
 

Anais do XIX EAIC – 28 a 30 de outubro de 2010, UNICENTRO, Guarapuava –PR. 

INFLUÊNCIA DA IDADE SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DAS 
CARCAÇAS BOVINAS 

 

Evelyn Lopes de Andrade (ARAUCÁRIA/IC), Alana Cantizani de Oliveira, 
Vicente Antônio Elias Junior, Ana Maria Bridi (Orientadora), e-mail: 

ambridi@uel.br  
 

Universidade Estadual de Londrina/Departamento de Ciências Agrárias – 
Londrina - PR.  

 

Zootecnia – Manejo de Animais 
 

Palavras-chave: grau de acabamento, pH, peso carcaça 
 

Resumo  
 
O Brasil além de deter do maior rebanho bovino mundial é também o maior 
exportador de carne bovina. Entretanto, há muita desigualdade nas 
categorias de animais abatidos nos frigoríficos, já que é grande o percentual 
de animais abatidos velhos, magros e com pouca gordura de cobertura. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da idade sobre as 
características das carcaças bovinas. Foram avaliados 110 bovinos em um 
frigorífico comercial. Os animais foram separados de acordo com a idade, 
baseado na dentição: sem dentes incisivos permanentes, 2, 4 ou 6 dentes 
incisivos permanentes. As carcaças foram pesadas e foi aferido o grau de 
acabamento e o pH. Os dados foram submetidos a análise de variância e as 
médias comparadas pelo teste de Tukey, através do programa estatístico 
SAEG (UFV, 1997). O pH e o peso da carcaça não foram influenciados pela 
idade do bovino. O aumento da deposição de gordura na carcaça aumenta 
com a idade do animal, assim, animais mais velhos tenderam a ter maior 
grau de acabamento. 
 
Introdução 
 

Segundo estimativas da Organização das Nações Unidas para Agricultura e 
Alimentação (Food and Agriculture Organization - FAO), o Brasil é detentor 
do maior rebanho mundial de bovinos. É também o maior exportador de 
carne bovina, título este que depende das atitudes de produtores, frigoríficos 
e exportadores para não perder mercado.  

A qualidade de um alimento pode ser definida como o conjunto das 
características que diferenciam unidades individuais  de  um  produto  e  
possui  participação  significativa  na determinação do grau de aceitabilidade 
pelo consumidor  (GOMIDE et al., 2006). Assim, o estudo de carcaças 
permite avaliar a qualidade do produto final de um sistema de produção 
(COSTA et al., 2002).  
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A idade tem forte influencia na qualidade da carne bovina, uma vez 
que determina o grau de acabamento da carcaça, a taxa de marmoreio da 
carne e o grau de solubilidade do colágeno. 

Com o aumento da idade dos animais, a mesma vai se tornando mais 
dura, porque a solubilidade do colágeno diminui, pois aumenta a 
concentração da piridinolina, que são as ligações maduras entre as 
moléculas do colágeno. Por outro lado, com o avançar da idade, o animal vai 
acumulando mais gordura de acabamento e intramuscular, que atuam 
positivamente na qualidade da carne. 

Sendo assim, este trabalho teve como objetivo avaliar a influência da 
idade sobre o pH e as características das carcaças bovina.  
 
Materiais e métodos 
 
O projeto foi desenvolvido em um frigorífico comercial no estado do Paraná. 
O período de coleta de dados se deu em janeiro de 2010. 

Foram selecionados por amostragem e avaliados 11 (onze) 
caminhões de transporte de bovinos sendo que de cada caminhão foram 
acompanhados 10 animais, totalizando 110 bovinos analisados. 

A maturidade (idade) foi estimada pela avaliação da dentição 
(LAWRENCE et al., 2001), observando-se a presença de dentes incisivos 
permanentes. Foram classificados em 5 categorias de idade: zero dentes 
incisivos permanentes; 2 dentes incisivos permanentes; 4 dentes incisivos 
permanentes; 6 dentes incisivos permanentes e; 8 dentes incisivos 
permanentes. 

As carcaças foram pesadas logo após o toalete, antes de entrarem na 
câmara de resfriamento.  

O grau de acabamento das carcaças foi determinado, com base no 
padrão fotográfico de Felício (2003), em cinco  classes: magra  (ausência  
total  de gordura);  escassa  (1  a  3 mm  de  espessura); mediana  (3  a  6 
mm  de  espessura); uniforme  (6 a 10 mm de gordura) e; excessiva  (acima 
de 10 mm de espessura).  

O pH da carne foi medido utilizando-se um aparelho portátil com 
eletrodo de inserção, vinte e quatro horas após o resfriamento, no músculo 
longissimus dorsi na altura da décima terceira costela.  

Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias 
comparadas pelo teste de Tukey, através do programa estatístico SAEG 
(UFV, 1997). 
 

Resultados e Discussão 
 
Conforme a Figura 1 verifica-se que a maioria dos animais abatidos no 
experimento estava acima da idade recomendada, que é de animais com 
dois ou menos de dois dentes incisivos permanentes, que corresponde a 
animais com menos de dois anos de idade. Somente em torno de 11% dos 
bovinos avaliados possuíam a idade recomendada para o abate. Com o 
aumento da idade dos animais, a mesma vai se tornando mais dura, pois a 
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solubilidade do colágeno diminui com aumento da concentração da 
piridinolina. 

  
  

 

Figura 1 - Distribuição dos bovinos abatidos de acordo com a idade dentária 

(Número de dentes incisivos permanentes). 

 

Podemos observar na Tabela 2 que não houve diferenças 
significativas para pH e peso de carcaça em função da idade dos animais. 
Entretanto, o grau de acabamento apresentou diferenças significativas, 
indicando que animais com 6 dentes possuem melhor acabamento que 
animais com 4 dentes, e as demais idades não diferiram estatisticamente. 

Os animais que apresentaram maior grau de acabamento foram os 
com 6 dentes incisivos permanentes (com idade aproximada de 3,5 anos), 
mas que não diferiram dos sem dentes incisivos permanentes (menos de 2 
anos) e dos com 2 dentes incisivos permanentes (acima de dois anos). Os 
animais com 4 e 8 dentes incisivos permanentes (2,5 e acima de 4 anos, 
respectivamente) apresentaram menor grau de acabamento, porém não 
diferiram dos grupos sem dentes permanentes e com dois dentes. O 
aumento da deposição de gordura na carcaça aumenta com a idade do 
animal, assim, animais mais velhos tendem a ter maior grau de acabamento. 
Vale lembrar que fatores extrínsecos, como a alimentação, são 
determinantes no grau de acabamento de um bovino. Entretanto, Prost et al. 
(1975) observou que o avanço da idade incide negativamente sobre a 
maciez da carne, devido às modificações estruturais que ocorrem no  
colágeno  com  o  envelhecimento. 
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Tabela 2 - Média e desvio padrão das variáveis peso de carcaça quente 
(PCQ), Grau de Acabamento e pH final em função da idade avaliada pelo 
número de dentes incisivos permanentes. 

Dentes incisivos 
definitivos 

PCQ (kg) Acabamento pH 

Sem dente 219,98 a ± 33,13 2,2 ab ± 0,44 5,88 a ± 0,16 

2 dentes 229,88 a ± 58,16 2,71 ab ± 1,1 5,87 a ± 0,31 

4 dentes 251,55 a ± 58,95 1,93 b ± 0,59 5,74 a ± 0,12 

6 dentes  260,68 a ± 54,96 2,81 a ± 0,65 5,82 a ±0,21 

8 dentes 239,80 a ± 82,15 2,09 b ± 0,75 5,81 a ± 0,22 
Médias seguidas de mesma letras na coluna, não diferem entre si significativamente segundo teste Tukey a 5 %  

 
 

 
Conclusões  
 
Verificou-se que o aumento da deposição de gordura na carcaça aumenta 
com a idade do animal, assim, animais mais velhos tenderam a ter maior 
grau de acabamento.  
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