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RESUMO 

 

O Brasil é um importante comercializador de carne bovina. Para concorrer em mercados 

mais exigentes, é necessário aumentar o grau de qualidade dos produtos. A carne cozida 

tem sua qualidade medida principalmente pelo atributo maciez. Durante toda cadeia 

produtiva da carne encontram-se processos e fenômenos que influenciam sua 

consistência. Dentre estes, é possível citar: queda do pH post mortem, manejo pré-abate, 

resfriamento, estimulação elétrica e maturação. Este trabalho objetivou explorar estes 

processos e seus parâmetros para determinar a melhor combinação na obtenção de carne 

mais macia. A queda do pH deverá ser realizada em temperatura na faixa de 15 a 20ºC,  

durante o resfriamento, devem-se evitar temperaturas inferiores a 10ºC para que não 

ocorra o endurecimento pelo encurtamento pelo frio. Para aumentar a velocidade de 

resfriamento, através dos processos de aspersão e ultrarrápido, e evitar o encurtamento 

pelo frio deve-se utilizar estimulação elétrica de baixa voltagem (60 a 70V, 50 a 60Hz, 

por 2 a 4 minutos) permitindo que o pH decaia rapidamente (em 3 horas). A 

estimulação elétrica de alta voltagem é inviável no Brasil devido ao custo elevado e ao 

perigo que fornece aos operadores. Irregularidades no pH (acima de 6,5) devido ao 

estresse causado aos animais, levam a defeitos como o DFD e devem ser prevenidas 

com a utilização das regras de abate humanitário. O processo enzimático natural da 

carne pode ser prolongado para proporcionar maior grau de maciez através da 

maturação convencional (21 dias a -1ºC), a seco (60 dias com umidade controlada) ou 

rápida (2 dias a 21ºC com luz UV). 

 

Palavras-chave: Carne bovina. Maciez. Processos.  

 



ABSTRACT  

 

Brazil is an important supplier of beef. To compete in demanding markets it has to 

increase the quality grade of products. A piece of cooked meat has its quality measured 

mainly by its tenderness. Throughout the meat production chain, many process and 

phenomena are finding as influencers of meat consistency.  Among these processes it’s 

possible to mention: fall of post mortem pH, pre-slaughter handling, cooling, electrical 

stimulation and maturation. This work had the objective to explore these processes and 

their parameters to define the best combination to obtain a more tender meat. The pH 

should fall at a zone between 15 and 20ºC and the cooling should avoid temperatures 

below 10ºC to not encounter cold shortening condition. To have a faster cooling, like 

spray or blast chilling process, without the cold shortening effect, should be used 

electric stimulation of low voltage (60 - 70V, 50 - 60Hz, during 2 - 4 minutes) to get the 

pH down quickly (in 3 hours). The electric stimulation of high voltage isn’t viable in 

Brazil because has a high cost and provide a high level of danger to the machinery 

operators. Irregularities in pH (above 6.5) caused by stressed animals, lead to defects 

like dark cutting and should be prevented with the utilization of humane slaughter 

guidelines. The natural enzymatic process of the meat can be extend to provide a higher 

degree of tenderness using conventional maturation (21 days at -1ºC), dry maturation 

(60 days with controlled humidity) or fast maturation (2 days at 21ºC with UV light). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Podemos considerar que a carne é um ponto forte na economia brasileira por 

estar alcançando índices cada vez maiores (OLIVO, 2008; BRASIL, 2012). O país é, 

desde 1980, o segundo maior produtor mundial e apresentou consideráveis evoluções 

ao longo do tempo. De 1990 a 2000, o volume produzido aumentou em 59,9%, o 

equivalente a 5% ao ano. Entre 2000 e 2007 também houve um aumento significativo, 

de 39,8% ou 3,3% ao ano (OLIVO, 2008). Em 2010 a produção foi de 9,5 milhões de 

toneladas de peso equivalente em carcaça, ficando com somente 2,5 toneladas abaixo 

do primeiro colocado, os Estados Unidos, e 1,4 toneladas a frente da União Europeia, 

o terceiro no ranking mundial.  Estima-se que o Brasil seja responsável por cerca de 

20% de toda carne bovina produzida no mundo (ABIEC, 2011a).  

Além de ser um grande produtor, o Brasil é atualmente o maior exportador de 

carne bovina, tendo embarcado para outros países em 2010 1,7 milhões de toneladas, 

sendo 79% desse valor comercializado na forma de carne in natura (ABIEC, 2011b). A 

virada no ranking de exportação aconteceu no ano de 2004 quando o país 

surpreendeu, aumentando o volume exportado em 84,8%, tirando parte do mercado 

Australiano, o antigo líder. A subida foi constante, chegando a atingir 2,5 toneladas em 

2007. Os Estados Unidos e Europa também perderam mercado, sendo o primeiro 

devido a condições sanitárias impróprias (OLIVO, 2008). Nossos principais 

importadores são Rússia, Egito e Irã (ABIEC, 2011c). 

As exportações brasileiras contribuem de forma bastante expressiva no 

superávit da balança comercial. Somente no mês de fevereiro de 2005 a receita com o 

negócio foi de cerca de 518,5 milhões de dólares (SRI/MAPA apud. PRADO, 2005). 

ABIEC (2011b) mostra que o montante obtido em 2010 foi de 4,9 bilhões de dólares. 

Podemos citar que as regiões mais relevantes foram São Paulo e Goiás, com 61,4% 

do total de exportação de carne in natura por possuírem grandes frigoríficos (OLIVO, 

2008). 

 A grande vantagem do Brasil neste mercado está distribuída em diversos 

fatores. Um deles é o espaço suficiente para instalação de pastagens, que possibilita 

abrigar atualmente o maior rebanho mundial (OLIVO, 2008; VALLE et al., 2004; 

DOMINGUES, 2008). Os 209 milhões de bovinos são em grande parte da raça 

zebuína, animais perfeitamente adaptados ao clima do local (ABIEC, 2011d; KABEYA, 

2007). O país também figura como um grande produtor de grãos, auxiliando na 
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produção e fornecimento de insumos para a atividade pecuária (OLIVO, 2008; 

DOMINGUES, 2008).   

 A carne bovina brasileira também levou vantagem ganhando maior espaço 

durante uma crise no mercado de carnes, quando Europa, Canadá, Ásia e Estados 

Unidos passaram por problemas sanitários (OLIVO, 2008). O Brasil tem áreas livres de 

febre aftosa e é considerado pelo Comitê Veterinário da União Europeia como área de 

risco 2 para o problema da EEB, que significa a improbabilidade de ocorrência desta 

doença (DOMINGUES, 2008). Ainda quanto à segurança alimentar, o SDA/MAPA no 

ano de 2001, pela instrução normativa n.º1 de 10 de janeiro, criou o Sistema Brasileiro 

de Identificação e Certificação de Origem, ferramenta que visa identificar, registrar e 

monitorar individualmente todos os bovinos nascidos no Brasil e vindos de outros 

países (GOMIDE, RAMOS, FONTES, 2009). 

 Todavia, mesmo com todas essas vantagens, não é possível afirmar que o 

Brasil seja o melhor país quando se trata de carne. A Austrália, principal competidor 

nas exportações, pode ser considerada mais forte por apresentar maior credibilidade 

quanto à qualidade sensorial do produto e a rigidez sanitária. Desse modo, a carne in 

natura australiana possui maior valor agregado e chega a valer cerca de três a quatro 

vezes mais do que a carne brasileira (GOMIDE, RAMOS, FONTES, 2009). Ainda, em 

2011, ganharam um aumento de 14% nas exportações em um único mês, seguido de 

um melhor faturamento. Permaneceu firme na conquista dos mercados mais 

exigentes, principalmente o Japão e pode se tornar em breve o novo maior exportador 

(BEEF POINT, 2012 d).  

 No ano de 2010, o maior importador de carne bovina mundial, os Estados 

Unidos encontrou contaminação de ivermectina, medicamento utilizado em animais 

infectados por parasitas, em produtos processados elaborados a partir de carne 

bovina de origem brasileira. Em comum acordo entre os dois países, as exportações 

foram interrompidas. O governo americano exigiu critérios mais rígidos para o controle 

deste contaminante (BEEF POINT, 2012b; BEEF POINT, 2012c). Já em 2011, a 

principal crise foi com o comprador mais importante do Brasil, a Rússia, que deixou de 

comprar de 85 frigoríficos brasileiros após inspecioná-los e concluir que estavam fora 

dos padrões. O Brasil tenta retomar a venda através desses estabelecimentos 

descredenciados (BEEF POINT, 2012a).   

 A política e a qualidade são responsáveis por embargos, portanto para acabar 

com isso e evitar a queda do poder brasileiro neste mercado é necessário continuar 
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investindo na indústria. Silveira (2008) acredita que é necessário atingir um maior 

desenvolvimento tecnológico, principalmente nas técnicas de abate e processamento, 

além de melhorar o nível dos aspectos toxicológicos, nutricionais, higiênicos e 

sensoriais. Prado (2005) entende que tanto para o mercado interno quanto para as 

exportações é necessária a busca contínua por melhorias nas características das 

carnes pelos mesmos métodos citados por Silveira (2008). 

 Focar esse desenvolvimento também é necessário para alcançar até mesmo 

os mercados mais exigentes, como o Japão, e novos consumidores. O mercado pode 

ser dividido em três grandes fases, sendo estas decorrentes da região, época e até 

mesmo dos fatos recentes no cenário mundial. A fase de expansão é aquela em que o 

produto chega ao mercado e a demanda é bem maior que a oferta; sendo assim o 

comprador aceita as imposições feitas quanto às características do produto. Na 

segunda fase, da saturação, a lei da procura e da oferta está em equilíbrio, portanto os 

esforços para manutenção do cliente são menores. Atualmente, no mercado de 

carnes, predomina a fase da competição, que é a última fase. Um bem de consumo é 

produzido em grande quantidade e sua oferta é maior, logo toda a ênfase deve ser 

feita para manter as características da carne de acordo com o exigido pelos clientes 

(OLIVO, 2008). 

 O consumo de carne pelos seres humanos é bastante difundido pelo mundo e 

sua prática é antiga, sendo que os primeiros indícios foram pela descoberta das 

pinturas rupestres deixadas nas cavernas dos homens do período paleolítico, há cerca 

de 500.000 a.C. (LAWRIE, 2005; WARRIS, 2000). O Brasil está dentre os países mais 

populosos do mundo e é o 5º maior em consumo de carne em toneladas, 

evidenciando que o consumo interno certamente influencia a produção. Desse total de  

carne consumido, as de aves e bovina são as que mais se destacam (OLIVO, 2008).  

 Na maior parte das regiões do mundo, quando as pessoas provam um pedaço 

de carne cozida, vão levar em consideração os atributos maciez e textura para julgar 

se este alimento é de boa qualidade (PRADO, 2005; SHIMOKOMAKI et al. 2006; 

LAWRIE, 2005; THOMPSON, 2002; DELGADO; SORIA, 2006). Deste modo os dois 

atributos são encarados como os principais fatores que orientam a aceitação de um 

produto. A consistência em carnes e tudo que a influencia vem sendo estudada por 

anos, tanto que não somente a análise sensorial, mas também novos métodos 

instrumentais empíricos estão sendo utilizados para quantificar esses atributos. A 

textura é percebida por um conjunto de sentidos humanos, porém grande parte desta 
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percepção é feita de modo tátil, ou seja, na boca durante a etapa de mastigação 

(CASTILLO, 2006; GALVÃO, 2006).  

 A carne mais macia pode ser a chave de entrada para mercados restritos. Os 

procedimentos que orientam a comercialização da carne são a classificação e 

tipificação das carcaças. Com isso o pecuarista pode se preocupar em produzir carnes 

que atendam melhor à demanda de um determinado público alvo, disposto a pagar 

mais pelo produto. Devemos ressaltar que a avaliação da maciez em carnes não está 

sequer inclusa nesses procedimentos no Brasil, mesmo o pais tendo a preocupação 

de produzir e comercializar carne dentro da Cota Hilton. Esta cota é um índice fixo que 

determina a participação de cada país no mercado europeu de carne in natura, 

geralmente cortes especiais para oferecimento de carne de alta qualidade. Atualmente 

o Brasil participa com 5 mil toneladas e pleiteia um aumento para 20 mil toneladas, 

precisando melhorar então, a qualidade dos cortes (GOMIDE, RAMOS, FONTES, 

2009). 

  Mas não devemos somente quantificar a textura do produto, é necessário 

controlar o processo para obtenção de carnes que já se enquadram em bons padrões 

de consistência. Os fatores que influenciam a maciez podem estar antes, durante e 

depois do abate do bovino. Dentre os fatores pré-abate estão o transporte dos 

animais, manejo, grau de estresse horas antes e no momento da insensibilização. 

Após a morte podem-se aplicar técnicas adequadas de estimulação elétrica e 

resfriamento, acompanhando tempo, temperatura e queda do pH da musculatura que 

se transforma em carne. A carcaça pronta ainda pode ser desossada, embalada a 

vácuo e submetida a processos de maturação. Até mesmo a maneira como ocorre a 

pendura pode influenciar (GOMIDE, RAMOS, FONTES, 2009; PRADO, 2005; ROÇA, 

2000; LAWRIE, 2005; LUCHIARI-FILHO, 2006). 

 O Brasil tem investido em melhoramentos quanto à qualidade de carne, mas as 

iniciativas feitas para identificar as expectativas dos consumidores da carne bovina 

ainda são poucas (DELGADO; SORIA, 2006). Mais estudos devem ser conduzidos 

para avaliar novas tecnologias e métodos de abate assim como os processamentos 

subsequentes. Essas práticas podem, além de melhorar o produto, proporcionar 

consideráveis reduções de custo. É importante ressaltar que estamos tratando de um 

país com boa infraestrutura e frigoríficos com boas condições, habilitados 

internacionalmente (PRADO, 2005).  
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 No presente trabalho, foram exploradas as características dos principais 

parâmetros e processos que influenciam a maciez da carne com o objetivo de 

determinar a melhor combinação a ser empregada pelos matadouros-frigoríficos1 para 

a obtenção de uma carne com um padrão melhor de maciez.  

                                                           
1 Matadouro-frigorífico é um estabelecimento, relacionado ao processamento de carnes e 
derivados, dotado de instalações completas e equipamentos adequados para o abate, 
manipulação, elaboração, preparo e conservação das espécies de açougue sob variadas 
formas, com aproveitamento completo, racional e perfeito, de subprodutos não comestíveis. 
Deverá possuir instalações de frio industrial (BRASIL, 1952). 
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2 FATORES QUE INFLUENCIAM A MACIEZ DA CARNE 

2.1 QUEDA DO pH POST MORTEM 

 

 Depois de insensibilizado, o animal prossegue para a etapa de sangria que 

causará sua morte. Nessa situação, todos os organismos naturalmente entram em 

homeostasia - processo para manutenção de sua temperatura e a integridade 

organizacional das células. Este fator é impulsionado pela falta de circulação 

sanguínea, a qual irá iniciar uma série de mudanças complexas no funcionamento do 

tecido muscular. A principal consequência da ausência do sistema circulatório é a 

falha no suprimento de oxigênio que está relacionado com o fornecimento de energia 

não só para as funções vitais como para a contração e relaxamento muscular. Para 

entender os eventos bioquímicos que irão transformar o músculo em carne e 

influenciar sua consistência é necessário primeiro compreender também o mecanismo 

de fornecimento de energia: a respiração (LAWRIE, 2005). 

 Os seres humanos, os bovinos e todos os outros animais, ao contrário das 

plantas, não conseguem produzir energia a partir do dióxido de carbono encontrado na 

atmosfera. Eles necessitam obter carbono de outras fontes no meio ambiente, de 

moléculas complexas como a glicose. Essas moléculas são obtidas geralmente pela 

alimentação e, no caso dos animais, principalmente pela ingestão de carboidratos. 

Antes de se tornar energia, essa matéria-prima deverá ser convertida em compostos 

mais simples. É durante essa transformação que são liberados calor e energia 

conservada na forma de ATP ou carregadores de elétrons reduzidos como NADH e o 

FADH2. Este metabolismo completo também utilizará oxigênio e produzirá no final 

água e o dióxido de carbono, que será eliminado (NELSON; COX, 2008). 

 A glicose possui um rico potencial energético e está armazenada no corpo dos 

animais em sua forma polimerizada: o glicogênio. Quando existe a necessidade de 

produzir energia, a glicose pode ser liberada e transformada em ATP, tanto na forma 

aeróbia como anaeróbia. Nos animais vivos a forma padrão é a aeróbia, ou seja, com 

a utilização de oxigênio. As duas formas de reação são iniciadas pela glicólise, que 

consiste na transformação da glicose em duas moléculas de gliceraldeído-3-fosfato, 

consumindo dois ATP. A seguir, cada gliceraldeído-3-fosfato será convertido em 

piruvato, produzindo dois ATP, um total de quatro. Porém, como houve a perda de 

dois ATP anteriormente para formação dos gliceraldeídos, o saldo final da reação é de 

dois ATP por glicólise. Para cada piruvato também houve a conservação de energia 
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pela formação de dois NADH, criados pela transferência de íons hidreto para 

moléculas de NAD. O esquema da glicólise está representado na Figura 1 (NELSON, 

COX, 2008).  

Figura 1 – Resumo dos eventos e dos produtos da transformação de glicose em 

piruvato 

 
FONTE: Adaptado de Nelson e Cox (2008). 

 O caminho aeróbio entra na mitocôndria, prossegue para a fase do ciclo do 

ácido cítrico, conhecido também como ciclo dos ácidos tricarboxílicos ou ciclo de 

Krebs, demonstrado na Figura 2. Nesta etapa, um piruvato formado pela glicólise é 

oxidado e perderá seu grupo carboxila para receber um grupo acetil, transformando-se 

em acetil-coenzima A e formando NADH. A célula então oxidará enzimaticamente o 

acetil-CoA em CO2 e a energia liberada durante este ciclo é conservada também na 

forma de um ATP, três NADH e um FADH2, outro carregador de elétrons. Mesmo o 

oxigênio não participando do ciclo de Krebs, esta reação é exclusivamente aeróbia, 

uma vez que os carregadores de elétrons produzidos nesta etapa vão precisar do 

oxigênio a seguir (NELSON, COX, 2008).  

 Sendo dependente totalmente do oxigênio, a etapa final, maior produtora de 

energia, ocorre ainda dentro da mitocôndria e é conhecida por cadeia respiratória ou 
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cadeia transportadora de elétrons. Os transportadores de elétrons formados nas 

etapas anteriores, o NADH e o FADH2, irão liberar os elétrons e o hidrogênio 

encontrará seu aceptor final, o oxigênio proveniente da atmosfera coletado pela 

inspiração. Porém, se esse fenômeno acontecesse direto, teríamos uma excessiva 

liberação de energia, portanto a transferência dos elétrons ocorre gradualmente 

passando por proteínas e a energia gerada nestes processos é aproveitada para 

produção de ATP pela fosforilação oxidativa. Ao final da reação, o oxigênio é reduzido 

para formar água. Cada par de hidrogênios formará três ATP, logo contando com a 

participação de todos os transportadores de elétrons serão formados 32 ATP e 36 se 

adicionarmos na conta os metabolizados em processos anteriores. Um resumo desta 

etapa pode ser encontrado na Figura 3 (NELSON, COX, 2008; WARRIS, 2000). 

Figura 2 – Resumo dos eventos e dos produtos durante a realização do ciclo de 

Krebs 

 
FONTE: Adaptado de Nelson e Cox (2008). 
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Figura 3 – Resumo dos eventos e dos produtos durante a realização da cadeia 

respiratória 

 
FONTE: Adaptado de Nelson e Cox (2008). 

Com o animal morto e consequente falha no sistema de distribuição de 

oxigênio, o potencial de oxirredução é reduzido. Não é possível a realização da cadeia 

respiratória e muito menos haverá a liberação de elétrons pelo NADH e FADH2, pois o 

aceptor, que é o oxigênio, não estará presente. Com os carregadores de elétrons 

ocupados, não existirão novas glicólises devido à falta de aceptor para oxidação do 

gliceraldeido-3-fosfato. Logo, também não existirá piruvato e, mesmo que houvesse, 

não seria possível transformá-lo em acetil-CoA para nova entrada no ciclo de Krebs. O 

metabolismo deverá encontrar então um novo caminho para gerar ATP, manter a 

homeostasia e retardar o iminente colapso do organismo (NELSON, COX, 2008; 

LAWRIE, 2005). 

 Antigamente, no princípio da vida, as células viviam em atmosferas 

praticamente sem oxigênio. Portanto foi necessário desenvolver estratégias para gerar 

energia em anaerobiose.  Os seres vivos atuais herdaram esta habilidade e a utilizam 

em casos muito particulares.  Sendo assim, representado pela Figura 4, em taxas de 
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oxigênio baixas ou inexistentes, o metabolismo dá outro destino aos últimos piruvatos 

para que pelo menos a etapa da glicólise prossiga. O NADH não pode se reoxidar a 

NAD, porém pode doar os elétrons para o piruvato, reduzindo este a ácido lático, 

sendo esta reação catalisada pela enzima lactatodesidrogenase. Agora, o NAD 

regenerado retornará para realização da glicólise e irá gerar novos ATP. Este caminho 

é conhecido como fermentação lática. As fermentações, no geral, são processos que 

não mudam a concentração de NAD e NADH, mas produzem tão pouca energia que 

esta é insuficiente para manter a atividade normal do músculo (NELSON, COX, 2008). 

Figura 4 – Resumo dos eventos e produtos da glicólise anaeróbia, fermentação 

lática 

 
FONTE: Adaptado de Nelson e Cox (2008) 

 Após a morte do animal, a glicólise anaeróbia passa a ser conhecida como 

glicólise post mortem. O ácido lático que geralmente é carregado pelo sangue para ser 

eliminado e transformado em outras substâncias, sem a presença da corrente 

sanguínea, passa a se acumular, ocasionando o abaixamento do pH da musculatura. 

É um processo irreversível e acontecerá até que as reservas de glicogênio se 

esgotem, interrompendo o fornecimento de substrato para produção de energia e 

estacionando o valor do pH. A reação também poderá ser interrompida quando o valor 

de pH for suficiente para inibir a ação das enzimas glicolíticas (WARRIS, 2000). Em 

músculos de mamíferos normais, o pH para em torno de 5,5 e geralmente a 

concentração de glicogênio é nula. Já em músculos atípicos um residual de 1% é 

notado quando o pH final está acima de 6 (LAWRIE, 2005).  
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 O baixo pH será responsável por mudanças nas características da carcaça. As 

proteínas musculares irão desnaturar e ficarão próximas de atingir o ponto isoelétrico2. 

Nessas condições existe a perda da capacidade de retenção de água, fazendo que o 

músculo perca a água contida em sua estrutura. Isso pode levar ao gotejamento e a 

intensa exsudação quando a carne for cortada, deixando a superfície de corte úmida. 

Outro efeito da mudança estrutural das proteínas é na coloração. A aparência mais 

escura e translúcida dará lugar a um vermelho mais claro e opaco devido às 

mudanças nas propriedades de espalhamento da luz. A desnaturação das proteínas 

sarcoplasmáticas3 e o pH tornarão o músculo vulnerável ao ataque de proteases que 

antes estavam inativas in vivo, armazenadas nas células. Estas enzimas serão 

ativadas e provocarão mais degradação proteica, estando relacionadas também ao 

amaciamento de carnes em processos futuros (LAWRIE, 2005; WARRIS, 2000). 

Existe também uma preocupação com a qualidade da carne neste momento. 

Os fragmentos acumulados de proteínas e vários outros metabólitos resultantes do 

processo de regeneração do ATP permitirão a formação de um meio rico para 

bactérias. Embora o pH tenha baixado, continua insuficiente para impedir a 

proliferação de bactérias, que não estão mais sujeitas aos mecanismos de defesa 

naturais e à ação fagocitária dos glóbulos brancos antes presente no sangue. A 

própria glicose residual é considerada o principal substrato para as bactérias 

deteriorantes do gênero Pseudomonas, e na falta desta substância, elas ainda podem 

consumir os aminoácidos. A falta de circulação também não renova os suprimentos de 

antioxidantes e agora com o acúmulo de pró-oxidantes, a gordura está mais suscetível 

à oxidação (LAWRIE, 2005; JAMES, JAMES, 2002).  É importante prosseguir para a 

etapa de resfriamento assim que possível, porém realizar este processo antes dos 

fenômenos de abaixamento do pH e glicólise post mortem pode trazer sérias 

consequências para a maciez da carne bovina, que sofrerá endurecimento pelos 

defeitos de encurtamento das fibras: o cold shortening e thaw shortening  (GOMIDE, 

RAMOS, FONTES, 2008). 

                                                           
2
 Ponto isoelétrico é o valor de pH que faz uma molécula de proteína não possuir carga elétrica 

ou ainda possuir um equilíbrio entre as cargas negativas e positivas  (WARRIS, 2000). 
3
 Existem três tipos de proteínas no tecido muscular: miofibrilares, do estroma e 

sarcoplasmáticas. Enquanto a primeira é responsável pela atividade contrátil do músculo e a 
segunda parte integrante do tecido conjuntivo, fornecendo ligação e proteção entre as fibras, as 
proteínas sarcoplasmáticas são aquelas localizadas dentro das células e solúveis em água. 
Esta categoria envolve enzimas oxidativas, enzimas glicolíticas e proteínas do pigmento. 
Podem ser perdidas em decorrência da perda de água (OLIVO & SHIMOKOMAKI, 2006b). 



19 

 

Mas não são somente as baixas temperaturas que trazem efeitos adversos 

para a consistência. O encurtamento, que causa perda de maciez, é natural e pode 

acontecer em qualquer músculo desde que esteja livre, ou seja, sem estar tensionado. 

Em uma temperatura de 37ºC, semelhante à temperatura inicial da carcaça, o músculo 

perde cerca de 25 a 30% de seu comprimento inicial. A força de contração é bem mais 

fraca do que aquela produzida in vivo para contrair a musculatura, mas é suficiente 

para reduzir o comprimento dos sarcômeros4 e afetar a textura da carne. O 

encolhimento mínimo ocorre a temperaturas próximas da faixa de 20ºC a 15ºC 

(GREASER, 2001). Em estudos de Honikel, Roncáles e Hamm (1983), na faixa de 21 

a 30ºC foi constatado um encolhimento médio de 13%. 

 O processo de acidificação pode durar dias ou horas dependendo do tipo de 

animal. Para aves pequenas pode ser de 10 a 15 minutos, enquanto que nos bovinos, 

é mais lento, com o tempo variando de 15 a 36 horas. Com o pH final definido e o fim 

da glicólise post mortem, o ATP não é mais regenerado e se encontra em uma 

concentração extremamente baixa, bem inferior a 5 µmol/kg. Sem energia para manter 

o músculo relaxado, as proteínas responsáveis pela contração muscular, a actina e 

miosina, vão se combinar de forma irreversível para formar cadeias rígidas 

denominadas de actomiosina. Este complexo é responsável pela perda de 

extensibilidade e dá origem ao fenômeno conhecido como rigor mortis, que levará a 

musculatura a se tornar carne. O endurecimento da carcaça acontece gradualmente 

conforme o músculo entra em rigor. A queda de temperatura solidifica a gordura, 

também contribuindo para o estado de firmeza. Este último acontecimento é derivado 

da falta de regulação nervosa e hormonal ou pela simples aplicação da etapa de 

resfriamento, preconizada pelo processo (WARRIS, 2000). 

  A instalação do rigor mortis pode ser rápida ou lenta e possuir pH final alto ou 

baixo, sendo estes parâmetros influenciados por fatores como temperatura e o nível 

residual de glicogênio encontrado no organismo do animal logo após o abate, 

considerando a taxa em que o mesmo será consumido. Temperaturas muito altas ou 

muito baixas podem acelerar a chegada do rigor cadavérico (WARRIS, 2008; ROÇA, 

2000). Honiekel, Roncáles e Hamm (1983) verificaram que a 38ºC o rigor completo 

                                                           
4
 Sarcômero é um intervalo, a distância entre duas linhas Z, onde estão localizadas as actinas, 

uma das proteínas responsáveis pela atividade contrátil do músculo. Dentro do sarcômero, na 
faixa central, ainda podemos encontrar outra dessas proteínas, a miosina.  Durante a contração 
ou relaxamento muscular existe, respectivamente, a ligação e separação entre as duas. Deste 
modo se o sarcomero está comprido podemos dizer que o músculo está estendido ou relaxado. 
Quando há redução do comprimento, significa que está contraído (SHIMOKOMAKI et al. 2006). 
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ocorreu em 7 horas contra 17 horas das amostras a 25ºC, 18 horas a 15ºC e 15 horas 

a -1ºC. O início e o fim do rigor puderam ser avaliados pela medição da perda de 

extensibilidade dos músculos. 

Quanto ao pH, temos o rigor alcalino, que é rápido e acontece quando os 

estoques de glicogênio são baixos, existindo pouca matéria-prima para que seja 

realizada a glicólise post mortem com consequente baixa produção de ácido lático. Os 

níveis de ATP irão se esgotar rapidamente, o endurecimento ocorrerá com o pH pouco 

modificado, ou seja, ainda alto, e haverá um marcado encurtamento das fibras mesmo 

à temperatura ambiente (LAWRIE, 2005; WARRIS, 2000).  

Para se encontrar uma baixa concentração de glicogênio é necessário que 

tenha ocorrido uma alta demanda de energia, forçando o organismo do animal, ainda 

vivo, a realizar as vias de produção energéticas, anaeróbia e aeróbia 

concomitantemente. Isso acontece quando um intenso exercício físico é realizado, 

requisitando maior quantidade de oxigênio na musculatura para que a energia 

excedente seja produzida pelos processos oxirredutores. Quando o sangue se torna 

inapto para trazer todo o oxigênio necessário, o metabolismo irá incrementar a 

produção energética pela fermentação lática e, para que isso ocorra, os estoques de 

glicogênio serão acionados. Nesta situação a quantidade de ácido lático limita a 

duração do exercício, pois in vivo não pode haver variações de pH, portanto o sangue 

leva a substância para o fígado a fim de promover sua reciclagem e a recuperação da 

estrênua atividade muscular (NELSON, COX, 2008; WARRIS, 2000).   

As reações de glicólise também são catalisadas pelo hormônio adrenalina, que 

é liberado diante de fatores estressantes aos seres vivos, acelerando a produção de 

ATP. Portanto, pode-se concluir que altos valores de pH post mortem estão 

relacionados principalmente a animais mal tratados e estressados durante a maior 

parte das etapas do manejo pré-abate. No caso dos bovinos, eles poderiam recuperar 

suas reservas de glicogênio através da alimentação, mas ao chegarem ao abatedouro 

são submetidos à etapa de descanso que preconiza 24 horas de jejum e dieta hídrica. 

Além disso, são capazes de promover um exercício físico mais intenso a ponto de 

ficarem exaustos para escapar de uma situação ameaçadora. Sendo assim, se 

tornaram uma das espécies de animais mais suscetíveis a esse tipo de efeito, gerando 

um grave problema à qualidade sensorial da carne: o DFD, conhecido também como 

dark cutting. A consistência da carne DFD é muito mais firme do que o normal, além 
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de apresentar aspecto seco, pegajoso e coloração escura intensa (SCHNEIDER et al., 

2006; MILLER, 2002; GREASER, 2001; WARRIS, 2000).  

 Existe também o rigor que acontece em situações mais ácidas do que o 

normal. O pH já se inicia baixo e o restante do processo é marcado por uma etapa de 

queda brusca em um curto período de tempo, atingindo valores de 5,8. A evolução 

prossegue para uma fase longa onde o valor varia pouco ou se mantém estável, 

terminando em próximo a 5,3 ou menor. A alta temperatura corporal do animal recém-

abatido é um grande aliado deste efeito, contribuindo para um maior encurtamento das 

fibras e a intensificação da desnaturação das proteínas, causando altas taxas de 

exsudação (LAWRIE, 2005; SHIMOKOMAKI, OLIVO, 2006; MILLER, 2002; 

GREASER, 2001).  

O efeito origina uma carne de consistência mole e cor pálida, conhecida como 

PSE. Também é originária de animais estressados, porém diferentemente do DFD, o 

estresse é causado em momentos bem próximos à hora do abate, não dando 

condição de recuperação para o organismo. Os hormônios do estresse agem 

estimulando a produção de ATP, promovem a dilatação das vias respiratórias e 

aumentam os batimentos cardíacos. A contração muscular vai se tornando cada vez 

mais intensa e mais cálcio vai sendo liberado no meio, causando anóxia5 e 

intensificando a respiração anaeróbia. Uma grande quantidade de ácido lático e calor 

são produzidos e o animal morre dentro destas condições (OLIVO, SHIMOKOMAKI, 

2006). 

 Entretanto, uma carne que passa por processos post mortem normais, se 

cozida durante o período de inextensibilidade muscular, apresentará uma consistência 

dura e indesejável. Com o tempo, pelo próprio armazenamento sob condições 

adequadas, este mesmo produto voltará a se apresentar macio quando preparado. 

Isso acontece porque o endurecimento do rigor mortis é corrigido naturalmente por 

fatores intrínsecos da carne. Este processo é conhecido como condicionamento ou 

maturação e consiste basicamente em estocar a carne mantendo a temperatura 

próxima e acima do ponto de congelamento, para que não haja severas deteriorações 

no produto e permita a ação de enzimas endógenas6, as responsáveis pelo 

aprimoramento do atributo maciez (LAWRIE, 2005; SHIMOKOMAKI et al. 2006).  

                                                           
5 Anóxia pode ser definida pela ausência de oxigênio no sangue arterial ou nos tecidos 
(HOUAISS, 2012c). 
6 Endógeno significa originário do próprio organismo, do próprio tecido (HOUAISS, 2012d). 
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2.2 MANEJO PRÉ-ABATE 

 

 A legislação brasileira define abate como a morte do animal em consequência 

da sangria (BRASIL, 1952). Mas o processo também pode ser definido como um 

conjunto de operações realizadas, em estabelecimento adequado, para o processo de 

matança de animais de açougue7 destinados ao consumo humano. Em matadouros de 

média e grande escala, inicia na etapa de embarque dos animais rumo ao frigorífico-

matadouro e termina com a estocagem ou expedição da carcaça já resfriada. O início 

desta sequência é chamado de manejo pré-abate e é marcado por uma série de 

procedimentos para armazenamento e movimentação dos animais, abrangendo o 

embarque, transporte, seleção, descanso, banho de aspersão e seringa, tendo seu 

término no box de insensibilização. Defeitos de qualidade na carne de várias espécies 

são relacionados ao o estresse durante este período, portanto atenção e cuidados 

especiais devem ser tomados na realização dessas fases (GOMIDE, RAMOS, 

FONTES, 2009). 

 O estresse é considerado a percepção de estímulos que provocam excitação 

emocional (HOUAISS, 2012a). Durante a vida, os animais são obrigados a lidar com 

fatores estressantes externos, oriundos do local em que estão instalados, das 

condições climáticas, da alimentação e até mesmo da presença de pessoas ou de 

outros animais. E também com fatores internos como dores, febres, doenças, o medo 

e necessidades naturais (PHILLIPS, 2002). As respostas a esses estímulos podem ser 

de várias naturezas, de acordo com o mecanismo de defesa que o animal cria. 

Geralmente se presta atenção somente às manifestações comportamentais mais 

explícitas, por exemplo, a vocalização. Porém, devido ao alto grau de domesticação 

em que os animais de criação se encontram, existem sintomas silenciosos. Em 

ambientes desfavoráveis há perda de apetite, problemas com a reprodução, 

crescimento inadequado, perda de peso e queda na imunidade. Como conseqüência, 

o animal é passível do desenvolvimento de patologias e os impactos no negócio do 

gado de corte são altos (SIEGEL, GROSS, 2007; PHILLIPS, 2002; RUSHEN et al. 

2008). 

 O básico para evitar o estresse é o uso do documento criado em 1967, na 

Inglaterra, chamado de As cinco liberdades, pautado na obediência a cinco regras 

                                                           
7
 Animais de açougue são os mamíferos (bovídeos, equídeos, suínos, ovinos, caprinos e 

coelhos) e aves domésticas, bem como os animais silvestres criados em cativeiro, sacrificados 
em estabelecimentos sob inspeção veterinária (BRASIL, 2000). 
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básicas sobre o bem estar animal. De acordo com o documento, primeiramente os 

animais nunca devem passar fome ou sede. A segunda norma proíbe o desconforto, 

estando inclusos problemas de temperatura, umidade e barulho, ou seja, todos 

aqueles relacionados ao ambiente em que vivem. A terceira coloca que devem ser 

mantidos saudáveis, livres de doenças, dores e lesões. A penúltima impede que os 

seres humanos bloqueiem quaisquer comportamentos instintivos ou naturais da 

espécie. Por fim, deverão estar sempre na ausência de medo e estresse (UFRB, 

2012).  

 Mesmo assim, evitar este tipo de problema aos bovinos pode ser um desafio 

para o abatedouro. Gomide, Ramos e Fontes (2009) comentam que a complexidade 

do processo de abate está na matéria-prima, que está viva e possui um sistema 

nervoso central, passível de demonstrar estados emocionais assim como os seres 

humanos. Paranhos da Costa et al. (2002) enfatizam que o produtor está enganado 

quando trata os animais como máquinas e pensa que com somente uma boa nutrição 

pode-se atingir uma produção de qualidade.  

Quando ainda na fazenda o animal se encontrar bastante adaptado, sendo 

assim a realização dos primeiros movimentos, o transporte para o matadouro e o 

armazenamento em currais, leva à ocorrência de fatores estressantes mais críticos 

(GRANDIN, 1993; BROOM, 2007). Dentre esses fatores podem-se citar: jejum 

prolongado, mistura de indivíduos estranhos em um lote de animais, contato com 

humanos, localidade nova ou diferente, barulho alto, vibração, excesso de exercício e 

condições extremas de temperatura ou umidade (SAINSBURY, SAINSBURY, 1988 

apud  MANTECA, 1998). 

 Atualmente têm sido empregadas técnicas de abate humanitário para minimizar 

o estresse no abatedouro, que consistem em um conjunto de diretrizes técnicas e 

científicas que garantem o bem-estar desde a recepção até a operação de sangria 

(BRASIL, 2000). São procedimentos baseados principalmente na satisfação e 

conforto, consolidando a importância ética e moral de se remover o sofrimento inútil 

daqueles que serão sacrificados (GOMIDE, FONTES, RAMOS, 2009). Foram criados 

a partir de estudos etológicos de cada tipo de animal. A etologia é definida como a 

ciência do comportamento animal que define um padrão de ações através da 

observação das reações voluntárias e involuntárias dos indivíduos quando interagem 

com o ambiente, pessoas ou situações (TAYLOR, FIELD, 1998). Grandin (2007a) 
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recomenda estudar o ponto de vista animal de todos os movimentos e locais das 

etapas de manejo pré-abate. 

Porém, atualmente as vantagens econômicas são consideradas as mais 

importantes. A qualidade da carne é melhorada, evitando-se principalmente o 

problema de condições anormais como o DFD, defeito relacionado a cortes com 

deficiência de cor e consistência, que ocorre principalmente em bovinos (GOMIDE, 

FONTES, RAMOS, 2009). Grandin (2007b) ressalta que o incentivo monetário e a 

diminuição das perdas financeiras são os principais motivos que levam os produtores 

e as indústrias a implementar o abate humanitário e comenta que parte das 

modificações necessárias na planta chega a ser de baixo custo.  

 Existe o terceiro lado, o do marketing, que abrange a opinião pública mundial e 

a pressão de organizações não governamentais, como a Sociedade Mundial de 

proteção Animal (WSPA). Em alguns países europeus já existem selos de qualidade 

assegurada quanto ao processo de criação e abate que certifica o bem-estar animal 

(GOMIDE, RAMOS, FONTES, 2009). Segundo Grandin (2007b) grandes empresas de 

fast-food, onde lanches são preparados com hambúrgueres de carne bovina, como 

McDonald’s e Burger King já estão implementando programas de auditoria para 

avaliação das técnicas de abate humanitário de seus fornecedores, demonstrando a 

preocupação com a aceitação do público referente à responsabilidade com os animais. 

Chegam a ser tão rígidos a ponto de desqualificar os fornecedores que tiveram suas 

plantas reprovadas nas primeiras auditorias, o que é um fator positivo, porque os 

melhores abatedouros são aqueles que recebem constantes verificações de seus 

padrões pelos grandes clientes.  

 A Europa é a pioneira no bem-estar animal. O primeiro grande marco ocorreu 

no Reino Unido, quando Ruth Harisson recebeu um folheto do Crusade Against All 

Cruelty to Animals, um grupo defensor dos direitos dos animais, que denunciava as 

condições precárias nas quais esses eram tratados para produção de carne e outros 

produtos em grande escala. Intrigada com o problema, a pesquisadora decidiu 

investigar e sua vistoria em diversas fazendas e sistemas de criação rendeu em 1964 

o livro Animal Machines. A reação do público perante a publicação foi tão intensa que 

o governo britânico no ano seguinte realizou novas investigações através da criação 

do Comitê de Brambell que incluía a própria Ruth e outros especialistas da área. Mais 

uma vez o problema foi confirmado e em 1966 o ministério da agricultura local iniciou a 

criação de um novo comitê para elaboração de diretrizes sobre o abate humanitário. 
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Nos dias atuais, este último comitê tornou-se o Farm Animal Welfare Council, 

conhecido pela sigla FAWC, influente em toda comunidade européia (VAN-DE-

WEERD, 2008; RUSHEN et al., 2008). 

 Outro grande avanço foi o desenvolvimento de diretrizes para o bem-estar 

animal pela World Organisation of Animal Health (OIE) em Paris, que estão sendo 

utilizadas por cada vez mais países para determinar padrões de uma comercialização 

justa de carne. Os guias da OIE devem ser interpretados no mundo como o mínimo 

necessário para construção de uma linha de produção que respeite o conforto dos 

animais. Os países e regiões participantes são: Austrália, Canadá, França, Itália, 

Japão, Nova Zelândia, Reino Unido, Estados Unidos e Suíça (OIE, 2012a; OIE, 

2012b). Grandin (2007) atenta que apesar de muito úteis, atualmente muitos países já 

criaram padrões mais rígidos quando comparados com os da OIE. 

No Brasil, as técnicas humanitárias são reguladas pela Instrução Normativa 

n.º3 do Ministério da Agricultura e são bastante focadas somente nas metodologias de 

insensibilização do animal (BRASIL, 2000). No ano de 2009, uma parceria entre o 

ministério da agricultura e a sociedade protetora dos animais criou o STEPS, 

programa nacional de abate humanitário, para capacitar os profissionais e inspetores 

de todo o âmbito nacional e atentar para maiores cuidados nas etapas que englobam 

o pré-abate (WSPA, 2012a). O STEPS capacitou 1500 profissionais em 217 frigoríficos 

de agosto de 2009 a dezembro de 2010, além de ter atingido o meio acadêmico, 

capacitando 405 professores de universidades e escolas técnicas (WSPA, 2012c). 

Também foram responsáveis por preparar os fiscais brasileiros para receber missões 

de fiscalização europeias (WSPA, 2012b). 

O abate humanitário é uma tríade que compreende os animais, o ambiente e 

as pessoas, podendo este último controlar e influenciar os demais componentes. Por 

isso, investir em treinamento da mão de obra é o primeiro passo para que uma linha 

de produção esteja adequada. Quando um abatedouro, antes considerado dentro das 

normas apresenta uma queda brusca de desempenho nas auditorias, muito 

provavelmente houve mudanças na gestão das pessoas que trabalham ali (GRANDIN, 

2007; BROOM, 2007). Às vezes, movidos pela falta de conhecimento, habilidade ou 

experiência, os seres humanos maltratam os animais, considerando que eles não 

sentem dor ou estresse (BROOM, 2007). Outras pessoas justificam que o sofrimento 

acontece para que exista subsistência de famílias ou pessoas em uma dada região 

(PHILLIPS, 2002). A relação manipulador-animal pode afetar muito o tipo de 
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comportamento, pois quando positiva permite maior aproximação, reduzindo 

demonstrações de medo e impulsos de fuga (SIEGEL, GROSS, 2007; GRANDIN, 

2007a). 

A seguir serão tratadas as metodologias e especificações que devem ser 

empregadas para cada etapa do manejo pré-abate, para que o estresse animal seja 

reduzido e possamos evitar problemas graves que levam às perdas econômicas e 

principalmente ao depreciação dos aspectos sensoriais da carne. 

2.2.1 Instalações 

 Uma instalação inadequada da unidade produtiva pode ser, na maioria das 

vezes, o motivo de animais nervosos, agitados e que simplesmente empacam ou 

refugam em vez de seguir em frente (GOMIDE, RAMOS, FONTES, 2009). Uma 

vistoria feita no Canadá em 29 plantas de abate revelou que em 27%, 21% e 10% das 

plantas os animais se apresentaram inquietos pelos seguintes problemas 

respectivamente: sons altos e agudos, piso escorregadio e o vento soprando contra os 

animais. Em outra vistoria, realizada nos Estados Unidos, problemas com iluminação 

apareceram em pelo menos 15% das linhas. Apesar de grande parte das propriedades 

estarem em níveis aceitáveis, poucas atingiram pontuação suficiente para serem 

consideradas excelentes (GRANDIN, 1996).   

 Matadouros-frigoríficos são equipados de instalações como currais de seleção 

ou chegada, currais de descanso ou matança e currais de observação, todos possuem 

cercas, bretes e são interligados por corredores. Há também uma área para banho de 

aspersão e seringa, esta última conhecida vulgarmente por corredor da morte, pois é 

estreita e conduz os animais até o box de insensibilização, local que precede a morte 

dos animais. A função destes locais será descrita com maior detalhe posteriormente. 

Ainda, não menos importantes, existem o departamento de necropsia e o matadouro 

sanitário, porém não são relacionados ao estresse animal (GOMIDE, RAMOS, 

FONTES, 2009). Na Tabela 1, estão apresentadas algumas especificações para a 

melhor construção dessas instalações. 

A iluminação é um ponto bastante importante, visto que quando excessiva ou 

escassa, gera medo e estresse nos animais (GRANDIN, 1996). Bovinos costumam se 

movimentar indo de um local menos iluminado para outro mais iluminado (SILVA, 

2008; GRANDIN, 1980). Lembrando que o excesso de contraste também não é 

recomendado, por isso deve-se tomar cuidado com locais intensamente claros ou 

escuros e movimentação de objetos coloridos. As paredes devem ser pintadas da 
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mesma cor e a textura do piso deve ser contínua. A disposição de luz natural é 

obrigatória, mas os currais podem ser dotados de lâmpadas, posicionadas geralmente 

nas entradas e acessos para auxiliar o manejo, desde que não atinjam diretamente os 

olhos do animal. A luminosidade deve ser uniforme de maneira que projete sombras. 

Não existe um grau máximo de iluminação, e o mínimo exigido pode ser encontrado 

na Tabela 1, dado em watts por área de curral. Reflexos ou brilho em metais e poças 

d’água o farão voltar (GOMIDE, RAMOS, FONTES, 2009; SILVA, 2008; GRANDIN, 

2007b; GRANDIN, 2007a). 

Tabela 1 – Resumo das especificações para construções de instalações da área de 
pré-abate em um matadouro-frigorífico 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

Intensidade de iluminação 5 watts/m2 

Altura de cercas e paredes 2,0 m – bovinos 
1,2 m – suínos 

Material do piso Concreto 
Paralelepípedos rejuntados 

Área dos currais Dependente da densidade dos lotes e do 
tipo de curral 

Inclinação mín. do piso 2% 

Pressão da água 3 atm 

FONTE: Gomide, Ramos, Fontes (2009). 

  Os bretes e corredores devem ser projetados para que os animais sejam 

encaminhados com o menor risco de ferimento e estresse (BRASIL, 2000). As paredes 

deverão ser sólidas e bloquear o olhar do animal, pois assim a visão periférica é 

reduzida e as perdas de atenção são menores, assim como a quantidade de tentativas 

de escape (SILVA, 2008). Em alguns casos, barreiras ou lonas podem ser instaladas 

para evitar a atenção dos animais (GRANDIN, 1996). As cercas deverão ser duplas e 

sua altura está descrita na Tabela 1. É importante que não existam pontas-vivas ou 

partes salientes como, por exemplo, pregos e farpas, para se evitar feridas e rasgo no 

couro (GOMIDE, RAMOS, FONTES, 2009).  
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Para o piso, material antiderrapante e impermeável deve ser usado. A Tabela 1 

sugere alguns tipos de materiais que podem ser usados, um grau de inclinação e a 

pressão adequada para pontos de água. A leve declividade comentada tem como 

objetivo facilitar a higienização e o escoamento de fluidos e sujidades. Apesar de ser 

um valor mínimo, não é recomendado ir muito além, visto que declividades 

desmedidas podem aumentar a taxa de escorregões, quedas ou até mesmo fazer com 

que o animal pare de prosseguir. Cada curral deverá estar equipado com pelo menos 

um ponto de água pressurizado, com engate, também facilitando o processo de 

remoção de resíduos (BRASIL, 1952; GOMIDE, RAMOS, FONTES, 2009). 

Os bovinos são muito sensíveis a odores e ao vento. Uma planta produtiva não 

deve ser projetada de maneira que os ventos predominantes estejam orientados dos 

currais para a unidade de abate. Grandin (1996) coloca que o próprio assobio do vento 

pode ser responsável por deixar os animais mais agitados. Quanto aos cheiros é 

importante ressaltar que não é o odor do sangue do outro animal abatido que os faz 

refugar, o gado, como qualquer outro animal teme cheiros novos e desconhecidos 

(GOMIDE, RAMOS, FONTES, 2009). Em situações de perigo, substâncias voláteis 

são liberadas na urina e podem alertar os demais indivíduos do grupo (BOISSY, 

TERLOUW, LE-NEINDRE, 1997). A legislação brasileira contribui involuntariamente 

com essa teoria, regulando que qualquer estabelecimento manipulador de produtos de 

origem animal deverá ser afastado de locais com odores ruins (BRASIL, 1952).  

 Outro ponto crítico é a intensidade de barulho no local. Sons desconhecidos 

irão coibir e assustar os animais, até que os mesmos se acostumem (TAYLOR, FIELD, 

1998). Apesar de terem dificuldades para localizar os sons, a audição bovina é 

bastante acurada, atingindo valores superiores a 8000 Hz, isso chega a ser 2,6 vezes 

maior que a humana, que alcança o máximo de 3000 Hz (HEFFNER, HEFFNER, 

1992; GOMIDE, RAMOS, FONTES, 2008). Algers (1984) ainda comenta que podem 

ouvir facilmente até 21000 Hz. Sendo assim, barulhos que normalmente não nos 

incomodam podem ser bastante nocivos para os animais (SILVA, 2008; GRANDIN, 

1980). A altura do som também conta, deve-se atentar principalmente aos sons 

agudos, pois são os que mais incomodam um rebanho (GRANDIN, 1996). Barulhos 

como buzinas, motores, correntes penduradas, palmas e gritos devem ser evitados 

(GRANDIN, 2007a; BROOM, 2007). Com vários propósitos, o RIISPOA, define que os 

estabelecimentos de carne e derivados deverão ser construídos preferentemente 

afastados dos limites das vias públicas em 5 metros. Quanto maior for esta distância 
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melhor, principalmente se tratando de currais, pois ruas ou estradas são fontes 

constantes de ruídos estressores (BRASIL, 1952).  

 Respeitando a primeira liberdade do animal, que é de estar livre de sede e 

fome, os currais, bem como toda instalação na qual o bovino permaneça, deverão 

estar equipados de bebedouro com sistema de bóia, permitindo acesso livre e 

abundante à água. O comedouro pode não ser necessário, uma vez que o processo 

de abate preconiza, por questões sanitárias, que o animal seja mantido em jejum e 

dieta hídrica. Alimento só deve ser administrado caso a permanência desses animais 

seja superior a 24 horas. Outra obrigatoriedade é que o bebedouro deverá estar 

dimensionado a fim de comportar pelo menos 20% dos bovinos bebendo água ao 

mesmo tempo (BRASIL, 2000; GOMIDE, RAMOS, FONTES, 2009).  Esse tipo de 

animal possui algumas regras sociais que dão prioridade, quanto aos suprimentos de 

comida e água, aos animais dominantes, deixando os mais submissos carentes de 

recursos. Quando uma boa parte do rebanho ou grupo pode beber e se alimentar ao 

mesmo tempo, conflitos por acesso são evitados e até mesmo os animais mais 

passivos ficam livres para se alimentar e beber adequadamente (ZAYAN, 1985). 

2.2.2 Manejo 

 O manejo é relacionado como o conjunto de operações feitas para a 

movimentação dos animais e deve, acima de tudo, evitar ao máximo a excitação e 

desconforto dos mesmos. É permitida a utilização de instrumentos auxiliares desde 

que não sejam agressivos a ponto de prejudicar a integridade física ou provocar 

reações de aflição (BRASIL, 2000). Desde o ano 2000, muitas pesquisas foram 

realizadas no mundo sobre metodologias para condução dos animais, gerando várias 

inovações. Porém essas descobertas foram, na realidade, o redescobrimento das 

maneiras em que os pecuaristas do passado tocavam o gado. Em muitos locais no 

século XIX os bovinos permaneciam calmos mesmo quando tocados por longas 

distâncias (GRANDIN, 2007a; SMITH, 1998). 

 Os bovinos, assim como qualquer espécie que se arrebanha e pasteja, 

costuma ser mais vigilante e geralmente são movidos pelo medo. Esse 

comportamento é instintivo, utilizado em seu ambiente natural para evitar ou fugir de 

predadores. Portanto, animais demasiadamente agitados, que deixam aparente uma 

maior porção da área branca do olho ou que param com a cabeça erguida em posição 

vigilante, geralmente estão sendo influenciados pelo medo, fator estressante 

considerado como mais crítico por liberar maiores dosagens de hormônios (GRANDIN, 
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2007a). Mesmo sendo uma forma de fazê-los se movimentar, o medo desencadeia 

reações que dificultam o manejo pelos currais, bretes e corredores do abatedouro. Por 

exemplo, um animal com medo vai abrigar-se o mais perto possível de seu grupo, 

ficando desconfortável se for forçado a entrar em uma fila de seringa ou box de 

contenção sozinho. Além disso, é necessário esperar cerca de 20 a 30 minutos para 

que cada indivíduo se acalme. Um grupo de animais calmos será sempre mais fácil de 

conduzir, além de que o gado agirá naturalmente com uma sensação de insegurança 

minimizada, continuando o caminho por vontade própria (GRANDIN, 2007a; GOMIDE, 

RAMOS, FONTES, 2009). 

  Para realizar o manejo da forma mais adequada possível é necessário 

compreender alguns princípios normais do comportamento desses animais. Um dos 

princípios mais importantes é a maneira com que os bovinos enxergam o ambiente. 

Diferentemente dos seres humanos, os bovinos são dotados de olhos laterais e 

opostos, permitindo que possuam dois tipos de visão: a monocular e a binocular 

(STEPS, 2010). Este sentido é tão importante para este gênero de animais que muitas 

vezes substitui a audição. Bois e cavalos devem estar com suas orelhas direcionadas 

à origem do barulho. Esta dificuldade de localizar a fonte de um ruído é compensada 

com sua visão periférica, que permite ver criaturas ou objetos por quase todas as 

direções (HEFFNER; HEFFNER, 1992).  

 Na visão monocular, o animal ergue sua cabeça utilizando um olho para cada 

lado, permitindo enxergar um amplo ângulo de visão que vai até 300 graus, porém 

com pouco foco e noção de profundidade (GOMIDE, RAMOS, FONTES, 2009). Esta 

postura possui o objetivo natural de defesa, dando uma ótima percepção das coisas 

que os circundam, identificando ameaças e predadores. Quando um bovino distraído 

escutar um barulho estranho ou perceber um objeto novo, prontamente irá levantar 

sua cabeça e, utilizando-se desta visão, irá procurar o perigo. Também é a posição 

que o animal utiliza ao andar e é por haver pouco foco que as cercas devem ser lisas, 

não causando hematomas em caso de um esbarrão em pontos salientes. É importante 

ressaltar também, que os bovinos não irão enxergar proeminências, a não ser que 

elas estejam em movimento (GRANDIN, 2007a; STEPS, 2010).  

 Já na visão binocular o bovino para e abaixa a cabeça, posicionando os dois 

olhos para frente a fim de focalizar uma imagem mais detalhada e com melhor noção 

de profundidade (STEPS, 2010). Fazem isso constantemente quando se distraem com 

sombras e objetos ou se deparam com obstáculos. É comum utilizar esta visão 
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também durante a entrada de rampas ou passagem de um local para o outro (SILVA, 

2008). Como seus músculos oculares são fracos, podem demorar algum tempo para 

que o foco aconteça, por isso não se deve estranhar se o animal parar por mais tempo 

diante destas ações. Às vezes esta parada é confundida com uma recusa ao andar e 

os manejadores, de forma errada, se utilizam de instrumentos de manejo agressivos 

ou até mesmo espancam os animais para que eles prossigam. Desta forma vão se 

sentir mais acuados ainda porque, além de estarem amedrontados, serão forçados a 

adentrarem um lugar desconhecido (GRANDIN, 2007a; STEPS, 2010). A Figura 5 

resume os ângulos de visão em cada postura do animal.  

 Os problemas com a questão da vista de profundidade fazem com que a 

construção de cercas demande maior cuidado. Elas devem ser feitas com material e 

altura adequados para barrar a percepção da área externa aos corredores e currais. 

Além de dispersar a atenção do animal, isso evita que durante o medo ou agitação, 

em uma tentativa de fuga, o animal se choque contra a cerca. Caso não seja possível 

levantar uma barreira sólida, recomenda-se a cobertura com uma lona plástica ou a 

colocação de laços em pontos estratégicos para destacar a presença da cerca como 

um obstáculo (GRANDIN, 2007; FOWLER, 1995).  

Figura 5 – Demonstração das duas formas de visão dos bovinos: a visão 

binocular (A) e a visão monocular (B) 

 
FONTE: Adaptado de Grandin (2007a). 

 Os animais também vão se sentir ameaçados caso o colaborador se posicione 

na região traseira, porque é onde está localizado o ponto cego do animal. Além disso, 
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os bovinos possuem percepção de cor. São considerados dicromáticos, ou seja, que 

podem enxergar duas cores. Das três primárias destacam-se o verde e o azul. Esta 

característica está relacionada a uma melhor percepção noturna (JACOB, DEEGAN, 

NEITZ, 1998). Isso reforça que devem ser evitados equipamentos, pintura de paredes, 

EPI’s ou instrumentos de trabalho excessivamente coloridos, porque haverá 

percepção de contraste que causa a distração do animal (GOMIDE, RAMOS, 

FONTES, 2009; GRANDIN, 2007a). A diferença entre o claro e escuro também é 

notada por esses animais, que evitam a entrada em locais com baixa claridade. Na 

tentativa de iluminar alguma região do abatedouro jamais se deve instalar uma fonte 

de iluminação muito intensa ou próxima dos animais, pois bovinos não se aproximam 

de objetos brilhantes (GRANDIN, 1980). 

 O segundo princípio indispensável para que haja o correto manejo dos animais 

é o da movimentação, onde é estudada a teoria de zona de fuga e ponto de balanço. A 

zona de fuga consiste em um círculo imaginário ao redor de cada animal, 

representando a área em que o mesmo se sente seguro. Quando alguém ou alguma 

ameaça adentra esta região, o animal vai se mover na direção oposta e só irá parar 

quando a zona se encontrar livre novamente. Se não houver para onde ir e a área 

permanecer ameaçada, o bovino provavelmente entrará em pânico. Portanto, fica 

razoavelmente fácil fazer o animal mover-se se o manipulador trabalhar 

movimentando-se lentamente no limite desta zona. É importante considerar que 

indivíduos diferentes sugerem tamanhos de zona de fuga diferentes. Animais 

selvagens, agitados ou tratados de forma hostil terão uma área maior enquanto os 

mais domesticados e tratados gentilmente terão uma área menor ou até mesmo 

inexistente, permitindo que o manipulador possa tocá-lo (GOMIDE, RAMOS, FONTE, 

2009, GRANDIN, 2007a). Grandin (1980) comenta que vacas selvagens reagiam a 

partir de 30 metros para menos, já essa distância para animais criados em 

confinamento foi para a faixa de 1,5 a 7,6 metros, uma redução considerável. Quanto 

maior for o tamanho da ameaça, também maior será a zona de fuga (GRANDIN, 

2007).  

 A Figura 6 demonstra o princípio de utilização de zona de fuga com o 

posicionamento adequado para manejar os animais, perceba que quando o 

manipulador adentra a zona, o bovino se move para frente e quando ele se posiciona 

para fora da zona o animal cessa. É importante ressaltar que os movimentos são 

sempre feitos lentamente e no limite da área de fuga. Nunca olhe os animais nos olhos 
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e sempre tome cuidado para não se posicionar no ponto cego. Aproximações frontais, 

próximas à cabeça, também deixarão a zona de fuga maior (GRANDIN, 2007a). 

 Outra boa ferramenta é o ponto de balanço ou equilíbrio, que é definido como a 

linha imaginária na altura do ombro do animal, atrás da escápula, formando um ângulo 

de 90 graus com seu corpo. O animal se movimentará para frente sempre que o 

operador se mantiver atrás deste ponto e irá recuar quando o operador se posicionar 

na frente. Uma atitude muito comum é quando o colaborador se posiciona na frente do 

animal, chamando-o e cutucando-o, tentando faze-lo avançar. Esta ação é um erro 

crítico, pois, de acordo com a teoria do ponto de balanço, o bovino voltará. O ponto de 

equilíbrio deverá ser utilizado aliado à zona de fuga (GOMIDE, RAMOS, FONTES, 

2009; GRANDIN, 2007a). 

 O principio básico de movimentação do animal, seguindo o conceito do ponto 

de balanço está apresentado na Figura 7. Para guiar grupos em filas, situação comum 

em seringas ou corredores estreitos, deve-se invadir a zona de fuga à frente do ponto 

de balanço e então seguir rapidamente no sentido contrário ao dos animais. Ao passar 

por eles, o manejador estará atingindo por instantes a parte de trás do ponto de 

balanço de cada um, fazendo-os seguir para frente. Ao atingir o último indivíduo da 

fila, é realizada a saída da zona de fuga e repete-se o movimento. Se desejar fazê-los 

voltar, basta fazer a rotação de ações no sentido contrário (GRANDIN, 2007a). Esse 

esquema está idealizado na Figura 8 e na Figura 9 é realizado o mesmo 

procedimento, porém em um corredor curvo. 
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Figura 6 - Demonstração da área considerada zona de fuga com o 
posicionamento do manejador para fazer os animais seguire em frente (A) e 
pararam (B) 

 
FONTE: Adaptado de Grandin (2007a)  

Existem algumas particularidades quanto a essa forma de manejo que devem 

ser levadas em consideração. Animais muito domesticados podem não ter zona de 

fuga, sendo assim nenhuma aproximação fará o animal se mover. Logo bovinos como 

estes devem ser guiados até o local desejado. Outra característica da zona de fuga, 

observada por Cote (2003), é que ela pode ser maior nas regiões posteriores e 

anteriores, e menor pelas laterais, tornando o círculo imaginário uma forma mais 

ovalada. Sempre que os animais se apresentarem agitados, é necessário que os 

manipuladores saiam imediatamente da área de fuga, suavizando a pressão sobre o 

grupo. É indicada reaproximação lenta, que pode demorar cerca de 20 minutos 

realizando investidas repetitivas, sem invadir totalmente o espaço. Tentar chegar muito 

perto vai estressar o bovino mais ainda e aumentar o tamanho da zona (GRANDIN, 

2007a, MADAY, 2005). 
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Figura 7 – Movimentação dos animais seguindo os princípios do ponto de balanço: 
quando o manejador se encontra atrás do ponto, os animais irão para frente (A), e 
quando se encontra à frente, os animais irão para trás (B) 

 
FONTE: Adaptado de Grandin (2007a). 
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Figura 8 – Movimentação do manejador para guiar um grupo de animais 
posicionados em fila dentro de um corredor reto 

 
FONTE: Adaptado de Grandin, (2007a). 

Figura 9 – Movimentação do manejador para guiar um grupo de animais 
posicionados em fila dentro de um corredor curvo 

 
FONTE: Adaptado de Gomide, Ramos, Fontes (2009). 
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 As diferenças genéticas também podem afetar a maneira com que os animais 

respondem ao estresse durante a movimentação. Algumas raças de bois são mais 

excitáveis que outras e podem se tornar extremamente mais agitados (GOMIDE, 

RAMOS, FONTES, 2009). Bovinos de raças pertencentes à espécie B. indicus8 se 

apresentaram mais agitados ao serem manejados em uma seringa ou corredor 

quando comparados aos animais da espécie B. taurus9. Em estudos, o gado Brahman, 

B. indicus puro, foi mais difícil de ser bloqueado com porteiras e se recusou a 

prosseguir em fila com mais frequência que animais de raças europeias, além de se 

manter muito mais agrupados em situações de ameaça (GRANDIN, 1980; TULLOH, 

1961 apud. GRANDIN, 2007a). Atualmente, é desejável a produção de raças em que 

os bovinos sejam mais magros, de ossatura fina e rápido crescimento, porém essa 

seleção genética tem trazido problemas de bem-estar nas plantas de abate (GOMIDE, 

RAMOS, FONTES, 2009; LAWRIE, 2005). Animais de corpo mais delgado e ossos 

finos são mais nervosos e inconstantes, assim como aqueles que apresentaram um 

menor diâmetro do osso da perna dianteira (LANIER, GRANDIN, 2002). 

 Para facilitar a movimentação ainda contamos com instrumentos especiais, os 

auxiliares de manejo. As varas, que podem possuir bandeiras, tiras de couro e até 

sacolas em sua ponta, são uma escolha simples e de baixo custo, desde que não 

sejam usadas para agredir os animais. O bovino entenderá a vara como uma extensão 

dos braços do manejador. Ainda é considerada a melhor alternativa para fazer os 

animais virarem, pois basta posicionar a bandeira próxima ao olho do animal, na 

lateral da cabeça oposta à direção em que o boi deverá seguir. Por exemplo, se 

desejar que um boi vire à esquerda, coloque a bandeira na frente do olho direito 

bloqueando sua visão. A vara poderá ser agitada desde que não sejam movimentos 

bruscos (GRANDIN, 2007a; GOMIDE, RAMOS, FONTES, 2009). A Figura 10 

demonstra este mecanismo. 

 

 

                                                           
8 Bos indicus é o grupo de raças bovinas originárias da Índia e da África. Possuem giba (cupim) 
e cornos mais avantajados. São animais rústicos e mais resistentes ao calor, porém estão 
relacionados a uma baixa produtividade de carne e leite. Também são chamados de zebuínos 
(LAWRIE, 2005). 
9 Bos taurus é o grupo de raças bovinas originárias da Europa. São animais mais adaptados ao 
clima frio e estão relacionados a uma melhor produtividade de leite e carne. A principal raça 
para carne de boa qualidade, Aberdeen Angus, está inclusa neste grupo (LAWRIE, 2005). 
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Figura 10 – Demonstração do procedimento para fazer os bovinos virarem: para 
a direita (A) e para a esquerda (B) 

 
 

FONTE: Gomide, Ramos e Fontes (2009). 

 Bastões elétricos também costumam ser utilizados para tocar os animais, 

porém quando seu uso se torna abusivo, o bem-estar animal é prejudicado. Sendo 

assim, devem ser usados somente como última alternativa, apenas nos animais que 

se recusam a se mover e somente na entrada do box de contenção (GOMIDE, 

RAMOS, FONTES, 2009). A legislação brasileira propõe que, quando utilizadas, as 

descargas elétricas durem no máximo 2 segundos e o manejador deve verificar se há 

espaço suficiente para que o animal possa prosseguir (BRASIL, 2000). Em hipótese 

alguma o choque deve ser dado em áreas sensíveis do animal, tais como focinho, 

áreas genitais, cabeça, ânus, olhos, orelhas e úbere. Quando os princípios de zona de 

fuga e ponto de balanço são utilizados de maneira correta, e todos os demais 

cuidados para evitar o estresse animal são tomados, o uso da picana elétrica é 

reduzido, e quando isso acontece o abatedouro tem um forte indicador de que respeita 

o bem-estar animal (GRANDIN, 2007a).  

 Ainda é possível citar auxiliares alternativos. Um bastante efetivo é a utilização 

de jatos de água com pressão controlada, porém este método vai de encontro a outro 

problema: o desperdício (GOMIDE, RAMOS, FONTES, 2009). Atualmente muitas 

empresas procuram demonstrar responsabilidade social e para com o meio ambiente, 

portanto este método é pouquíssimo utilizado. Algumas fazendas e propriedades ainda 

empregam cachorros para ajudar a conduzir um grupo, mas os bovinos têm por 

natureza medo desses animais. Eles vão estar mais dispostos a se aproximar de 
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outros animais ungulados10 do que caninos ou humanos (BEAUSOLEIL, STAFFORD, 

MELLOR, 2005). Apesar de não ser uma boa escolha para o manejo em um 

abatedouro, cachorros são ótimas opções para escoltar e proteger o rebanho em 

fazendas (COPPINGER, COPPINGER, 2007).   

 Outra característica importante do comportamento bovino é de serem animais 

bastante sociáveis, tendo o hábito de seguir outros indivíduos para correr, andar, 

deitar e se alimentar. Todo grupo de animais elege um líder, que não é o animal 

dominante, mas sim o mais calmo. Se por acaso o líder ficar excitado ou nervoso, 

imediatamente é substituído por outro. Isso facilita muito, pois fazendo o líder se 

mover, encorajará todo o resto do grupo a fazê-lo também (WSPA, 2010).  

 É importante relembrar que novidades em geral irão assustar os animais. Eles 

vão perceber sempre que houver mudança na textura de pisos e paredes. Sombras, 

ralos e poças d’água impedem que se movimentem. É possível treina-los para que se 

adaptem melhor, manejando-os pelo mesmo local todo dia ou repetindo 

procedimentos indolores. Por este motivo que bovinos de criação intensiva são menos 

suscetíveis à excitação, estão acostumados com corredores, máquinas, pessoas a pé 

ou a cavalo. Porém, no abatedouro não existe tempo útil para que isso aconteça, visto 

que os animais permanecem no máximo um dia antes de serem abatidos (GRANDIN, 

2007a). 

 Toda prática abusiva é proibida e causará pânico e estresse nos animais. É 

proibido espancamentos, cutucões nos olhos, agressões com portões, sacudi-los, 

arrastá-los ou pendurá-los pelas pernas e o corte dos tendões para impedir que 

andem (BRASIL, 2000). Movimentos bruscos ou rápidos também são interpretados 

pelos bovinos como assustadores, ou seja, eles não conseguirão se acalmar se os 

procedimentos forem feitos muito rapidamente (LE-DOUX, 1996 apud. GRANDIN, 

2007a). Sendo assim, também é errado fazer com que os animais corram pelos 

corredores e bretes, já que isto além de excitá-los eleva o risco de escorregões ou 

quedas. Seguindo estes preceitos é possível obter um manejo de qualidade e evitar a 

elevação da temperatura corpórea causada pelo estresse, que leva à aceleração do 

metabolismo e o comprometimento das características sensoriais da carne (MADER, 

DAVIS, KREIKEMEIER, 2005). 

 

                                                           
10

 Ungulado refere-se a todo mamífero que possui cascos (HOUAISS, 2012b). 
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2.2.3 Embarque e transporte 

 O embarque e transporte até o abate já pode ser considerado como parte do 

processo de comercialização dos animais, visto que tem influência direta no bem-estar 

animal e logo interfere na qualidade da carne. Também são as etapas mais 

estressantes porque retiram o bovino do local de onde está totalmente adaptado 

conduzindo-o para ambientes desfavoráveis. Além disso, sofrem exposição a 

estressores ambientais como calor, frio, umidade, barulho e trepidação. Ações que 

não fazem parte da rotina dos animais, como contenção e movimentação serão 

utilizadas com mais frequência. Erros durante o transporte desses animais podem 

causar contusões, fraturas, arranhões, desidratação e até mesmo a mortalidade ou 

exaustão metabólica, que leva a defeitos na carne. Em geral, os bovinos são uma 

espécie mais resistente, o que reduz a taxa de mortes no transporte quando 

comparado com outras espécies (GOMIDE, RAMOS, FONTES, 2009). 

 Antes de proceder para o embarque os animais deverão ser verificados se 

estão aptos para viajar. Bovinos que apresentam doenças, machucados e fraquezas 

fisiológicas ou patológicas não devem ser considerados para transporte (EU, 2005). 

Os corredores e rampas de acesso que levam ao veículo de transporte não podem 

possuir curvas ou obstáculos que impeçam o movimento do animal ou acabem por 

lesiona-lo. Corredores deveram possuir uma largura que possibilite o embarque de 

somente um animal por vez. Caso a plataforma de embarque e veículo estejam 

desalinhados é permitido o uso ou a construção de rampas desde que possuam piso 

antiderrapante e obedeçam aos parâmetros indicados na Tabela 2. Todas as 

instalações de embarque deverão ser sinalizadas e bem iluminadas (BRASIL, 1998). 

Water e Geers (2003) verificaram que instalações complexas com curvas 

acentuadas e diferentes texturas do piso provocaram quedas, escorregões, 

vocalizações e urinações em excesso. Além disso, fez com que a etapa de embarque 

apresentasse taxas de cortisol e batimentos cardíacos superiores a as demais etapas 

do manejo pré-abate. Sendo assim, se feita inadequadamente, o embarque pode se 

tornar um procedimento mais crítico que o próprio transporte ou condução dos animais 

para o box de insensibilização. Grandin (2007) atenta que apesar de fáceis de 

construir adequadamente, corredores e rampas são na maioria das vezes uma das 

maiores causas de estresse. 
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Tabela 2 – Parâmetros para construção de rampas de embarque 

PARÂMETRO VALOR 

Ângulo de declividade recomendado 15º 

Ângulo de declividade máximo 25º 

Material do piso antiderrapante 

Ressaltos (na ausência de piso 
antiderrapante) 

Altura – 10 cm 

Intervalos – 30 cm 

FONTE: Brasil, 1998. 

 Como já citado no item anterior, os bovinos são animais sociáveis e que dão 

um grande valor ao grupo. Ao coloca-los nos caminhões é comum que alguns grupos 

ou lotes sejam misturados provocando atritos entre os indivíduos. Não é recomendado 

realizar a mistura de grupos, mas se for necessário, os bovinos estranhos ou de 

criações diferentes deverão ser introduzidos ao novo lote em curral e com pelo menos 

24 horas antes do embarque. Essa ação leva a maior familiaridade e confere 

tranquilidade ao transporte (GOMIDE, RAMOS, FONTES, 2009). É possível medir a 

qualidade do transporte através do número de brigas que ocorre dentro dos 

compartimentos (BROOM, 2007). 

 Vários meios de transporte estão disponíveis para que os animais cheguem em 

plena segurança ao abatedouro. Podem-se citar desde barcos, vagões, caminhões e 

até a condução a pé. No Brasil o transporte rodoviário é o mais difundido devido suas 

facilidades operacionais, custo fixo baixo e por ser o modal que atinge praticamente 

todos os territórios do país. O modal hidroviário, apesar de mais barato e eficiente, é 

utilizado somente em regiões em que o mar ou rios constituem única via de acesso. 

Aviões são raramente empregados devido ao alto custo, mas podem apresentar uma 

boa alternativa para conduzir animais reprodutores ou matrizes por longas distâncias. 

O ferroviário também é empregado com baixa frequência devido a problemas 

administrativos das linhas férreas e o custo fixo alto (GOMIDE, RAMOS, FONTES, 

2009; RIBEIRO & FERREIRA, 2002).  

Broom (2007) defende que deve haver planejamento das rotas antes do 

transporte, levando em consideração fatores como temperatura, umidade e o risco de 
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transmissão de doenças. Os animais deverão ter a disposição água, comida e espaço 

suficiente para descanso. É importante que o motorista seja treinado para uma direção 

defensiva e cuidadosa, contando com planos de emergência, contatos telefônicos e 

suporte veterinário. Gomide, Ramos e Fontes (2009) completam que os processos de 

partida, aceleração e freada necessitam ser controladas e as curvas realizadas em 

baixa velocidade. A condição das estradas também influencia a qualidade do 

processo. O caminhão boiadeiro irá parar a cada três horas para verificar as condições 

dos animais.  Em STEPS (2010) essa verificação é feita com uma vara ou qualquer 

outro objeto que possa cutucar suavemente os animais. Bovinos que estiverem 

deitados e não se levantarem ao sentirem o cutucão poderão apresentar problemas. 

Essa técnica vai de encontro à sugestão de Broom (2007) que coloca os bovinos como 

uma espécie que não costuma vocalizar excessivamente ao se sentir ameaçado, logo 

é possível interpretar de forma errada, que um animal quieto ou que se apresenta 

desanimado e desolado não apresenta doenças ou ferimentos. 

 Os caminhões que transportam bovinos, comumente chamados de caminhões 

boiadeiros, devem possuir laterais seguras, fortes e suficientemente altas para 

prevenir a queda ou fuga de animais. O piso não pode ser escorregadio, devendo ser 

coberto e toda estrutura deve ser livre de arestas ou qualquer outra protuberância que 

possa danificar o couro do animal. Há preferência por veículos de suspensão 

pneumática porque reduzem o estresse pela vibração. Outra forma de aliviar este fator 

é manter os pneus calibrados em níveis recomendados pelo fabricante. Grande parte 

dos caminhoneiros brasileiros prefere rodar com pneus cheios pelo benefício do 

prolongamento da vida útil do mesmo. Porém esta pratica deixa o caminhão mais 

sensível a buracos e obstáculos, prejudicando o bem-estar animal (GOMIDE, RAMOS, 

FONTES, 2009). 

 Para bovinos, a carroceria não necessita ser coberta desde que os animais não 

fiquem expostos ao sol por grandes períodos de tempo. Por esse motivo muitos 

transportes são planejados para acontecer durante a noite ou madrugada. Outro fator 

importante é o tamanho deste compartimento, que determina o espaço que os animais 

terão para ficar. A área da carroceria é utilizada para calcular a densidade de 

transporte, ou seja, a quantidade de massa por metro quadrado. A existência de 

muitos animais em um espaço pequeno determina densidades altas, enquanto poucos 

animais em um espaço maior determinam uma densidade baixa. O recomendado seria 

uma densidade de transporte média. Evitar valores muito grandes ajuda a prevenir o 

estresse térmico enquanto que valores pequenos são responsáveis por desequilíbrios, 
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escorregões e quedas durante a movimentação do veículo (GOMIDE, RAMOS, 

FONTES, 2009). Os valores para classificar a densidade de transporte estão na 

Tabela 3 e uma sugestão para cálculo se encontra na Figura 7.  

Tabela 3 – Valores para classificar a densidade entre alta, média ou baixa 

CLASSIFICAÇÃO VALOR 

Alta 600 kg/m2 

Média 400 kg/m2 

Baixa 200 kg/m2 

FONTE: Gomide, Ramos, Fontes (2009). 

Figura 7 – Fórmula para cálculo da densidade 

 

FONTE: O autor. 

 Por motivos econômicos procura-se transportar sempre o máximo de animais 

possível, ou seja, em densidades superiores à alta. É importante ressaltar que 

densidades acima de 550 kg/m2 são inadmissíveis (BRASIL, 1998). Geralmente no 

Brasil são utilizadas densidades na faixa de 390 a 410 kg/m2, levando em 

consideração caminhões boiadeiros com dimensões da carroceria de 10,60 x 2,40 

metros segmentados em três partes: anterior e posterior com 2,65 x 2,40, e 

intermediária com 5,30 x 2,40. A carga média é de 20 animais, sendo colocados 5 na 

dianteira, 5 na traseira e 10 no meio. Esta maior quantidade na área central se da 

porque é um local privilegiado no ponto de vista do bem estar animal. A região anterior 

é alvo de constantes e maiores trepidações enquanto a região posterior possui menor 

ventilação que as demais (GOMIDE, RAMOS, FONTES, 2009).  

Water e Geers (2003) observaram que os animais do compartimento traseiro 

apresentavam uma maior taxa de batimentos cardíacos e cortisol quando comparados 

com os animais do compartimento dianteiro. Foi percebido também que necessitavam 

de maior esforço para manterem o equilíbrio. Ainda assim, os autores ressaltam o alto 

risco do acontecimento de estresse térmico aos animais que viajavam na frente.  

Outros países ou regiões utilizam formas diferentes de calcular a densidade de 

transporte e o posicionamento dos animais. A Europa e a Austrália, por exemplo, 
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criaram suas próprias equações matemáticas e se baseiam no calculo da área mínima 

necessária para cada animal. Essas equações são apresentadas na Figura 11. Ainda, 

independentemente da fórmula, a europeia FAWC recomenda uma densidade média 

de 360 kg/m2. Porém, mais importante que os valores, é respeitar a necessidade que 

cada animal tem de ser transportado em pé na sua posição natural, sem contato 

excessivo com outros animais e podendo deitar confortavelmente caso se sinta 

cansado (GOMIDE, RAMOS, FONTES, 2009). Broom (2007) postula que é importante 

os animais acharem um local para se deitar e farão isso sempre que for oportuno. 

Bovinos e ovelhas geralmente entrarão nos compartimentos, explorarão o local e 

sempre que a situação não for perturbadora vão procurar um local para se deitar. Logo 

se os animais se encontram deitados, podemos concluir que o transporte é tranquilo e 

possibilitou essa ação.  

Figura 11 – Equações da FAWC (Europa) e AWAC (Austrália) para cálculo da área 

mínima ocupada por cada animal no caminhão 

       

  A = Área ocupada por cada animal 

  P = Peso médio dos animais 

FONTE: Gomide, Ramos, Fontes (2009). 

 É raro o acontecimento de traumas quando as viagens possuem duração curta, 

geralmente menor que 4 horas. A recomendação, considerando o bem-estar animal 

para bovinos, é que esta etapa não exceda 12 horas. Caso seja realmente necessário 

ultrapassar esse tempo, é necessária a administração de água e ração (GOMIDE, 

RAMOS, FONTES, 2009). Alguns países ou regiões são mais preocupados com o 

bem estar animal, a Europa, por exemplo, preconiza que o tempo máximo de 

transporte seja de 8 horas (EU, 2005). 

 Ao chegar ao matadouro os animais devam ser desembarcado de maneira que 

o estresse e injúrias sejam evitados. O uso de rampas deverá respeitar o mesmo 

padrão das rampas utilizadas para o embarque (BRASIL, 2000). Um sinal de que o 

transporte foi ruim ou estressante é quando os animais desembarcam correndo, o que 

não é permitido. Recém-chegado, o gado é encaminhado para currais de seleção 

onde é verificada sua documentação e condição sanitária. Os bovinos aprovados 

serão encaminhados para os currais de matança ou chegada, enquanto os reprovados 
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para os currais de observação para uma avaliação mais ampla. As instalações 

obedecem aos parâmetros tratados no item de instalações, Tabela 1 (GOMIDE, 

RAMOS, FONTES, 2009).  

 

2.2.4 Descanso e dieta hídrica 

 O período de descanso é definido como o tempo necessário para que os 

animais se recuperem totalmente das perturbações causadas pelo deslocamento entre 

a fazenda e a unidade de abate, que mesmo ocorrendo em períodos curtos é 

inevitável. Nesta etapa ocorre a dieta hídrica, ou seja, animais irão permanecer em 

jejum ingerindo somente água a fim facilitar a remoção do couro, tornar a sangria mais 

abundante e reduzir a possibilidade de contaminação da carcaça no processo de 

evisceração (GOMIDE, RAMOS, FONTES, 2009). 

  A legislação brasileira estabelece que para proceder com o descanso, o 

matadouro deverá dispor de área suficiente para construir adequadamente as 

instalações necessárias. A etapa é realizada em currais de matança, que possuem 

acesso para um corredor central e dispões de plataformas elevadas para que os 

operadores avaliem as condições dos animais. O cálculo da área total destes currais é 

baseado na capacidade de matança diária do frigorífico e a equação matemática será 

representada pela Figura 12. No Brasil é proibido o abate de animais que não tenham 

permanecido pelo menos 24 horas em descanso, jejum e dieta hídrica, com exceção 

dos bovinos que tenham enfrentado jornada de viagem inferior a duas horas, estes 

deverão obedecer a um tempo mínimo de somente 6 horas de descanso, enquanto 

que o jejum e a dieta hídrica deverão ser iniciados na fazenda e no transporte para 

que possam completar às 24 horas necessárias (BRASIL, 2000; BRASIL, 1998).  

Figura 12 – Equação para determinação da área de curral de descanso 

 

CMMD = capacidade de máxima de matança diária 

FONTE: Brasil, 1998. 

 Broom (2007) coloca que o tempo de descanso é indispensável para que não 

só os animais se recuperem da viagem, mas como também se acostumem com o 

novo ambiente, podendo ser conduzidos de forma mais calma para o abate. Por este 
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motivo, alguns países como o Canadá e a Austrália estabelecem um descanso mínimo 

de 48 horas. No Canadá, são 48 horas com o fornecimento de ração, já na Austrália, 

isso é realizado só na primeira metade do período e depois procede-se com o jejum e 

a dieta hídrica (GOMIDE, RAMOS, FONTE, 2009). 

 

2.2.5 Seringa, insensibilização e a avaliação de bem-estar 

 Após a etapa de descanso, os bovinos são encaminhados para uma rampa de 

acesso, por onde passam por um banho de aspersão, para remoção das sujidades no 

couro e para evitar o risco de contaminação durante a esfola. Após o banho, os 

animais deixam de se locomover aglomerados para poderem passar na seringa, 

aonde irá se formar a fila para entrada no box de insensibilização. A seringa é um 

corredor estreito em formato de V, para evitar que os animais retornem. Graças a 

estas características, a seringa pode ser um ponto crítico do bem-estar animal, logo o 

gado deve ser conduzido de forma a respeitar as considerações já realizadas no item 

de manejo (GOMIDE, RAMOS, FONTES, 2009).   

 Justamente por ser uma etapa crítica que é na seringa que haverá a primeira 

etapa de avaliação do bem-estar animal. As avaliações, para serem corretas, 

demandam um sistema objetivo de observações que monitore não só os animais, mas 

o desempenho de equipamentos e pessoas envolvidas. Na seringa ou antes da 

entrada do box de insensibilização devem ser verificados a quantidade de 

escorregões, quedas e o número de vocalizações, relacionando, se possível suas 

causas (AZEVEDO, 2006). Grandin (2007a) propõe que os escorregões e quedas 

ocorrem devido a operadores mal treinados, que conduzem os animais de maneira 

errada ou ainda permitem que eles corram, e ao piso inapropriado. A mesma autora 

coloca que não é comum aos bovinos vocalizarem excessivamente e este efeito está 

relacionado com pressão muito forte dos equipamentos de contenção, atordoamento 

ineficaz, tempo prolongado na seringa ou no box de insensibilização ou ainda com o 

uso abusivo de picanhas e choques elétricos para realizar o manejo.  

Azevedo (2006) tratando de suas experiências com auditorias em frigoríficos 

propõe um modelo onde um grupo de animais é verificado um a um. Todo animal que 

apresente algum sintoma crítico é anotado e ao final é verificada a porcentagem de 

respostas negativas e positivas baseada no número total de bovinos presentes no 

grupo. O autor também ressalta a importância das medições serem feitas somente no 

começo ou no final dos turnos para que os operadores não fiquem cansados e 

acabem reproduzindo resultados errados. As auditorias necessitam ser realizadas pelo 
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menos uma vez por semana e seus resultados comparados para planejamento de 

ações de melhoria. As Tabelas 4 e 5 demostram a classificação do processo de 

acordo com o nível de percentual que pode ser obtido. 

Ambos os problemas, geralmente podem ser resolvidos com medidas simples 

e de baixo custo. É importante lembrar que ao ser ou realizar uma auditoria, cada 

empresa poderá introduzir critérios particulares e que se adaptem a suas 

necessidades. Uma indústria ou comércio de grande porte que possuí um alto grau de 

importância quando se trata de sua imagem pública, provavelmente apresentará 

critérios mais rigorosos a ponto considerar qualquer escorregão ou queda um 

problema sério, ou ainda considerar escorregão e queda como a mesma coisa, por 

serem atributos provenientes de mesma causa (WSPA, 2010).  

Tabela 4 – Classificação do processo de abate baseado na porcentagem de 

deslizamentos e quedas 

CLASSE DESLIZAMENTOS QUEDAS 

Exelente aus. aus. 

Aceitável < 3% aus. 

Não aceitável - ≥1% 

Problema sério >15% >5% 

FONTE: Azevedo (2006). 

Tabela 5 – Classificação do processo de abate baseado na porcentagem de 

vocalização 

CLASSE VOCALIZAÇÕES 

Exelente < 0,5% 

Aceitável ≤ 3% 

Não aceitável 4 – 10% 

Problema sério > 10% 

FONTE: Azevedo (2006). 

 Outro ponto crítico é o momento durante e após a insensibilização, pois é a 

última etapa aonde pode ou não haver sofrimento do animal. Considerando o método 

de insensibilização mais comum para bovinos - o dardo de concussão cerebral, os 

atributos verificadores nesta etapa são o posicionamento adequado da pistola, a 
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efetividade do atordoamento no primeiro tiro ou a necessidade de um segundo tiro, e o 

número de animais pendurados ou arrastados para a calha de sangria ainda sensível 

(WSPA, 2010).  

 Novamente as avaliações são simples, porém neste caso é necessário 

funcionário bem treinado para captar os sinais que provam que o animal ainda está 

sensível. Para constatar um atordoamento bem sucedido é necessário que haja 

ausência de movimentação na região do flanco do animal, que indica respiração 

rítmica ausente. Ao aproximar as mãos do focinho do animal, deve-se perceber uma 

respiração ofegante. Os olhos não brilham e ficam vidrados, sem movimentação. A 

queda, ainda no box, deve ser imediata com as patas dianteiras estarão estendidas 

enquanto que as traseiras contraídas, podendo haver um leve coicear, que cessará 

em pouco tempo. Rabo, orelhas, língua e cauda não movem e deverão estar 

relaxadas. Qualquer sinal contrário a esse significa que o atordoamento foi falho, mas 

alguns frigoríficos esperam até três sinais positivos para determinar este fato. O mais 

importante é possuir o bom senso de determinar, por exemplo, que a movimentação 

de flanco é um sintoma tão nítido que pode ser considerado isoladamente, ao contrário 

de um possível movimento ocular ocasionado pelo toque do operador nos olhos do 

animal (WSPA, 2010). 

 Grandin (2007a) indica que na avaliação de bem-estar, antes e após 

insensibilização, os padrões básicos exigidos por restaurantes que comercializam 

carne bovina são de, no máximo 95% dos bovinos sendo movidos por bastões 

elétricos, mínimo de 95% insensibilizados com primeiro tiro e mínimo 99% das vezes a 

pistola ter sido posicionada na cabeça na posição correta. Nenhum animal deve ser 

pendurado ou arrastado sensível, neste caso, deverá ser realizado o segundo antes 

de movê-los. WSPA (2010) ressalta que o segundo tiro apesar de ser permitido 

quando existem falhas e o animal ainda apresenta sinais de consciência, deve ser 

evitado ao máximo com um primeiro tiro de sucesso. 

 Ainda existem formas complementares de se verificar o bem-estar animal e 

classificar o estresse sofrido. São análises fisiológicas, medidos do sangue ou outros 

fluídos corporais, como a quantificação de ácidos graxos livres, quantidade de 

batimentos cardíacos e até mesmo a temperatura corporal. Ao contrário dos métodos 

citados anteriormente, são mais complicadas de serem medidas necessitando de mão 

de obra treinada e laboratórios equipados. Ainda, os resultados podem demorar a sair 

prejudicando a avaliação em tempo real da linha, lotes ou turnos. São análises mais 

úteis para pesquisas científicas. A Tabela 6 resume estes parâmetros e faz sua 

relação com fatores estressores (BROOM, 2007). 
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Tabela 6 – Parâmetros fisiológicos e seus respectivos fatores estressores 

ESTRESSOR PARÂMETRO E COMPORTAMENTO 

Privação de comida 
Aumento dos ácidos graxos livres e do β-

hidroxibutirato 

Desidratação 
Aumento de proteínas totais, albumina e 

hematócrito 

Esforço físico 
Aumento da enzima creatina quinase, 

lactato 

Medo e falta de controle Aumento do cortisol e do hematócrito 

Enjôo Aumento da vasopressina (ADH) 

Medo, efeitos físicos 

Aumento dos batimentos cardíacos, 

variação dos batimentos cardíacos, taxa 

de respiração 

Hipotermia / hipertermia 
Variações na temperatura do corpo e da 

couro/pele 

FONTE: Broom (2007). 

 

2.2.6 Ocorrência de carne escura, firme e seca 

 Apesar do abate humanitário ter como principal foco o bem-estar animal, estes 

preceitos também possuem ampla serventia na prevenção de problemas com a 

qualidade da carne (GOMIDE, RAMOS, FONTES, 2009). A realização de um manejo 

pré-abate ruim, que foge das regras humanizadas ignorando as necessidades ou 

comportamentos naturais do animal pode levar ao aparecimento de defeitos ao causar 

desequilíbrios fisiológicos nos bovinos e outras espécies. Esse desequilíbrio leva a 

uma queda de pH irregular, tratado no item anterior, fator central que justifica esses 

defeitos. Neste cenário, dois efeitos são amplamente estudados: o DFD, responsável 

por uma carne escura, firme e seca, e o PSE originador de cor pálida, consistêcia mole 

e altas taxas de exsudação de água. Nos bovinos evidencia-se o aparecimento do 

dark cutting, nome alternativo para descrever o DFD (SCHNEIDER et al., 2006). 

 Apesar de ambos os defeitos terem origem no estresse do animal, pode-se 

colocar que o PSE, queda rápida e intensa de pH, é oriunda de estresse próximo à 
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hora da morte do animal, nas etapas de insensibilização e contenção, enquanto que o 

DFD, pouca queda de pH, pode ser proveniente do estresse durante todo o manejo 

pré-abate incluindo o embarque e o transporte. O DFD também inclui estressores 

como a temperatura ambiental extrema, longos períodos sem alimentação, o 

comportamento agressivo e o medo (SCHNEIDER et al., 2006).  

Bartos et al. (1993) testou 2234 bovinos com o objetivo de evitar o dark cutting 

beef. O autor encontrou que animais que pertenciam a grupos socialmente instáveis, 

ou seja, aqueles que possuíam indivíduos de lotes diferentes ou animais criados 

isolados e acorrentados apresentaram maior chance de desenvolver o defeito de DFD.  

Também defende que grande períodos de estabulação são prejudiciais, sugerindo que 

abates just in time, logo no momento que o animal chega no abatedouro com menos 

horas de jejum evitaram o efeito. Waters e Geers (2003) analisando a mesma variável 

comentam que a estabulação é prejudicial desde que haja conflitos no grupo ou que o 

espaço não seja suficiente para esses animais. Gomide, Ramos e Fontes (2009) 

colocam que o período obrigatório de jejum é de 24 horas e não deve ser reduzido 

porque ajuda na prevenção de contaminação durante a evisceração. 

Uma situação de estresse deverá preparar o animal para escapar ou realizar 

um exercício físico intenso. Esse mecanismo é iniciado pela liberação de hormônios 

como a adrenalina, noradrenalina e epinefrina, que estimulam a contração muscular e 

a produção de ATP. A contração ou movimentação excessiva demanda mais oxigênio 

para ser utilizado na produção de energia nos processos de respiração, e quando o 

sangue torna-se inapto a fornecer todo esse oxigênio, existe ainda a entrada de uma 

forma de obtênção de energia anaeróbica, que produz ácido lático em troca de um 

pequeno incremento da quantidade de ATP. Todas as formas de produção de energia 

são iniciadas por glicólises, logo a matéria prima principal para essa etapa é a glicose 

e suas reservas, o glicogênio (OLIVO & SHIMOKOMAKI, 2006a).  

 È importante ressaltar que o caminho metabólico anaeróbio realizado para 

reforçar a quantidade de ATP no músculo é o mesmo realizado após a morte do 

animal, que visa a manutenção de uma musculatura flexível e contrátil. Nos bovinos, 

durante no exercício físico intenso e na exaustão devido ao estresse, grande parte do 

glicogênio é utilizado para obter energia quando o animal ainda está vivo. O gado 

ainda é submetido ao período de jejum e dieta hídrica, ou seja, não será alimentado e 

logo não poderá obter novas quantidades de glicose. Desta forma, ao morrer, o 

organismo tentará manter a musculatura ativa com alguma produção de ATP, mas 
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falhará, pois não existirá glicose suficiente para produção desta energia. Teremos a 

menor ocorrência de glicólise anaeróbia contribuindo então para uma menor produção 

de ácido lático e baixa queda de pH post mortem. A pouca queda de pH da 

musculatura, atingindo a faixa de 6,6 a 6,8 é a condição necessária para o 

aparecimento das características DFD (GREASER, 2001; OLIVO & SHIMOKOMAKI, 

2006c). Em alguns casos, a carne DFD pode ser identificada ao permanecer em 

valores de pH entre 6,2 e 6,0 mesmo após 36 horas após a morte do animal (FEINER, 

2006). 

 Avaliando o parâmetro do pH, Waters e Geers (2003) encontraram valores 

maiores, tendenciosos a uma carne DFD, com maior frequência nos bovinos que são 

transportados no compartimento traseiro dos caminhões. Miranda de la Lama (2009) 

também avaliando o pH discorre valores mais altos em animais hora transportados em 

inverno rigoroso e hora transportados em verão rigoroso. Logo nem uma estação ou 

outra devem ser responsabilizadas pelo defeito, mas sim as condições em 

temperaturas extremas. 

 A aparência seca e a consistência firme desta carne está relacionada com seu 

alto pH e o comportamento das proteínas da carne nestes valores. Toda proteína 

possui o seu ponto isoelétrico, que é um valor de pH em que ela não retém ou retém 

pouca água. Isso acontece devido às configurações das cargas que vão manter essas 

substâncias mais ou menos próximas. No caso das proteínas da carne o ponto está na 

faixa de 5,1 a 5,2. Estando o defeito DFD muito distante desta faixa, em 6,6 a 6,8 

pode-se considerar que neste caso os potenciais de retênção e ligação de água são 

aumentados devido ao maior espaço entre as proteínas miofibrilares. Este excesso de 

água ligada é o responsável pelas características firme e seca (ROÇA, 2000).   

 Estudando a aceitabilidade da carne DFD, Viljoen, Kock e Webb (2002) 

testaram a carne defeituosa e a normal em painel sensorial com consumidores de 

carne bovina. Para as carnes cruas, o produto normal levou vantagem sobre o dark 

cutting. Os consumidores descreviam o DFD, como uma carne de cor velha ou 

passada e três painelistas confundiram o produto com carne maturada, devido a cor 

escura. Quando frita, a amostra normal continuou sendo preferida pela cor mais clara 

e também foi relacionada com sabor mais agradável. Quanto a consistência apesar de 

mais firme quando crua, a DFD não apresentou diferenças significativas ao ser 

comparada com o bife normal. Os autores justificam este efeito pela a alta retenção de 

água da carne defeituosa que evita perda de peso e de água durante o cozimento, 
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mantendo o produto suculento. O mesmo efeito foi encontrado pelo Schneider et al. 

(2006) quando filés de peito de frango DFD, quando cozidos, perderam somente 22% 

de umidade enquanto os normais chegaram a perder 25% e o PSE 26%. 

 A perda de água é sempre considerada um fator ruim visto que interfere em 

vários pontos da indústria de carnes. Primeiramente afeta negativamente a 

consistência da carne in natura, deixando-a seca após cozida e prejudicando sua 

palatabilidade. O corte com pouca retenção de água também se torna inutilizável pela 

indústria de produtos emulsionados, onde deseja-se justamente o contrário, a alta 

retenção. Por fim, pode até mesmo prejudicar o valor nutricional dos produtos, pois 

proteínas solúveis em água, como a classe das sarcoplasmáticas seria eliminada 

durante a exsudação (SCHNEIDER, 2006). Sendo assim a carne DFD seria vantajosa, 

porém não é possível descartar a hipótese de que a alta umidade e o pH elevado, 

próximo ao neutro, a torna mais susceptível a contaminação e o desenvolvimento de 

microrganismos patógenos. Por este motivo, um dark cutting beef é recomendado ser 

consumido o mais rápido possível (LAWRIE, 2005).  

 



53 

 

2.3 RESFRIAMENTO E CONGELAMENTO 

 

 Apesar de bastante variável, basicamente a carne é composta por cerca de 

60% de água, 10% de proteína e sua quantidade de gordura pode chegar a valores 

maiores que 20% tratando-se de um corte gordo. Ela também é integrante do grupo de 

alimentos que possuem maior atividade de água, aqueles que chegam a 

concentrações superiores a 0,98. Logo, com base em sua composição, pode-se 

afirmar que apesar de muito nutritiva, a carne é um alimento altamente perecível por 

possuir um meio ótimo para ação de microrganismos e outros meios de deterioração 

como, por exemplo, a oxidação lipídica (VALLE et al., 2004; OLIVO, SHIMOKOMAKI, 

2006b; SILVA-JUNIOR, 1995).  

 Apesar de a parte interior dos tecidos musculares dos animais ser estéril 

mesmo após abate, sua superfície, durante o processamento entra em contato com 

várias fontes de contaminação como o couro e o solo aderido a ele, o conteúdo 

gastrointestinal, se liberado indevidamente, a água utilizada na lavagem das carcaças, 

os instrumentos de trabalho para evisceração e até mesmo a manipulação exercida 

pelos trabalhadores. As instalações do abatedouro também fomentam a infecção por 

microrganismos através dos pisos, paredes e acessos (LAWRIE, 2005; GILL, 1980). 

Valle et al. (2004) comentam que a carne deve ser manuseada com muito cuidado por 

pessoas preparadas e em condições ideais de higiene. A degradação proteica, os 

metabólitos gerados pelas reações post mortem e a própria glicose residual 

corroboram, agindo como substratos para a proliferação das bactérias. É importante 

ressaltar ainda, que após a sangria, a ausência da circulação sanguínea faz com que 

sejam interrompidos os mecanismos de defesa naturais e a ação dos anticorpos 

(LAWRIE, 2005).  

 Então, tanto por razões de higiene, que consideram a segurança alimentar, 

quanto pelas razões econômicas, que estimam a perda e o desperdício do produto 

deteriorado, é necessário buscar metodologias para preservar a carne (GOMIDE; 

RAMOS; FONTES, 2009). Os seres humanos da antiguidade dependiam de processos 

como a cura, adição de cloreto de sódio ou nitrito e nitrato de sódio, e a defumação, 

que é a utilização da fumaça gerada lentamente pela combustão da serragem, para 

prolongar a vida de prateleira dos produtos. Apesar de eficazes, esses métodos 

oferecem perigos químicos à saúde das pessoas e hoje em dia procura-se a redução 

da quantidade empregada na fabricação de gêneros alimentícios (GONÇALVES, 
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2008; LEMOS, 2008). Isso não significa que essas metodologias não devam ser 

utilizadas associadas a outras, pois quando utilizadas juntas e de maneira segura 

podem ser vistas como obstáculos contra a proliferação microbiana (LAWRIE, 2005). 

Já o resfriamento em câmaras ou equipamentos refrigeradores, que é uma das 

principais técnicas de conservação de alimentos, é bem mais novo do que as ideias 

citadas anteriormente e baseia-se no princípio de redução da temperatura. Este 

princípio foi observado nos primórdios quando em locais de clima mais quente os 

alimentos eram armazenados em cavernas naturais onde a temperatura era 

relativamente baixa. Mais tarde, isso era feito com a construção e abastecimento de 

depósitos de gelo, porém uma grande revolução surgiu da metade do século XVIII 

para início do século XIX, com o descobrimento da compressibilidade dos líquidos e a 

criação dos primeiros refrigeradores artificiais (RAYMOND, 1929 apud. LAWRIE, 2005; 

BORGSTRON, 1976). Ainda muitas melhorias e inovações tecnológicas foram feitas 

nesses equipamentos, como a redução dos motores compressores e o 

desenvolvimento de gases ou líquidos refrigerantes mais seguros, sendo que 

atualmente contamos com desde os processos mais convencionais até metodologias 

de resfriamento ultrarrápidas (GOMIDE, RAMOS, FONTES, 2009). Valle et al. (2004) 

apontam as câmaras e balcões frigoríficos, e os congeladores ou freezers como itens 

indispensáveis para estabelecimentos que lidam com o processamento da carne 

bovina. 

 A manutenção de baixas temperaturas é importante porque quando um produto 

com substâncias nutritivas e uma alta umidade, característico da carne, é exposto por 

mais de 20 minutos a uma faixa de temperatura de 20ºC a 45ºC, temos uma grande 

chance de desenvolver doenças transmitidas pelos alimentos. O grande fator de 

preocupação é com as bactérias, que são organismos simples, unicelulares, de rápida 

reprodução, invisíveis a olho nu e presentes em qualquer lugar do meio ambiente. Elas 

podem ser classificadas em dois grandes grupos: das deteriorantes e das patogênicas 

(VALLE et al. 2004).  

 Pseudomonas, Brochotrix, Moraxella, Acinetobacter e Lactobacillus são 

exemplos de espécies pertencentes ao grupo das deteriorantes, aquelas bactérias que 

prejudicam a comercialização da carne por modificar suas características sensoriais, 

abreviando sua vida de prateleira (VALLE et al. 2004; JAMES, JAMES, 2002). É fácil 

identificar um produto com essas bactérias, pois a marcada alteração de cor, sabor e 

odor do produto age como um dispositivo de segurança. A percepção do estado de 
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deterioração pelo consumidor é algo subjetivo, porém é possível citar algumas 

características básicas como aparecimento de limosidade, descolorações e odores 

ruins provenientes do metabolismo de ésteres e tióis (JAMES, JAMES, 2002). Shaw 

(1972) apud. James, James (2002) aponta que essas evidências ficam claras quando 

a população de microrganismos se aproxima de 107 UFC/cm2. 

Tabela 7 – Gêneros de bactérias mais comuns na carne bovina fresca. 

GÊNERO DE 

BACTÉRIA 
OCORRÊNCIA 

GÊNERO DE 

BACTÉRIA 
OCORRÊNCIA 

Acinetobacter ○○ Lactobacillus ○ 

Aeromonas ○○ Lactococcus ○ 

Alcaligenes ○ Leuconostoc ○ 

Acrobacter ○ Listeria ○ 

Bacillus ○ Microbacterium ○ 

Brochothrix ○ Micrococcus ○ 

Carnobacterium ○ Moraxella ○○ 

Caseobacter ○ Paenibacillus ○ 

Citrobacter ○ Pantoea ○ 

Clostridium ○ Pediococcus ○ 

Corynebacterium ○ Proteus ○ 

Enterobacter ○ Pseudomonas ○○ 

Enterococcus ○○ Psychrobacter ○○ 

Erysipelothrix ○ Salmonella ○ 

Flavobacterium ○ Staphylococcus ○ 

Hafnia ○ Weissella ○ 

Kocuria ○ Yersinia ○ 

Kurthia ○   

○   Frequente 

○○ Muito frequente 

FONTE: Adaptado de Jay, Loessner e Golden (2005). 

 Já as bactérias patogênicas são aquelas que colocam em risco a saúde 

humana, provocando desde simples náuseas, cólicas, diarreias e febres até problemas 

mais sérios como sequelas no sistema motor e a morte. O mais perigoso é o fato de 
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que a contaminação por patógenos não altera as características dos alimentos, 

portanto não provocam indícios que possam ser detectados pelos órgãos dos sentidos 

humanos. Este tipo de microrganismo pode se originar do próprio animal, caso da 

perigosa Escherichia coli O157:H7, e do meio ambiente podendo se agravar pelas 

condições precárias de manipulação (VALLE et al., 2004). As patogenias mais 

preocupantes são causadas pelas bactérias Clostridium perfringens, Eschericia coli, 

Salmonella spp., Yersinia enterocolitica e Listeria monocytogenes (JAMES, JAMES, 

2002). A Tabela 7 fornece uma listagem geral das bactérias que ocorrem em na carne 

in natura, mas não significa que estejam presentes concomitantemente.  

Tabela 8 – Gêneros de fungos, mais comuns na carne bovina fresca 

GÊNERO DE 

BOLOR 
OCORRÊNCIA 

GÊNERO DE 

LEVEDURA 
OCORRÊNCIA 

Alternaria ○ Candida ○○ 

Aspergillus ○ Cryptococcus ○ 

Aureobasidium ○ Debaryomyces ○ 

Cladosporium ○○ Hansenula ○ 

Eurotium ○ Pichia ○ 

Fusarium ○ Rodotorula ○ 

Geotrichum ○ Saccharomyces ○ 

Monascus ○ Torulopsis ○○ 

Monilia ○ Trichosporon ○ 

Mucor ○○ Yarrowia ○ 

Neurospora ○   

Penicillium ○   

Rhizopus ○○   

Sporotrichum ○○   

Thamnidium ○○   

○   Frequente 

○○ Muito frequente 

FONTE: Adaptado de Jay, Loessner e Golden (2005) 

 Menos comuns que as bactérias, aparecem também bolores e leveduras, já 

que estes são microrganismos comuns de existirem em vários ambientes durante o 
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processamento da carne (JAY, LOESSNER, GOLDEN. 2005). James e James (2002) 

colocam que os bolores, principalmente, possuem capacidade de sobreviver e se 

multiplicar a baixas temperaturas, mas mesmo assim são incomuns porque são 

inibidos pela constante competição com as bactérias. A presença de fungos em carne 

se da somente em produtos resfriados, a temperaturas acima do ponto de 

congelamento, e é indicio de que houve falha no controle de temperatura. No passado, 

carcaças importadas a -5ºC a -10ºC apresentavam problemas pontos e felpos 

multicoloridos, causados pelos gêneros Cladosporium, Geotrichum, Mucor, Penicillium, 

Rhizopus e Thamnidium. As leveduras e bolores mais comuns estão demonstrados na 

Tabela 8. 

 Levando em consideração que toda a carne é cozida ou passa por um 

tratamento térmico antes de ser consumida, pode-se concluir que um pequeno número 

de patógenos não será problema, pois o calor tratará de removê-los com sucesso. 

Porém grande parte dos surtos de infecção ou intoxicação alimentar ocorre justamente 

porque o produto foi mal cozido ou devido ao tratamento ser insuficiente para reduzir 

satisfatoriamente a população microbiana. Sendo assim, o armazenamento da carne 

crua em refrigeração ou congelamento se coloca como etapa crucial para evitar que 

esses microrganismos se proliferem e atinjam uma população tão grande a ponto de  

nenhum outro processo subsequente ser capaz de eliminar o perigo biológico (JAMES,  

JAMES, 2002). O constante abaixamento da temperatura retira o produto da zona de 

perigo, entre 37ºC a 6ºC, levando-o para zonas mais seguras. Para carnes, a faixa da 

refrigeração está em aproximadamente 0ºC. A -10ºC o crescimento bacteriano é 

retardado, ou seja, não se multiplicam, mas sobrevivem. E sob congelamento, -18ºC, a 

multiplicação ocorre de maneira muito lenta e algumas bactérias não sobrevivem 

(VALLE et al., 2004). O congelamento lento pode não ser efetivo na redução da taxa 

de crescimento, mas pode matar os microrganismos pela formação de cristais de gelo 

maiores (WARRIS, 2000). Rosset (1962) propõe que a inibição microbiológica 

decorrente do congelamento é devida a parte da água se tornar gelo e tornar-se 

indisponível para o crescimento microbiano. O autor também explica que sempre 

existe uma proporção de água livre, sendo está 26% para -5ºC, 18% para -10ºC, 14% 

para -28ºC e 10% a -40ºC. Bactérias como Salmonella e Staphylococcus são 

exemplos de patógenos que sobrevivem ao congelamento (VARNAM, SUTHERLAND, 

1995). 

O grau de contaminação adquirido inicialmente na superfície da carne é um 

fator importante de ser controlado e como já citado anteriormente o processo pode 
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estar cheio de oportunidades para que aconteçam novas infecções.  Quando as 

populações iniciais são pequenas, para o microrganismo crescer em proporções 

perigosas, precisará se multiplicar mais vezes. Sabe-se que leva um determinado 

tempo em uma dada temperatura para que um grupo de bactérias duplique o número 

de indivíduos, sendo esse período conhecido como tempo de geração. Ele é 

prolongado se utilizarmos baixas temperaturas. Sendo assim, o shelf life da carne 

pode aumentar significativamente quando uma pequena quantidade de 

microrganismos demora muito tempo para se proliferar. Um bom exemplo é o tempo 

de geração de Pseudomonas spp, que de 1 hora a 20ºC vai para 8 horas a 2ºC 

(JAMES, JAMES, 2002). Ayres (1960), observando o crescimento microbiano em 

fatias de carne, reportou que no terceiro dia a 20ºC o produto já apresentava sinais de 

deterioração, enquanto as amostras deixadas a 0ºC estragaram somente ao vigésimo 

dia.  

Tabela 9 – Temperatura mínima para multiplicação de microrganismos patogênicos na 

carne bovina 

BACTÉRIA 

TEMPERATURA MÍNIMA 

PARA 

DESENVOLVIMENTO (ºC) 

TEMPERATURA ÓTIMA 

PARA 

DESENVOLVIMENTO (ºC) 

Clostridium perfringens 12 43 – 47 

Escherichia coli 7 35 – 40 

Salmonela spp 5  35 – 43  

Listeria monocytogenes 0 30 – 37 

Yersinia enterocolitica -2 28 – 29 

FONTE: Adaptado de Mead e Hinton (1996). 

 As bactérias também podem ser classificadas em três tipos de acordo com a 

temperatura em que melhor se adaptam. As mesófilas são aquelas que se 

desenvolvem bem em uma faixa de 20ºC a 45ºC e possuem uma faixa ótima entre 

30ºC e 40ºC. As psicrotróficas compreendem os gêneros de temperatura ótima de 

20ºC a 30ºC e conseguem se multiplicar satisfatoriamente mesmo em temperaturas 

abaixo de 7ºC. As que suportam temperaturas superiores a 45ºC são as termófilas 

(JAY, LOESSNER, GOLDEN, 2005). De acordo com a Tabela 9, percebemos que os 

patógenos da carne são geralmente mesófilos ou psicrotróficos. Os mesófilos, como a 

E. coli são facilmente inibidos pela baixa temperatura. Já os psicrotróficos, caso da 
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Listeria monocytogenes, mesmo sob refrigeração terão condições para se 

desenvolver, nunca no ritmo mais acelerado, mas haverá considerável crescimento. 

Para está última classe é importante focar nos processos de inibição posteriores, 

como o cozimento (JAMES, JAMES, 2002). 

  Dessa maneira, parece óbvio que a melhor forma de produzir uma carne de 

qualidade, inofensiva à saúde pública e com a validade estendida é resfriar o mais 

rapidamente, atingindo a menor temperatura possível. Porém o processo de 

refrigeração é complexo e irá envolver uma série de fatores que, quando 

desrespeitados, podem trazer sérios defeitos para a textura do produto, causando 

encolhimento das fibras e perda da água por gotejamento. Devem-se levar em 

consideração a quantidade de carcaças, a sua disposição, peso e a cobertura de 

gordura. Quanto à câmara-fria é importante ressaltar seu espaço, a temperatura, 

umidade relativa e velocidade do ar circundante (GOMIDE, RAMOS, FONTES, 2008). 

 As características da carcaça influenciarão as propriedades termo físicas como 

a condutividade térmica e o calor específico. Este último determina a quantidade de 

energia que será necessário absorver ou retirar de um material para que varie em 1ºC. 

Existem valores distintos para cada um dos componentes da carne. Em temperatura 

ambiente, o calor específico do tecido, gordura e ossos é respectivamente cerca de 

0,85, 0,95 e 0,6 cal/gºC, podendo haver variações de acordo com a temperatura e 

principalmente para fração de gordura que muda de estado físico durante o 

resfriamento (WARRIS, 2000).  

A condutividade térmica determina o fluxo de calor, no sentido do centro da 

musculatura para a superfície, dado em watts metro kelvin.  Os lipídeos da carcaça 

apresentam uma condutividade menor quando comparada aos demais componentes, 

ou seja, a passagem do calor será mais lenta agindo como um isolante térmico, porém 

menor perda de peso foi encontrada por Bouton et al. (1957) apud Lawrie (2005) para 

carcaças com maior e melhor acabamento de gordura, fator importante 

economicamente. Os ossos dependerão se tiverem conformação sólida ou esponjosa. 

Já a condutividade no próprio tecido muscular possui leve dependência da direção das 

fibras, sendo aumentada quando no sentido longitudinal (WARRIS, 2000). O 

posicionamento anatômico do corte e sua profundidade também podem trazer taxas 

de resfriamento variáveis e temperaturas não uniformes nas regiões da carcaça. Isso 

pode acarretar o aparecimento de defeitos como o odor ruim oriundo da mancha 

óssea ou bone taint, sendo o fato de a temperatura interna demorar a decrescer e 
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acabar por favorecer a proliferação de microrganismos na junção entre o osso e o 

músculo um agravante (GOMIDE, RAMOS, FONTES, 2008; LAWRIE, 2005).  

Mudanças significativas também ocorrerão durante o congelamento e 

descongelamento.  Camadas de gelo, estado físico da água com maior condutividade, 

vão se formando nas camadas superficiais, portanto é possível observar que o 

congelamento fica cada vez mais rápido porque haverá mais gelo formado. Este 

mesmo fenômeno explica o fato de o descongelamento ser sempre mais demorado 

(WARRIS, 2000).  

 A convecção é outro fenômeno físico importante e está relacionado com o 

controle e especificação das câmaras frias. O ar passa pela superfície da carcaça 

retirando o calor e levando-o embora. Velocidades do ar maiores a baixas 

temperaturas aumentam consideravelmente a taxa de resfriamento e, se não 

controlada a umidade relativa, pode haver uma marcada perda de água, efeito 

conhecido como drip loss. Um ambiente a 0ºC e velocidade de circulação de 0,5 m/s 

causa um decréscimo na temperatura para 10ºC em aproximadamente 24 horas 

(WARRIS, 2000). A legislação brasileira estabelece que a temperatura máxima no 

centro da musculatura deverá ser de 7ºC (BRASIL, 1996). O cumprimento deste valor 

pode implicar em processos de até 48 horas. A condução também poderá ser utilizada 

para induzir a queda de temperatura, porém está embasada no contato físico direto da 

superfície com o elemento utilizado. Existem processos de imersão em gelo e 

aspersão de água fria (WARRIS, 2000). 

 A obtenção de uma carne segura de altíssima qualidade e o cumprimento das 

determinações sobre a temperatura interna adequada, estipulada pela legislação, 

motiva os produtores a realizarem processos onde a queda de temperatura é 

extremamente rápida. Enquanto nas partes próximas ao centro obtém-se valores 

conformes, a queda de temperatura é drástica nas regiões superficiais. O frio intenso 

faz com que o músculo esteja suscetível ao principal defeito relacionado entre a 

refrigeração e a maciez da carne bovina: o cold shortening ou encurtamento pelo frio. 

Este efeito se estabelece quando há manutenção de temperaturas inferiores a 10ºC 

durante o declínio do pH no início do período post mortem. Também é muito frequente 

em carcaças leves e com escassa cobertura de gordura quando expostas a tratamento 

de resfriamento severo. Há também o thaw shortening ou encurtamento pelo 

descongelamento, decorrente de carcaças rapidamente congeladas no pré-rigor e 

descongeladas, com redução crítica do comprimento dos sarcômeros e alta perda de 
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água e peso (GREASER, 2001). Além de estipular uma metodologia de refrigeração 

adequada, processos como a estimulação elétrica e a desossa quente podem ajudar a 

prevenir estes defeitos (JAMES, JAMES, 2002). 

Tabela 10 – Especificações dos processos de resfriamento rápidos: aspersão e 

ultrarrápido 

MÉTODO DE 

RESFRIAMENTO 
ESPECIFICAÇÕES 

Aspersão 

1ª câmara: 

• Temperatura da água: 1 – 5ºC 

• Aspersão: 60s a cada 15 minutos 

• Velocidade do ar: 0,5 – 1,5 m/s 

• Tempo: 10 horas 

2ª câmara: 

• Temperatura: 0 – 1ºC 

• Estocagem final 

Ultrarrápido 

1ª câmara: 

• Temperatura: (- 20) – (- 40)ºC 

• Velocidade do ar: 3,0 – 5,0 m/s 

• Tempo: 3 horas 

2ª câmara: 

• Temperatura: 0ºC 

• Velocidade do ar: 0,5 – 1,5 m/s 

• Estocagem final 

FONTE: Gomide, Ramos e Fontes (2008). 

Para melhor adaptar o resfriamento na indústria de carnes, temos disponíveis 

diversos tipos de processos para serem empregados. Basicamente podem ser 

divididos em dois grupos: o dos processos rápidos e dos processos lentos. O processo 
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lento, mais convencional implica a utilização de duas câmaras, ambas com 

temperaturas próximas a 0ºC e a primeira com velocidade do ar e umidade relativa 

controlada, juntas perdurando por 48 horas.  Dentre os processos rápidos podemos 

citar o spray chilling, que consiste na aspersão de água fria sobre as carcaças, com 

duração de aproximadamente 10 horas. O blast chilling ou processo de resfriamento 

ultra-rápido utiliza baixas temperaturas associadas com altas velocidades do ar 

circundante, terminando em cerca de 3 horas. As especificações de cada um dos 

processos estão organizadas nas Tabelas 10 e 11.  

Tabela 11 – Especificações do processo de resfriamento lento: convencional 

MÉTODO DE 

RESFRIAMENTO 
ESPECIFICAÇÕES 

Convencional 

1ª câmara: 

• Temperatura: 0 – 4ºC 

• Velocidade do ar: 0,3 – 1,0 m/s 

• Umidade relativa: 88 – 92% 

• Tempo: 12 – 24 horas 

2ª câmara: 

• Temperatura: 0 – 3ºC 

• Tempo: 24 horas 

FONTE: Gomide, Ramos e Fontes (2008). 

 

2.3.1 Encolhimento pelo frio e pelo descongelamento 

 Após a morte do animal, decorrente da falta de circulação sanguínea e 

interrupção do fornecimento de oxigênio para os músculos, o organismo é forçado a 

manter parcialmente sua atividade através do metabolismo anaeróbio, que irá gerar 

energia. Este processo resulta na produção do ácido lático responsável pelo declínio 

do pH post mortem, ocorrendo até que as reservas de glicogênio acabem, esgotando 

o ATP, necessário para manter o músculo contrátil. Esta perda de extensibilidade é 

denominada de rigor mortis (LAWRIE, 2005). Se, por algum motivo a temperatura da 

carcaça recém-abatida alcançar valores inferiores a 10ºC antes da instalação do rigor 
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cadavérico, ou seja, durante as reações bioquímicas post mortem, ocorrerá o 

fenômeno do cold shortening, o encurtamento das fibras musculares pelo frio, 

responsável por uma carne dura após cozimento mesmo passando por processos de 

maturação e amaciamento (KOOHMARAIE et al., 1996). 

 A primeira observação deste fenômeno ocorreu na Nova Zelândia, logo após a 

Segunda Guerra Mundial, quando a carne de cordeiros era produzida e processada 

com métodos de refrigeração melhorados (LOCKER, 1985 apud. JAMES, JAMES, 

2002). Locker e Hagyard (1963) observaram pela primeira vez a ocorrência do cold 

shortening em experimento realizado com músculos bovinos, onde os armazenados a 

2ºC apresentaram um grau significativamente maior de encurtamento das fibras 

musculares quando comparados aos estocados em temperatura ambiente, que 

apresentaram somente a perda de extensibilidade normal do rigor mortis. Ainda 

sugerem que o menor encurtamento ocorra na faixa de temperatura de 14 a 19ºC. 

 Precedendo a chegada do rigor mortis existe uma contração natural decorrente 

da falta de ATP, porém é pouco significante e pode ser facilmente anulada por 

pequenas cargas. Já a contração decorrente do encurtamento pelo frio, com 

temperaturas inferiores a 10ºC, chega a ser oito vezes maior quando comparado ao 

músculo encurtado a 38ºC. Desenvolve forças da ordem de 1 a 2 N/cm2, que significa 

cerca de 4 a 8% da força total de um músculo vivo totalmente estimulado. Em 

temperaturas próximas a 0ºC o aumento de força vai ficando cada vez mais 

pronunciado (JAMES, JAMES, 2002). 

 A ativação deste encurtamento está relacionada aos mesmos mecanismos 

utilizados para contração muscular no animal vivo, porém diferem na maneira como o 

processo é iniciado. A explicação total do fenômeno está em entender a estrutura 

muscular e observar os eventos que são necessários para que ocorra a movimentação 

muscular (JAMES, JAMES, 2002). 

 As fibras musculares que constituem o músculo são envolvidas por uma 

membrana denominada sarcolema, que é atravessada por um conjunto de túbulos 

chamados de túbulos T ou transversos. Em seu interior pode ser encontrado um 

líquido chamado de sarcoplasma e as menores unidades musculares, as miofibrilas, 

responsáveis pela movimentação muscular. Dentro de uma fibra podem ser 

encontradas de 1000 a 2000 unidades de miofibrilas e todas serão dotadas 

principalmente de duas proteínas, a actina e a miosina. As primeiras são menos 

espessas e estão dispostas nos dois lados de uma linha vertical chamada linha Z, 
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formando a banda clara, ou banda I. As miosinas, filamentos mais grossos, estão 

conectadas a outra dessas linhas, chamada M, formando a banda escura ou A. Essas 

bandas se apresentam por todo sentido longitudinal da miofibra e alternam entre si 

conforme demonstrado na Figura 13. A distância entre duas linhas Z é chamada de 

sarcômero (LAWRIE, 2005). 

 Para que haja contração ou relaxamento é necessário respectivamente que as 

miosinas e actinas se aproximem ou se afastem. In vivo, esta atividade requer um 

impulso oriundo dos nervos motores que chegue a placa terminal motora conectada as 

fibras musculares e viaje por todo o sarcolema. O impulso é transmitido pelos túbulos 

transversos que estão em contato com o retículo sarcoplasmático, uma cisterna que 

armazena cálcio e envolve cada fibrila. No músculo em repouso a concentração dos 

íons Ca+2 é muito baixa, cerca de 0,10 µM. Entretanto, decorrente do estimulo 

nervoso, os retículos sarcoplasmáticos irão liberar mais cálcio para o sistema, 

atingindo valores da ordem de 10 µM. Actina e miosina se mantêm separadas devido à 

ação reguladora da troponina e tropomiosina que barram o sítio de ligação entre as 

duas. Sendo estas proteínas sensíveis ao Ca+2, a saturação deste íon no sistema 

muda a configuração estrutural liberando o sítio ativo. A reação de quebra do ATP 

concentrado na estrutura da miosina é desencadeada e a energia livre permite que a 

actina deslize sobre a miosina, juntando as duas e promovendo a contração muscular, 

com consequente encurtamento dos sarcômeros.  Para que a musculatura retorne ao 

estado de relaxamento o cálcio deverá ser reabsorvido pelas cisternas e o ATP é 

regenerado (LAWRIE, 2005).  
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Figura 13 – Estrutura da miofibrila 

 
FONTE: Adaptado de Lawrie (2005). 

 O processo é constantemente repetido, visto que, mesmo em repouso, existem 

pequenos vazamentos de cálcio. Durante o post mortem a repetição acontece até que 

ocorra a falta de ATP. No cold shortening, mesmo com a presença da molécula de 

energia, o encurtamento ocorre, mas isso se dá porque o retículo sarcoplasmático, 

que trabalha normalmente à temperatura normal do organismo, tem sua atividade 

reduzida em até 200 vezes se a 10ºC e 1000 vezes se a 2ºC. Portanto não existe a 

reabsorção do cálcio e essa saturação estimula excessivamente a atividade contrátil, 

encurtando os sarcômeros e reduzindo o comprimento do corte em até 50%. Com as 

proteínas contráteis cada vez mais sobrepostas e ligadas, o resultado é a textura firme 

da carne após o cozimento (JAMES, JAMES, 2002).  

 Quando a carne no estado pré-rigor é congelada rapidamente, a maior parte 

das reações é inibida e não se observa o encolhimento. O efeito virá somente quando 

a carne for descongelada, porque durante este processo a temperatura vai lentamente 

aumentando até passar obrigatoriamente pela faixa de 0ºC a 10ºC, crítica para o 

acontecimento do cold shortening. Há um agravamento do quadro, visto que os cristais 

de água formados durante o congelamento podem danificar o retículo 

sarcoplasmático. O músculo chega a perder até 60% do seu comprimento quando 

congelado, podendo atingir valores de 70 a 80%, sem contar com a perda de peso 

relacionada com a exsudação por gotejamento (GRASER, 2001). 
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 Os defeitos de encurtamento pelo frio são mais comuns para bovinos e ovinos 

porque o período de queda de pH post mortem é mais demorado para esses animais. 

Apesar da menor incidência, o fenômeno já foi identificado no abate de suínos quando 

as carcaças eram expostas a rápido resfriamento e temperaturas abaixo de zero. É 

importante também atentar à temperatura inicial da câmara fria: sendo esta muito 

baixa, a superfície do produto rapidamente entrará em equilíbrio e poderá apresentar 

características de encurtamento (JAMES, JAMES, 2002). A melhor maneira de 

prevenir o cold shortening é não atingir valores de temperatura inferiores a 10ºC antes 

de 10 horas pós abate para bovinos e 5 horas para suínos (OFFER et al. 1988 apud. 

JAMES, JAMES, 2002; HONIKEL, 1986 apud. JAMES, JAMES, 2002).  

 Alternativas foram criadas com sucesso para ajudar nesta prevenção. O 

método de pendura convencional das carcaças bovinas, pelo tendão de Aquiles, pode 

ser alterado para pendura pelo forâmen pélvico, na região do quadril, visando reduzir a 

suscetibilidade dos músculos ao cold shortening. A estimulação elétrica é outra 

ferramenta importante, não age diretamente na maciez da carne, mas acelera o 

processo de contração muscular post mortem para permitir os métodos de 

resfriamento mais rápidos (GOMIDE, RAMOS, FONTES, 2008).  

 Mesmo sendo de característica sensorial indesejável, as carnes que sofrem 

encurtamento ainda possuem alguma propriedade funcional. É possível utilizar esta 

carne cominuída para elaborar embutidos cárneos (XIONG, BLANCHARD, 1993). 

Abu-Bakar et al. (1989) não encontraram nenhuma diferença sensorial entre salsichas 

produzidas de carne resfriada rapidamente e carne resfriada pelo processo 

convencional. 
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2.4 ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA 

 
 A atual necessidade de resfriar a carne o mais rápido possível, para manter o 

nível de contaminação microbiana sobre controle, exige da indústria frigorífica a 

utilização de métodos de resfriamento cada vez mais eficazes e potentes. A queda 

brusca da temperatura, principalmente em carcaças bovinas, tem levado ao 

aparecimento de fenômenos como o cold shortening e o thaw shortening, que 

depreciam a qualidade sensorial da carne, tornando-a dura após cozimento até 

mesmo aquelas que foram maturadas. Para isso, muitos métodos foram difundidos 

visando evitar estes defeitos, sendo a estimulação elétrica um dos principais (JAMES 

& JAMES, 2002). 

A primeira observação da ação da estimulação elétrica no amaciamento de 

carnes ocorreu em um experimento feito por Benjamim Franklin, em 1749, aplicando o 

método em carcaças de perus. A primeira patente do processo veio a existir somente 

em 1951, nos Estados Unidos, e estudos mais severos passaram a ser realizados a 

partir da década de 1970 quando foi investigado com maior intensidade na Nova 

Zelândia. O ano de 1978 pode ser considerado um marco, pois data a criação do 

primeiro estimulador elétrico comercial, responsável por difundir esta tecnologia na 

indústria de carnes (LAWRIE, 2005; GOMIDE; RAMOS; FONTES, 2008).  

O princípio básico da estimulação elétrica é o fornecimento de pulsos elétricos 

externos para intensificar a contração muscular post mortem, consumindo rapidamente 

as reservas de ATP, acelerando a glicólise anaeróbia e a consequente queda do pH. 

Desta forma, com o rigor mortis acontecendo mais cedo, a musculatura não se 

apresentará mais susceptível ao encolhimento pelo frio (PEARSON & DUTSON, 

1985). Apesar de haver um meio de aplicação que envolve ação direta sobre a 

consistência da carne, o principal propósito de sua utilização, acelerando o processo 

glicolítico, é permitir o resfriamento rápido com temperaturas mais baixas sem que a 

maciez padrão da carne seja modificada por defeitos. O declínio acentuado do pH 

também favorece a liberação de enzimas proteolíticas endógenas, encontradas nos 

lisossomas, que degradam as proteínas presentes na estrutura muscular, estimulando 

o processo de maturação, conhecida também como resolução do rigor. O mecanismo 

direto de amaciamento está relacionado ao intenso trabalho muscular gerado pela 

contração oriunda de altas voltagens, que mecanicamente causa a ruptura das 

miofibrilas e contribui para uma carne mais tenra (GOMIDE; RAMOS; FONTES, 2008). 
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 Além dos efeitos que contribuem com a textura do produto, a estimulação 

elétrica também melhora outros aspectos sensoriais como a cor, sabor e a aparência 

geral. O vermelho brilhante do músculo é ressaltado fazendo com que a carne pareça 

mais atrativa. A aceleração da glicólise faz com que a cor esteja mais próxima da 

desejada ao final do processo e um pH final mais baixo aumenta a reflectância, 

condição similar ao defeito PSE, porém mais ameno. Esta coloração também 

proporciona um melhor contraste da musculatura com a gordura entremeada levando 

uma melhor visualização do marmoreio11 até 24 horas post mortem e conferindo 

escores mais altos durante a classificação da carcaça. O efeito do anel de 

aquecimento, que é a formção de duas tonalidades de coloração na carne, uma clara 

no centro e outra escura nas extremidades, é inibido pela instalação uniforme do rigor 

em todas as regiões do músculo. Entretanto, diferenças de cor entre produtos 

estimulados e não estimulados podem ser mínimas ou não existirem após um período 

de resfriamento superior a 48 horas. Substâncias naturais da degradação proteica e 

de resíduos dos produtos e substratos das reações post mortem, como a inosina 

monofosfato e a hipoxantina, derivadas da quebra do ATP, são liberados e 

potencializam o sabor (GOMIDE; RAMOS; FONTES, 2008).  

A eficácia da estimulação elétrica depende das características da carcaça e do 

processo de resfriamento. Carnes de animais jovens, que naturalmente apresentam 

um elevado grau de maciez, continuam macias mesmo sem a aplicação do processo. 

Já as carcaças de animais mais velhos, produtores de carne mais dura, estão mais 

susceptíveis de terem sua musculatura amaciada pelo método elétrico. A cobertura de 

gordura é outro fator importante, porque funciona como isolante térmico, portanto 

quando este parâmetro é escasso a condutividade térmica aumenta e 

consequentemente acontece a queda de temperatura mais rapidamente. Assim a 

probabilidade de ocorrência do cold shortening também cresce e para evitá-la a 

estimulação elétrica se mostra como uma boa alternativa. Ainda sobre a idade do 

animal é relevante comentar que apesar dos jovens já produzirem carnes mais macias 

é exatamente está faixa etária a que possui menor espessura de gordura sobre a 

carcaça, principalmente se alimentados com dietas de baixa energia. Portanto pode 

ser importante a aplicação de estimulação em animais jovens também (GOMIDE; 

RAMOS; FONTES, 2008). 

                                                           
11 A marmorização ou grau de marmoreio, também conhecida pela expressão marbling se 
refere a quantidade de depóstios de gordura intramuscular, ou seja, no interior do músculo, da 
carne (GOMIDE; RAMOS; FONTES, 2008). 
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As especificações do equipamento ou do método vão determinar o tipo de 

estimulação elétrica e seus mecanismos de ação. Como principais parâmetros podem 

ser citados a voltagem, aperagem, frequencias, tipos de corrente, ciclos de pulsos e o 

período de estimulo. Na estimulação de baixa voltagem são empregadas voltagens na 

ordem de 35 a 70V administradas por barras metálicas em contato com as narinas do 

animal ou com a região do vazio12, tendo duração de dois minutos com frequencia de 

50 a 60 Hz. A baixa voltagem acaba por exigir que este processo seja aplicado o mais 

rápido possível após a insensibilização do animal, podendo ter um intervalo máximo 

de 10 minutos entre os dois processos e acontecendo geralmente na área de sangria. 

Esta exigencia é necessária para que os pulsos elétricos se propaguem de forma 

eficiente aproveitando a integridade do sistema nervoso central do animal para 

execução da contração muscular.  O efeito deste método de estimulação se concentra 

somente na aceleração da glicólise post mortem com a consequente prevenção do 

encurtamento pelo frio. Também é o procedimento que promove maior segurança para 

os funcionários do abatedouro (GOMIDE; RAMOS; FONTES, 2008). 

Já na estimulação elétrica de alta voltagem, valores superiores a 400V devem 

ser aplicados, aumentando consideravelmente o risco de acidentes no matadouro. 

Sendo assim é necessária a construção de sistemas de segurança mais eficazes tal 

como a determinação de áreas restritas, sinalizadas e com botões de emergência que 

interrompem imediatamente a energia. As caixas de eletricidade também devem 

possuir testes de credenciais para evitar que pessoas desautorizadas operem ou 

modifiquem os parâmetros do equipamento (GOMIDE; RAMOS; FONTES, 2008). 

As altas voltagens tornam o método independente do funcionamento do 

sistema nervoso central, permitindo que seja aplicado em um intervalo de tempo maior 

post mortem, chegando até uma hora após a insensibilização e abrangendo deste a 

etapa da sangria até a serragem da carcaça. No primeiro local onde pode ser feito o 

processo, a área de sangria, os eletetrodos são colocados sobre a pele do animal, não 

exigindo sistemas de sanitização. Nas demais etapas, existe a necessidade de 

esterelizar as barras do equipamento por entrarem em contato direto com a 

musculatura. Na unidade de estimulação elétrica Continuous-Trac Electro-Tender da 

LeFiell Company usada em bovinos com descouramento total e parcial, os eletrodos 

viajam por esteiras metálicas e após serem utilizados na carcaça são introduzidos em 

                                                           
12 Vazio é o mesmo que ilharga, região lateral do flanco, lateral das costelas e do abdômem. 
No caso da estimulação elétrica lateral do abdômem (HOUAISS, 2012e; HOUAISS, 2012f; 
GOMIDE; RAMOS; FONTES, 2008). 
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uma cabine com água a 82ºC (SAVELL, 1985). Mesmo sem necessidade de 

sanitização, o uso da estimulação elétrica na sangria é desencoraja pelo fato de que 

os animais estão pendurados por somente uma pata possibilitando que a pata livre 

sofra contrações mais intensas, provocando chutes involuntários que danificam a 

musculatura e o couro (GOMIDE; RAMOS; FONTES, 2008). 

É importante ressaltar que conforme há o avanço das fases de abate, a 

resistência elétrica é aumentanda exigindo maiores voltagens ou prejudicando o 

processo. Isso acontece principalmente quando há a retirada das víceras, que por 

serem umidas e proporcionarem maior área transversal relativa aumentam a 

condutividade elétrica. Entretanto para estimular eletricamente uma carcaça não 

eviscerada são necessários procedimentos adicionais como a amarração da bexiga e 

o tampamento do ânus com sacolas plásticas, evitando contaminações. Em muitos 

matadores também o espaço é muito limitado para a instalação dos equipamentos de 

estimulação (GOMIDE; RAMOS; FONTES, 2008).  

O último ponto do processo de abate em que a estimulação elétrica pode ser 

utilizada é após a serragem das carcaças antes que as metades sejam resfriadas. É 

escolhido somente em último caso, quando o abatedouro não possui disponibilidade 

de espaço e nenhuma outra etapa. Além de não conferir vatangens e ser menos 

efetiva, requer maiores voltagens, pois a resistência elétrica da meia carcaça é ainda 

maior (GOMIDE; FONTES; RAMOS, 2008). É normal que haja a flexão dos membros 

anteriores e a contração da caixa toráxica, porém violentas contrações poderão 

ocorrer separando vertebras e danificando tecidos, ou seja, prejudicanto gravemente a 

qualidade do produto e chegando a até mesmo a entortar a meia carcaça (STIFFLER 

et al., 1982; CHRYSTAL & DEVINE, 1985). No geral, os melhores locais do matadouro 

para utilização deste método de estimulação é após a remoção do couro e antes da 

evisceração ou após evisceração e antes da serragem (GOMIDE; FONTES; RAMOS, 

2008). 

Existem muitas controvérsias sobre os parâmetros que devem ser utilizados no 

método de alta voltagem. Na América e na Europa, a maioria dos matadouros opera 

com equipamentos programados a 550 a 600V em corrente alternada. São aplicados 

cerca de 15 a 20 pulsos elétricos com duração de 2 segundos e intervalos de 1 

segundo, ou seja, liga-se a corrente por 2 segundo e desliga-se por 1. As altas 

voltagens têm a vatagem de necessitarem menor tempo de aplicação, chegando a um 

máximo de 2 minutos para surtirem efeito. Além de agirem acelerando glicólise post 
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mortem e evitar os defeitos de encurtamente, a forte contração muscular gerada é 

suficiente para provocar rupturas nas fibras musculares incrementando o grau de 

maciez das carnes (GOMIDE; RAMOS; FONTES, 2008).  

Tabela 12 – Resumo das especificações dos tipos de estimulação elétrica, alta e baixa 

voltagem 

ESPECIFICAÇÕES 
TIPO DE MÉTODO 

ALTA VOLTAGEM BAIXA VOLTAGEM 

Voltagem > 400 V / 550 – 600 V 60 – 70 V 

Frequência 10 pulsos / minuto 50 – 60 Hz 

Duração 1,5 – 2 minutos 2 – 4 minutos 

Local de aplicação Narinas, vazio -  

Etapa do abate área de sangria 

entre descouramento e 
evisceação  

entre evisceração e 
serragem 

Tempo máx. após 
insensibilização 

10 minutos 1 hora 

FONTE: Gomide, Ramos e Fontes (2008). 

Independente do método ou das condições de processo, cada músculo parece 

obter um grau de resposta diferente à estimulação elétrico baseado em sua posição, 

tamanho e maneira de contrair. Os músculos que contraem rápido respondem melhor 

com maiores frequencias enquanto os de contração lenta são melhores a baixas 

frequências. Quando testados, músculos bovinos, como o M. longissimus e M. 

semimembranosus, reagiram melhor com valores de 14,28 Hz, já os músculos de 

ratos, que contraem mais rapidamente, obtiveram comportamento melhorado entre 33 

e 50 Hz. Para bovinos e ovinos os valores considerados ótimos estão entre 14 a 25 

pulsos/segundo durando cerca de 20 a 40 milissegundos cada, tanto para 
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estimulaçõpes de alta voltagem quanto para baixa voltagem (GOMIDE; RAMOS; 

FONTES, 2008). 

 Apesar de ambos os métodos estarem disponíveis, no Brasil há grande 

preferência pela estimulação elétrica de baixa voltagem, porque, além de ser o método 

mais barato, oferece menor risco aos funcionários, exigindo um menor grau de 

capacitação dos mesmos e simplificando o treinamento oferecido pelo abatedouro 

(GOMIDE; RAMOS; FONTES, 2008). A Tabela 12 resume as especificações gerais 

para cada um dos tipos de estimulação. 
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2.5 MATURAÇÃO E ESTRUTURA MUSCULAR 

 
 Após a morte do animal, a musculatura será convertida em carne ao passar por 

uma série de processos bioquímicos, tais como a queda do pH, extinção das 

moléculas de ATP e a formação de ligações irreversíveis entre as proteínas 

musculares, já tratados em itens anteriores. Ao fim destes processos, ocorre um 

período de marcada perda de extensibilidade das fibras musculares, conhecido como 

rigor mortis, e está carne logo após cozida, apresentará uma consistência 

demasiadamente firme. Porém durante a etapa de comercialização do produto, esta 

característica é eliminada, isso porque desde durante os fenômenos post mortem até 

seu armazenamento no frigorífico existe a ocorrência de uma etapa de amaciamento 

natural, proveniente de componentes da própria carne. Este processo é chamado de 

maturação, condicionamento ou resolução do rigor mortis, provoca melhoria na maciez 

da carne além da produção de compostos de sabor e aroma desejáveis. Para 

potencializar a maturação, o armazenamento da carne pode ser estendido por mais 

tempo com temperatura padronizada, prolongando as reações envolvidas neste 

processo. O efeito de amaciamento pode chegar até 30% de acordo com estudos 

feitos no músculo Longissimus dorsi de bovinos e bubalinos (ARIMA, 2006). 

O principal efeito sobre a textura da carne é proveniente da desnaturação 

proteica. Assim como todos os tecidos vivos, o músculo é uma estrutura complexa e a 

organização de suas moléculas provavelmente não surge ou se mantém de forma 

aleatória. As proteínas do tecido contrátil se tornam desorientadas, passíveis de 

desnaturação, devido à falta de provisionamento de energia no sistema, efeito 

decorrente da morte do animal. A desnaturação pode ser definida como um rearranjo 

físico e intramolecular, não necessariamente envolvendo hidrólise das ligações 

químicas entre os aminoácidos da cadeia peptídica. Muitos fatores estão envolvidos 

com a ação da desnaturação, sendo o próprio abaixamento do pH um deles. É 

importante ressaltar que esta condição age sinergicamente com a proteólise originária 

da mudança na concentração e atividade de determinadas enzimas que estão 

fortemente relacionadas com o processo de condicionamento.  (LAWRIE, 2005).  

Foi observado que a carne macia cozida antes do início do rigor apresentava 

um alto teor de dissociação das proteínas miofibrilares. Após a correção do rigor, a 

maciez perdida era recuperada, porém não havia relação com o grau de dissociação 

destas proteínas. Outra observação importante é que durante o rigor há o aumento da 
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tensão isométrica13 conforme o músculo perde extensibilidade, enquanto que após o 

rigor a mesma tensão é reduzida sem que haja mudanças na extensibilidade. Logo, é 

possível concluir que a degradação enzimática não ocorre diretamente no complexo 

actomiosina e sim em outras proteínas estruturais do sarcomero que possuem a 

função da manutenção de integridade (LAWRIE, 2005; SHIMOKOMAKI et al., 2006). 

As enzimas que agem no processo de maturação são proteases localizadas 

dentro das células musculares, inativas na condição do músculo vivo. Conforme o pH 

abaixa diante da glicólise post mortem e o retículo sarcoplasmático perde a habilidade 

de reter o cálcio aumentando a concentração deste íon no meio, essas enzimas são 

ativadas. O grupo iniciador deste processo é o das calpaínas, composto de duas 

enzimas encontradas no sarcoplasma e dependentes de cálcio, a µ-calpaína ou 

calpína I e a m-calpaína ou calpaína II (ARIMA, 2006; LAWRIE, 2005). A primeira 

depende de uma quantidade menor de cálcio, cerca de 5 µM de acordo com Kinsman, 

Kotulg e Breidenstein (1994) ou na faixa de 3 a 50 µM de acordo com Arima (2006). As 

calpaínas I agem na liberação da α-actinina e na degradação da Z-nina encontradas 

na linha Z e responsáveis pela fixação dos filamentos de actina. Já a calpaína II age 

na linha Z nas proteínas desmina e titina, pode degradar proteínas relacionadas com 

os filamentos de actina como a tropomiosina, troponina e nebulina, e também quebra 

proteínas da linha M (ARIMA, 2006; LAWRIE, 2005). Kinsman, Kotulg e Breidenstein 

(1994) relacionam uma concentração de cálcio de 300 µM enquanto Arima (2006) 

comenta uma faixa de 400 a 800 µM para ativação desta enzima.  

As calpaínas agem em uma temperatura ótima de 10 a 25ºC e possuem um pH 

ótimo próximo ao neutro, no intervalo de 6,8 a 6,6. Quando esses parâmetros se 

encontram fora deste padrão, a atividade enzimática pode cair em até 75%, como por 

exemplo, a 5ºC com pH entre 5,5 e 5,8. A dependência do cálcio sugere que o 

amaciamento pelas calpaínas ocorre mesmo antes da ocorrência total do rigor mortis, 

pois no início existe quantidade de íons suficientes para ativação das calpaínas I e 

conforme o pH se aproxima do rigor total, de 6,2, uma rápida liberação de cálcio 

ocorre aumentando a atividade enzimática e ativando as calpaínas II. O rompimento 

proteolítico da µ-calpaína é mais intenso e da m-calpaína mais ameno (ARIMA, 2006; 

SHIMOKOMAKI et al., 2006). 

                                                           
13 Tensão isomética é um aumento da tensão muscular sem que haja mudança significativa de 
comprimento da fibra muscular (LAWRIE, 2005).  
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Conforme há o avanço do processo de amaciamento, as calpaínas encontram 

outro grupo de enzimas, que inibe sua atividade, o grupo das calpastatinas, enzimas 

também presentes no músculo e consideradas cálcio dependentes. As calpastatinas 

permanecem inativas em pH alto e no pH baixo se complexam com as calpaínas 

inativando-as (SHIMOKOMAKI, et al. 2006). Cada calpastatina é capaz de inibir quatro 

moléculas de calpaína, ligando em ambos os sítios ativos inclusive no sítio ligante do 

cálcio. O músculo possui quantidades suficientes de calpastatinas para inibir toda a µ-

calpaína e m-calpaína, sendo que no músculo cardíaco esse potencial é dez vezes 

potencializado. Acredita-se que o estresse pré-abate, por produzir grandes 

quantidades de epinefrina pode modificar a capacidade da calpastatina e trazer 

consequências para o processo de amaciamento pós abate (ARIMA, 2006). 

Para evitar a degradação excessiva da estrutura protéica, as calpaínas também 

possuem um processo de autólise, que significa atuarem sobre si mesmas inibindo a 

degradação excessiva da estrutura porteica miofibrilar (SHIMOKOMAKI et al., 2006). 

Um modelo de funcionamento das calpaínas e sua inativação são apresentados na 

Figura 14. 

Foi constatado que nos bovinos de raça indiana, da espécie Bos taurus, como 

Nelore, amplamente criado no Brasil, as calpastatinas possuem uma atividade mais 

intensa, que provoca a maior inibição das calpaínas. Este fato explica um maior teor 

de dureza da carne do gado indiano quando comparado com o gado europeu, da 

espécie Bos taurus. O próprio teor de calpastatina na segunda hora após o abate pode 

ser um indicador da maciez final da carne (SHACKELFORD, KOOHMARAIE, MILLER, 

1991; WHIPPLE et al., 1990). Cundiff (1993) sugere que para melhorar este atributo 

nos animais zebuínus, faz-se necessárias melhorias na seleção genética. Estudos de 

Luchiari-Filho (2006) mostram que quando a maciez da carne bovina é avaliada pelo 

método de compressão em quilogramas, a carne do Bos indicus se apresenta 

significantemente um pouco mais dura, porém provadores bastante treinados e 

experientes de análise sensorial não percebem diferença. 

 Na sequencia, inicia-se a atividade do grupo das catepsinas, que estão 

localizadas nos lisossomas e não no citosol. Por este motivo não podem ser 

consideradas como responsáveis diretas pelo amaciamento da carne. As catepsinas 

são liberadas graças a queda do pH que irá enfraquecer as paredes das organelas, 

como o próprio lisossoma (ETHERINGTON, 1984). Com pH de atividade ótimo na 

faixa de 5,5 – 6,5, estas enzimas atacam pontos estratégicos da actina e da miosina, 
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sendo estes as miosinas de cadeia leve e pesada, α-actinina, e troponina C. Atuam 

sinergicamente com as calpaínas para degradar também na troponina-t, desmina e 

titana. As catepsinas se dividem em três grupos: catepsina D, B e L (JIANG, 1998; 

JIANG; LEE; CHEN, 1996). 

Figura 14 – Esquema da ação das calpaínas (A) e sua inativação pelas 

calpastatinas (B) 

 
FONTE: Adaptado de Shimokomaki et al. (2006). 

 Em resumo, os princiapais parâmetros de cada grupo enzimático serão 

apresentado na Tabela 13. Koohmaraie (1993) identifica as mudanças estruturais 

mudanças estruturais mais relevantes como: enfraquecimento da linha Z ou sua 

degradação, desaparecimento da troponina T com surgimento de polipeptídeos de 

peso molecular na faixa de 25-32 kDa, degradação da desmina, quebra da titana, 

fragmentação da nebulina e o aparecimento de peptídeos com peso molecular de 95 

kDa derivados de proteínas maiores. Balzcerzak et al (2001) propõem que existe a 

possibilidade de que a ação proteolítica possa alterar o ambiente extracelular do 
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músculo de bovinos, incluindo a degradação do tecido conjuntivo, também 

contribuindo para a maciez da carne, porém não existem evidências claras de 

rompimento proteolítico no colágeno durante  maturação por ser completamente 

resistente ao ataque das enzimas a valores de pH normal.  

Tabela 13 – Parâmetros e propriedades das calpaínas e catepsinas, enzimas 

envolvidas no processo de maturação 

PARÂMETRO CALPAÍNA CATEPSINA 

Localização Sarcoplasma Lisossomas 

pH ótimo 6,6 – 6,8 5,5 – 6,5 

Dependência de Ca++ Sim Não 

Tipos 
Calpaína I (µ-calpaína) 

Calpaína II (m-calpaína) 

Catepsina B 

Catepsina L 

Catepsina D 

Atuação 

Z-nina, desmina, titina, 

tropomiosina, troponina, 

nebulina, proteínas da 

linha M 

α-actinina, troponina, 

desmina, titana, actina, 

miosina 

FONTE: Adaptado de Jiang (1998) e Arima (2006). 

  Ainda sobre a consistência da carne bovina, é importante ressaltar que o 

processo de maturação é focado em cortes mais nobres e que geralmente já possuem 

um elevado grau de maciez ou valor comercial. Nunca uma carne dura, será 

transformada pelo condicionamento, em uma carne macia, mas pode levá-la a uma 
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classe intermediária de cortes que está entre o macio e o duro (ARIMA, 2006). A 

Tabela 14 classifica alguns músculos de acordo com sua maciez, enquanto que a 

Tabela 15 lista os 10 cortes mais macios e duros comparados pela força de 

cisalhamento, onde quanto menor esta força, mais macio o produto.  

Tabela 14 – Classificação de músculos/cortes comerciais de acordo com seu grau de 

maciez 

MACIOS INTERMEDIÁRIOS DUROS 

Psoas major 

Filé mignon 

Biceps femoris 

Picanha 

Pectoral profundus 

Peito 

Infraspinatus 

Peixinho 

Rectus femoris 

Patinho 

Latissimus dorsi 

Capa de filé 

Gluteus medius 

Alcatra 

Adductor 

Coxão mole 

Trapezius 

Pescoço 

Longissimus dorsi 

Contrafilé 

Semitendinosus 

Lagarto 

Pectoral superficialis 

Peito 

Triceps brachii 

Centro da paleta 

Semimembranosus 

Coxão mole 

 

 Biceps femoris 

Coxão duro 

 

FONTE: Savell & Smith (1999). 

Além desta força, outros parâmetros também podem ser utilizados para 

classificar a consistência de um corte cárneo. Eles são divididos em três grupos de 

efeitos: efeito actomiosina, efeito base e efeito de lubrificação. No primeiro grupo é 

considerado o grau de integridade das miofibrilas, medindo-se o comprimento do 

sarcômero, diâmetro da fibra muscular e fragmento de sarcômero. O segundo está 

relacionado com as proteínas do tecido conjuntivo, portanto quantificam-se as 

proteínas do estroma, tamanho das fibras de elastina e a solubilidade de colágeno. Já 

o terceiro grupo considera a quantidade de gordura presente na carne e tem como seu 

principal critério a quantidade de gordura entremeada, também conhecida como grau 

de marmorização, responsável por elevar a percepção de suculência e sabor do 

produto (ARIMA, 2006). Os números ou valores utilizados para estes critérios para 
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determinar se um músculo se encontra na classe macia ou dura será apresentado na 

Tabela 16.  

Tabela 15 – Lista dos 10 cortes comerciais mais macios e duros comparados pela 

força de cisalhamento em quilogramas por 0,5 polegadas de diâmetro 

MACIOS DUROS 

CORTES 
Fcisalhamento 

(kg/ø0,5pol) 
CORTES 

Fcisalhamento 

(kg/ø0,5pol) 

Bife medalhão 

Tenderloin steak 
2,59 

Bife de coxão mole 

Top round steak 
5,31 

Bife de coração da paleta 

Top blade steak 
3,04 

Bife de lagarto 

Eye of round steak 
4,67 

Bife de contra-filé com osso 

Top loin steak 
3,27 

Bife de coxão duro 

Bottom round steak 
4,40 

Contra-filé de costela 

assado 

Rib coast 

3,31 
Coxão duro em pedaço 

Rump roast 
4,30 

Bife de contra-filé de 

costela 

Rib steak 

3,36 
Lagarto em pedaço 

Eye of round roast 
4,17 

Bife de contra-filé de 

costela 

Ribeye steak 

3,40 
Bife de acém enrolado 

Chuck roll steak 
4,17 

Paleta enrolada em pedaço 

Chuk roll roast 
3,45 

Bife do peixinho 

Chuck tender steak 
4,08 

Coração da paleta em 

pedaço 

Clod roast 

3,58 
Coxão mole em pedação 

Top round roast 
4,08 

Ponta do coxão mole em 

pedaço 

Round tip roast 

3,58 
Coxão duro em pedaço 

Bottom round roast 
4,03 

Bife de alcatra 

Top sirloin steak 
3,63 

Bife da ponta de coxão mole 

Round tip steak 
4,03 

FONTE: Savell & Smith (1999). 
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Tabela 16 – Critérios de avaliação para músculos macios e duros, referentes aos 

efeitos actomiosina, de base e de lubrificação 

CARACTERÍSTICAS MACIO DURO 

Comprimento do sarcômero 3,6 µm 1,8 µm 

Diâmetro da fibra muscular 40 µm 80 µm 

Fragmento do sarcômero 6 15 

Quantidade de proteínas do estroma 3 mg/g 8 mg/g 

Tamanho das fibrilas de elastina 0,6 µm 4,0 µm 

Solubilidade do colágeno 28% 6% 

Grau de marmorização 7% 2% 

FONTE: Arima (2006). 

Outro benefício ligado ao processo de maturação é o desenvolvimento de 

sabor. Esta percepção envolve diferentes substâncias químicas voláteis que 

sensibilizam os receptores olfativos da cavidade nasal e outras não voláteis que 

sensibilizam células especiais na língua. Eles são formados pela transformação 

decorrente do cozimento da carne. A IMP, inosina monofosfato, é o grande 

responsável por atribuir aroma e gosto favorável à carne. Ela é proveniente da 

degradação do ATP a ADP e AMP, e se converte ribose, fosfato e riboxantina. 

Considera-se que de 1,5 a 2,0 µmol de hipoxantina seja um indicador ótimo de 

maturação. Outros precursores do aroma cárneo, que participam da reação de 

Maillard, foram isolados e identificados. Pode-se citar glicopeptídeos, ácidos nucleicos, 

nucleotídeos livres, nucleotídeos ligados a peptídeos, nucleosídeos, nucleotídeos-

açucar-amina, nucleotídeo-acetil-açúcar-amina, peptídeos, aminoácidos livres como a 

metionina e o ácido cístico, açúcares livres, açúcar fosfatado, açúcar aminado, 

aminas, ácido glutâmico, ácido lático, glicerol, creatina e creatinina (ARIMA, 2006). 

 O processo de maturação da carne pode proceder de diversas formas. A 

maneira mais comum é mantendo o produto próximo a temperatura de congelamento 

e embalada a vácuo. A baixa temperatura, situada na faixa de -1 a 2ºC e a embalagem 

evitam a proliferação microbiana, porém reduzem a atividade de enzimas, sendo 

assim são necessários de 14 a 21 dias nessas condições para que ocorra o 

amaciamento. O valor de tempo mais prolongado é referente da maturação de animais 
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B.indicus que como já citado anteriormente possuem uma atividade inibitória das 

calpastatinas mais intensa. No processo rápido a temperatura é aumentada a 21ºC 

que reduz o tempo para 2 dias é necessário aplicação da luz UV para o controle 

microbiológico. Ainda existe o processo a seco, onde a umidade relativa é controlada 

porém pode levar de 42 a 60 dias (KOBLITZ, 2010).  

 A carne maturada pelo método mais comum pode ter vida útil de até trinta dias. 

Devido ao vácuo e a consequente ausência de oxigênio a carne pode apresentar 

coloração vermelho enegrecida. Quando exposta novamente ao ambiente, a 

mioglobina é convertida em oximioglobina retornando a coloração vermelho brilhante. 

Na Figura 15 é proposta uma técnica de preparação e maturação de carne bovina 

(KUBOTA; OLIVO; SHIMOKOMAKI, 1993).  

Figura 15 – Procedimento para preparação e condicionamento de carnes 

 

FONTE: Adaptado de Kubota, Olivo e Shimokomaki (1993). 

 O amaciamento de carnes ainda poderá ser feito por maneiras artificiais. 

Apesar de existirem métodos mecânicos, o procedimento enzimático artificial é o que 

mais se aproxima do mecanismo de ação da maturação. Enzimas proteolíticas 

extraídas de produtos de origem vegetal ou microbiana são as responsáveis pelo 
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processo. Dentre elas podemos citar a papaína, bromelina e ficina, extraídas 

respectivamente do mamão verde, abacaxi e da figueira. A papaína é atualmente 

empregada na fabricação de amaciantes de carnes comerciais (KOBLITZ, 2010). 
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3 CONCLUSÃO 

 

 Dentre os processo estudados, pode-se considerar que o declínio do pH post 

mortem é o fator central para todos os demais efeitos na consistência da carne. Em 

bovinos, a queda do pH normalmente ocorre no período de 15 a 36 horas atingindo 

valores finais ao redor de 5,5. Na indústria, para otimizar a consistência da carne, a 

temperatura na qual este processo acontece deverá ser controlada na faixa de 20ºC a 

15ºC ocasionando um grau de encurtamento miofibrilar baixo e a ausência do 

encurtamento pelo frio. Nunca deverão ser aplicadas temperaturas inferiores a 0ºC ou 

a promoção do congelamento antes do declínio completo do pH. 

Se o frigorífico desejar utilizar-se de métodos de resfriamentos mais rápidos do 

que o convencional, visando à qualidade biológica, o encurtamento excessivo deverá 

ser evitado com estimulação elétrica de baixa voltagem imediatamente após a etapa 

da sangria, aplicando-se choques com uma potência de 60 V e frequência de 50 a 60 

Hz durante até 4 minutos. Este método faz com o que o pH tenha sua queda em 3 

horas, viabilizando a técnica do spray chilling, resfriamento com aspersão de água a 

1ºC em câmara com circulação de ar.  

 Valores de pH irregulares são causadores de anomalias nas características 

sensoriais da carne. O defeito DFD, comum em bovinos quando pH final se encontra 

em valores acima de 6,5, pode ser evitado pela eliminação do estresse que os animais 

passam até chegarem ao momento de abate. Para isso deverá ser utilizado às 

técnicas de abate humanitário. O estresse é evitado com a construção de rampas de 

embarque com inclinação e piso adequado, transporte feito com densidades de carga 

média, acomodação dos animais em currais espaçosos e manejo tranquilo dos 

animais pelos corredores e demais instalações.  

 Após esses processos, a carne ainda poderá ser submetida ao processo de 

condicionamento ou maturação. O armazenamento em temperatura adequada permite 

que enzimas relacionadas com a degradação das fibras musculares hajam por mais 

tempo, provocando maior grau de maciez. Para carne bovina, oriunda de espécies 

zebuínas o processo mais comum é realizado na faixa de temperatura de -1ºC a 2ºC 

durante 20 dias. A maturação deverá ser usada nunca para resgatar cortes muito 

duros e sim para melhorar cortes considerados de maciez intermediária ou alta, como 

por exemplo, a picanha.   
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