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Resumo:  
 
O tempo de transporte dos animais das propriedades até os frigoríficos pode 
interferir na qualidade da carne, principalmente por influenciar a queda do 
pH em decorrência da depleção do glicogênio muscular. O objetivo deste 
trabalho foi verificar o efeito da distância de transporte sobre os valores de 
pH da carne bovina. Os dados utilizados neste estudo foram obtidos da 
análise de meias-carcaças de bovinos abatidos em frigorífico sob Serviço de 
Inspeção Federal no interior do Estado de São Paulo. Foram avaliadas 
16.893 meias carcaças esquerdas de bovinos. A distância percorrida da 
fazenda até o frigorífico foi obtida junto ao motorista do caminhão de 
transporte dos bovinos. Os animais foram abatidos em frigorífico sob Serviço 
de Inspeção Federal no interior do Estado de São Paulo, conforme as 
normas de Abate Humanitário. Após 24 horas de resfriamento das carcaças 
foi mensurado o pH no músculo longissimus dorsi. As observações foram 
analisadas pelo Método dos Quadrados Mínimos, utilizando-se o procedimento 
GLM do SAS. Verificou neste trabalho regressão linear para pH em relação a 
distância percorrida, observado pH mais alto na carne proveniente de animais 
que foram transportados por maiores distâncias.  
 
 
Introdução 
O transporte ao frigorífico é um evento pouco familiar aos animais, causando 
invariavelmente estresse, devido a fatores como privação de alimento e 
água, calor, frio, umidade, sons e movimentos (TARRANT; GRANDIN, 
1993).  



 
 

 

O tempo de transporte dos animais influencia nas características 
sensoriais da carne, pois viagens muito curtas, que não permitem ao animal 
um tempo de reconhecimento da nova situação, ou excessivamente longas, 
que acarretam cansaço nos animais, ocasionam depleção do glicogênio 
muscular prejudicando a queda necessária do pH para transformação de 
músculo em carne (SARTORELLI; DOMINONI; AGNES, 1992; TARRANT et 
al. 1992; SANZ et al. 1996; GREGORY, 1998; MARIA et al. 2003; 
VILLARROEL et al. 2003).  

Joaquim (2002) relatou em seu trabalho que o grupo de animais 
transportados por distâncias acima de 330 km apresentou valor de pH 
superior aos demais grupos, demonstrando que o transporte de bovinos 
acima de 330 km produziu efeitos negativos na queda do pH post-mortem. 
Longas jornadas de transporte levam a exaustão das reservas musculares 
de glicogênio, o que resulta em menor queda do pH. 

Objetivou-se com esse trabalho avaliar o efeito do tempo de 
transporte sobre os valores de pH da carne bovina. 
 

 

Materiais e métodos 
Os dados utilizados neste estudo foram obtidos da análise de meias-
carcaças de bovinos abatidos em frigorífico sob Serviço de Inspeção Federal 
no interior do Estado de São Paulo. Foram avaliadas 16.893 meias carcaças 
esquerdas de bovinos. 

 A informação da distância percorrida pelos bovinos da fazenda até o 
frigorífico foi coletada no curral de desembarque dos animais, junto ao 
motorista do caminhão.  

Os animais foram abatidos segundo as normas de abate humanitário 
(BRASIL, 2000). Após sangria, esfola e evisceração as carcaças 
permaneceram em câmara de resfriamento por 24 horas, onde, ao final 
deste período, foram realizadas as aferições de pH. As aferições de pH 
foram realizadas utilizando o aparelho potenciômetro modelo 1140 
METTLER, inserido 5 cm no músculo longissimus dorsi, entre a 12ª e 13ª 
vértebras torácicas da meia carcaça esquerda. 

As observações foram analisadas pelo Método dos Quadrados 
Mínimos, utilizando-se o procedimento GLM do SAS (2001). 

 
 

Resultados e Discussão  
A média da distância percorrida até o frigorífico foi de aproximadamente 410 
km, sendo que as distâncias máximas e mínimas percorrida foram de 85 km 
e 9,0 km, respectivamente. A distância percorrida pelos animais entre a 
fazenda e o local de abate pode exercer influência sobre a perda de peso, 



 
 

 

ocorrência de contusões e menor queda de pH, devido ao estresse causado 
durante o trajeto.  

Houve efeito de regressão linear para pH em relação a distância 
(Figura 1). Quanto maior a distância percorrida, maior foi o valor de pH 
verificado. 

Longas distâncias de transporte levam a depleção do glicogênio 
muscular pela exaustão física dos animais. Durante a transformação do 
músculo em carne post mortem, a baixa porcentagem de glicogênio resulta 
em pouca produção e acúmulo de ácido lático, fazendo com que o pH fique 
mais elevado, fato que pode aumentar a freqüência de carnes DFD (dark, 
firm, dry).  
 
Figura 1 - Tendência do efeito da distância total sobre o pH da carne bovina. 
 

 

 
Segundo Palma e Gallo (1991), o transporte e o jejum são os 

principais causadores do aparecimento de carne DFD (dark, firm, dry). 
Transporte por tempo superior a 15 horas é inaceitável do ponto de vista 
comportamental e bem estar animal (WARRIS et al, 1995). 
 
Conclusão 
O aumento da distância percorrida pelos animais resulta em maiores valores 
de pH da carne.  
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