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O experimento foi conduzido com o objetivo de avaliar os efeitos da marinação com soluções alcalinas 

sobre características físicas e sensoriais da carne suína normal e PSE. Em um abatedouro comercial aferiu-se 

o pH das carcaças (n = 526) aos 45 minutos após o abate (pH45), classificado-as em PSE (pH45<5,8) ou 

normais (pH45≥5,8). Após 24 horas de resfriamento das carcaças, amostras de carne provenientes do 

músculo Longissimus dorsi de 20 carcaças foram coletadas e distribuídas nos tratamentos, em delineamento 

inteiramente casualizado, em arranjo fatorial 2x4, sendo duas condições (normal e PSE) e quatro soluções de 

marinação (TC controle sem marinação; TM1 solução de bicarbonato de sódio e NaCl (pH 8,02); TM2 

solução de tripolifosfato de sódio e NaCl (pH 10,34) e TM3 solução de bicarbonato de sódio, tripolifosfato 

de sódio e NaCl (pH 8,97). As amostras foram avaliadas quanto ao pH, coloração (L*, a*, b*), perda por 

purga (PP), perda de exsudato (PE), perda de peso por cozimento (PPC), força de cisalhamento (FC) e 

atributos sensoriais (maciez, suculência e sabor). Os dados foram submetidos ao teste de médias de Tukey a 

95% de significância. Não houve interação entre a condição da carne e os tratamentos de marinação para os 

parâmetros avaliados. Carnes PSE não diferiram de carnes normais quanto ao pH final, entretanto 

apresentaram maior luminosidade, PP, PE, PPC e FC. A marinação aumentou o pH da carne, reduziu a 

luminosidade, PE, PPC e FC e melhorou a maciez, suculência e sabor. Para a maioria das características 

avaliadas os melhores valores foram observados para carnes marinadas com a mistura dos três sais (TM3), 

evidenciando o sinergismo entre eles. A marinação com soluções contendo cloreto, bicarbonato e 

tripolifosfato de sódio foram eficientes em melhorar as características de qualidade da carne suína, tornando 

as carnes PSE semelhantes à carne normal in natura. 
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