05 dados du demais variáveis foram ljustados por covlriincil 10mesmo peso

'ó'CSelbate, para fins de comparaçlo de médias. Foram detectadas dif=lçu eIi:rc OIIl'1JXl1 somcme no peso do .
~ (N - 5,09 e CN - 4,67q; P <0,01) e dos pu1mOeacom traqu6ia (N - 3,75 e CN - 3,96q; P <O,OS). As :
,,~ dos pc:aos ajustados doc demaia compooc:ntcs foram muito ac:melhartea, porém, o couro foi 2,4k& mais pesado
IlIOvilhos oe1ore.
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;!'ane da tese de mestrado do 10 lIuWl, UCIQIUIUlI.'" reJ'U Unll-I\MY, em Ivvs.
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