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O Brasil é o segundo maior produtor e um dos maiores exportadores de carne bovina do mundo e 

a maior parte do rebanho brasileiro é composta principalmente por bovinos Bos indicus, os quais, 

em geral, apresentam atributos inferiores em relação à qualidade da carne, quando comparados 

aos taurinos. Esse fato pode ser alterado pelo uso de estratégias como a criação de bovinos 

cruzados com raças taurinas, explorando a heterose e a complementaridade desses genótipos. 

Além da raça, a condição sexual dos bovinos tem forte influência na qualidade da carne 

produzida, pois afeta a deposição de músculo e gordura na carcaça. Dessa forma, estudou-se a 

influência da condição sexual (macho não castrado, macho castrado e fêmea) de bovinos 

cruzados Angus x Nelore em características de carcaça: peso de carcaça quente, rendimento de 

carcaça, pH 24 h, área de olho de lombo e espessura de gordura subcutânea. Para isso, foram 

utilizados 150 bovinos Angus x Nelore (50 animais de cada condição sexual) aos 11 meses de 

idade. Os animais foram confinados, mantidos sob as mesmas condições de manejo e dieta por 

150 dias e, então, abatidos. O peso médio final foi de 488,9 ± 30,7 kg, 452,5 ± 24,9 kg e 431,3 ± 

26,3 kg para machos não castrados, machos castrados e fêmeas, respectivamente. O 

delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, com 50 repetições por tratamento. Os 

dados foram analisados pelo proc MIXED SAS
®
 (versão 9.4) e submetidos à ANOVA. A 

significância foi declarada quando P <0,05, e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey 

(5% de significância). Os machos não castrados apresentaram maiores peso de carcaça quente, 

rendimento de carcaça, valor de pH e área de olho de lombo quando comparados às outras 

condições sexuais (P <0,0001). No entanto, as fêmeas apresentaram maior espessura de gordura 

subcutânea em comparação com as demais categorias (P <0,0001). Machos castrados e fêmeas 

não apresentaram diferença em relação ao rendimento de carcaça e área de olho de lombo (P 

<0,0001). Possivelmente, os resultados observados neste estudo para características de carcaça e 

carne bovina de machos não castrados estão associados ao perfil hormonal. A testosterona 

estimula o aumento da incorporação de aminoácidos na proteína, aumentando assim a massa 

muscular sem um aumento concomitante no tecido adiposo. Além do efeito anabólico, a 

testosterona tem um efeito secundário no temperamento dos animais, causando uma maior 

suscetibilidade ao estresse pré-abate em machos não castrados, o que produz carne com alto 

valor de pH, cor escura e carne dura. A maior espessura de gordura subcutânea e o menor peso 

das carcaças de fêmeas é devido à deposição de gordura mais precoce, reduzindo assim a taxa de 

crescimento. Neste estudo, machos castrados e fêmeas apresentaram desempenho inferior e 

maior deposição de gordura quando comparados aos machos não castrados. Como observado, a 

condição sexual influencia as características de carcaça e a melhor condição sexual a ser usada 

pelos produtores depende do propósito de sua produção. Se o objetivo é produzir carne em 

quantidade, a melhor condição sexual a ser produzida é o macho não castrado. Mas, se o objetivo 

é produzir melhor qualidade de carcaça e atender às demandas do mercado consumidor, fêmeas e 

machos castrados são as melhores condições sexuais a serem produzidas. 
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