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Resumo:  
 

Objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito de diferentes grupos 
genéticos, da classe sexual e da idade sobre os valores de pH. Os dados de 
abate foram coletados das meias-carcaças esquerdas de 16.893 bovinos em 
frigorífico sob Serviço de Inspeção Federal. Os padrões raciais foram 
determinados no pré-abate separados em três classes: Nelore, Angus x 
Nelore e Cruzamentos; a idade foi classificada pela cronologia dentária e a 
classe sexual dividida em machos inteiros, machos castrados e fêmeas. Foi 
aferido o pH 24 horas após o abate, entre a 12ª e a 13ª costela no músculo 
longissimus dorsi. Os dados foram analisados pelo Método dos Quadrados 
Mínimos, e o teste t Student foi utilizado para comparação entre as médias. 
Não houve diferença significativa (P<0,05) entre as raças, porém animais 
inteiros apresentaram pH maior que animais machos castrados e estes por 
sua vez, apresentaram pH maior que as fêmeas. Animais com idade de 8 
dentes apresentaram o menor pH quando comparados com animais de 
outras idades. 
 
 
Introdução  
 

O abate de bovinos no Brasil atingiu pela terceira vez consecutiva, o recorde 
na série trimestral, com a marca de 8,888 milhões de cabeças abatidas, 
superando os trimestres anteriores (BRASIL, 2014). Este cenário demonstra 
uma maior competitividade em relação à carne de outras espécies, sendo 
necessários investimentos em tecnologias que melhorem aspectos 
qualitativos da carne bovina, dentre eles o pH. 



 
 

 

 A análise de pH é muito importante durante a investigação da 
qualidade da carne, uma vez que está diretamente ligada às transformações 
do músculo em carne e pode interferir em outros parâmetros funcionais 
(OLIVO, 2006) como a cor e a capacidade de retenção de água da carne. 
 Objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito dos grupos genéticos, 
a classe sexual e a idade sobre o pH de carcaças bovinas. 
 
Materiais e métodos  
 

Os dados utilizados neste estudo foram obtidos de meias-carcaças de 
bovinos abatidos em frigorífico sob Serviço de Inspeção Federal no interior 
do Estado de São Paulo. Foram analisadas as meias carcaças esquerdas de 
16.893 bovinos. 

O padrão racial foi determinado nos currais de espera separados em 
três classes, Nelore, ½ sangue Angus x ½ Nelore e Cruzamento. Foi 
considerado como Cruzamento os animais providos de cruzamento industrial 
(exceto animais cruzados com Angus). A idade foi avaliada conforme a 
cronologia de troca dos dentes incisivos: sendo animais com zero dente, 
tendo apenas a 1ª dentição sem queda das pinças (menos de 20 meses); 2 
dentes definitivos, sem queda dos primeiros médios da primeira dentição 
(entre 20 e 30 meses); 4 dentes definitivos sem queda dos segundos médios 
da primeira dentição (entre 30 e 38 meses); 6 dentes definitivos sem queda 
dos cantos da primeira dentição aproximadamente (ente 38 e 48 meses); 8 
dentes definitivos (acima de 48 meses) (GOMIDE; RAMOS; FONTES, 2006). 

Foi considerado três classes sexuais: machos inteiros, machos 
castrados e fêmeas (novilhas e vacas). As aferições de pH foram realizadas 
24 horas após o abate, utilizando-se o aparelho potenciômetro modelo 1140 
METTLER, inserido nas meias-carcaças esquerdas, entre a 12ª e 13ª 
costela, sobre o músculo longissimus dorsi.  

Para analisar as características de carcaça utilizou-se o Método dos 
Quadrados Mínimos, por meio do procedimento GLM do SAS. Como teste 
de comparação entre as médias foi utilizado o teste t de Student tendo-se 
adotado 5% de significância. 
 

Resultados e Discussão  
 
 De acordo com a Tabela 1, observa-se que os valores de pH 
encontrados para os 3 grupos genéticos, não apresentaram diferença 
significativa (P>0,05), sendo que o mesmo foi observado por Souza et al. 
(2010), que não encontrou valores diferentes para pH entre os grupos 
genéticos utilizados, com média próxima a 5,69. 



 
 

 

Quanto à classe sexual, houve diferença para os valores de pH entre 
os machos inteiros (5,80), machos castrados (5,78) e fêmeas (5,77). 
Geralmente, bovinos inteiros, em razão das elevadas concentrações de 
testosterona, tendem a apresentar comportamento agressivo e maior 
estresse no manejo pré-abate (ZANELLA et al., 2009). O estresse pré-abate 
diminui o potencial glicolítico dos músculos (menor conteúdo de glicogênio), 
o que resulta em menor quantidade de ácido láctico formado durante a 
transformação do músculo em carne e em carne com pH mais elevado.  

Quanto a idade, foi verificado diferença (P<0,05) sendo que os 
animais com 8 dentes (5,72), apresentaram carcaças com pH mais baixo 
que as demais (0, 2, 4 e 6 dentes).  

 
 
Tabela 1 – Médias de pH em função do grupo genético, classe sexual e 
idade. 

Variável pH 

Grupo 
genético 

Nelore 
½ Angus x ½ 

Nelore 

5,78a 
5,78a 

Cruzamento  5,78a 

Classe sexual 

Macho inteiro 5,80a 

Macho 
castrado 

5,78b 

Fêmea 5,77c 

Idade 

0 Dentes 5,80a 

2 Dentes 5,80a 

4 Dentes 5,80a 

6 Dentes 5,79a 

8 Dentes 5,72b 
1
 Médias na coluna dentro da mesma variável seguidas por letras diferentes são diferentes (P<0,05) pelo teste t de 

Student. 

 

Conclusões  
 
Animais inteiros apresentaram pH da carne mais elevado e animais com 
idade de 8 dentes pH menor que os demais. 
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