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Resumo
O objetivo geral deste trabalho foi avaliar a queda de pH e temperatura do
músculo longissimus dorsi. Foram utilizados 90 animais da raça Nelore,
machos inteiros, com peso médio inicial de 17@ (255 Kg) de até 24 meses
de idade. As meias-carcaças permaneceram em câmara de resfriamento por
24 horas, onde foram realizadas as colheitas de pH e de temperatura. As
aferições de pH foram realizadas no músculo longissimus dorsi, entre a 12ª
e 13ª vértebras torácicas da meia carcaça esquerda. As mensurações de
temperatura foram feitas nas meias carcaças esquerda, a 5 cm de
profundidade nos músculos longissimus dorsi, entre a 12ª e 13ª costelas,
inserido no mesmo músculo e na mesma altura, nos intervalos de 45
minutos, 4, 8, 16, 20 e 24 horas pós abate (antes da desossa). Os
resultados obtidos foram pH e temperatura com valores ideais com 16 horas
pós abate.
Introdução
A queda do pH após a morte do animal, causada pelo acúmulo de
ácido lático, constitui um dos fatores mais marcantes na transformação do
músculo em carne, influindo na conservação e em propriedades
tecnológicas da carne (CARVALHO, 2006).
Em face da importância da carne bovina como alimento, e do
processo educacional dos consumidores, que se tornam mais esclarecidos e
exigentes, a demanda por produtos de qualidade tem aumentado de forma
extraordinária. A preocupação com os aspectos relacionados à saúde e ao
bem-estar das pessoas tem aumentado de forma considerável. Essa
demanda acontece tanto pelos atributos intrínsecos de qualidade como
maciez, sabor, quantidade de gordura, como também pelas características
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de ordem ou natureza voltadas para as formas de produção, utilização do
meio ambiente, processamento, comercialização, etc (LUCHIARI FILHO,
2000).
Material e Métodos
Foram utilizados 90 animais da raça Nelore, machos inteiros, com peso
médio inicial de 17@ (255 Kg) e que se enquadram nas categorias de 0 a 2
dentes (até 24 meses). A identificação da idade dos mesmos foi feita de
acordo com a cronologia dentária, considerando até dois dentes definitivos
(pinças).
O experimento foi realizado no Frigorífico, na cidade de Promissão,
Estado de São Paulo.
As meias-carcaças permaneceram em câmara de resfriamento por 24
horas, onde foram realizadas as colheitas de pH e de temperatura. As
aferições de pH foram feitas utilizando o aparelho potenciômetro modelo
1140 METTLER, inserido no músculo longissimus dorsi, entre a 12ª e 13ª
vértebras torácicas da meia carcaça esquerda. As mensurações de
temperatura foram feitas com termômetro TESTO – mini termômetro à prova
d`água, nas meias carcaças esquerda, a 5 cm de profundidade nos
músculos longissimus dorsi, entre a 12ª e 13ª costelas, inserido no mesmo
músculo e na mesma altura, nos intervalos de 45 minutos, 4, 8, 16, 20 e 24
horas pós abate (antes da desossa).
O método estatístico utilizado foi Análise de Variância
com derivação de polinômios (regressão), feito no programa SAEG
(Software Analysis and Experimentation Group).
Resultados e Discussão
Na Tabela 1 encontram-se os valores de pH e temperatura nos
diferentes tempos de refrigeração das carcaças bovinas. Houve efeito de
regressão linear para ambas as variáveis em função do tempo de
refrigeração.
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Tabela 1 – Queda do pH e da temperatura em funcão do tempo no
músculo longissimus dorsi
Tempo pos mortem
pH
Temperatura 0C
(horas)
1
6,29
29,15
4
6,06
20,54
8
5,99
11,24
12
5,92
7,42
16
5,83
6,60
20
5,80
5,67
24
5,82
4,58
Equação regressão

Linear
Y=6,18-0,19x

Linear
Y=24,04-0,978x

Conforme pode ser observado na Tabela 1, o pH da carne bovina cai
linearmente em função do tempo (y=6,18-0,019x). A equação mostra que a
cada hora o pH cai 0,019 unidades.
Com a morte e, por conseqüência, com a falência sangüínea, o
aporte de oxigênio e o controle nervoso deixam de chegar à musculatura.
Portanto, o músculo passa a utilizar a via anaeróbica, para obter energia
para um processo contrátil desorganizado; nesse processo há
transformação de glicogênio em glicose, e como a glicólise é anaeróbica,
gera lactato e verifica-se a queda do pH (ALVES; GOES; MANCIO, 2005).
Como pode ser observado na Tabela 1, a temperatura caiu 0,9780C
a cada hora após o abate ( y=24,04-0,978x).
Segundo a Instrução Normativa nº 44 (Brasil, 2007), a
comercialização de carne bovina só é permitida desde que as ½ carcaças
tenham passado pelo processo de Maturação Sanitária em temperatura
acima de + 2ºC durante um período mínimo de 24 horas depois do abate,
não tendo o pH alcançado valor superior a 6,0, verificado no centro do
músculo longissimus dorsi.
Ao final deste processo, as meias carcaças devem atingir a
temperatura ≤ 5ºC na superfície (região axilar e cervical) em até 2 cm de
profundidade do músculo, e 6,5ºC no interior dos cortes com maior massa
muscular, em até 24 horas de resfriamento, e pH até 6,4.
Conclusão
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A queda do pH da carne bovina ocorre de forma linear em função do
tempo, alcançando valores estáveis e ideiais em torno de 16 horas. A
temperatura da carcaça alcançou o ponto recomendado para a
comercialização também as 16 horas de refrigeração.
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