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Para a minha Mãe 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomeça… 
Se puderes 
Sem angústia 
E sem pressa. 
E os passos que deres, 
Nesse caminho duro 
Do futuro 
Dá-os em liberdade. 
Enquanto não alcances 
Não descanses. 
De nenhum fruto queiras só metade. 
E, nunca saciado, 
Vai colhendo ilusões sucessivas no pomar. 
Sempre a sonhar e vendo 
O logro da aventura. 
És homem, não te esqueças! 
Só é tua a loucura 
Onde, com lucidez, te reconheças. 

 

Miguel Torga, Diário XIII 
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Resumo 
 

A produção de carne suína no atual contexto socioeconómico é um desafio 

multifatorial, constituído por diversas etapas de elevada sensibilidade. A refrigeração de 

carcaças representa uma dessas etapas, com elevado impacto não só na rentabilidade 

do negócio como na qualidade do produto. A sua influência em parâmetros de qualidade 

da carne está relacionada sobretudo com a taxa de arrefecimento. As primeiras 24 horas 

são cruciais sobretudo numa espécie como a suína, onde encontramos elevadas 

temperaturas musculares juntamente com baixos níveis de pH nas primeiras horas post 

mortem. Este binómio temperatura alta – pH baixo pode ter consequências nefastas, 

nomeadamente através da desnaturação proteica a nível múscular, que tem implicação 

direta na capacidade da carne em reter água e consequentemente em carateristicas 

como a tenrura, o sabor e o aspeto da mesma. 

O foco deste estudo incidiu sobre o sistema de refrigeração integrado no matadouro 

da empresa que nos propôs avaliar as condições de refrigeração, estudar as perdas de 

peso das carcaças resultantes desta e alguns parâmetros ante e post mortem que 

poderão influenciar a rentabilidade do processo. 

A avaliação do sistema de refrigeração e da sua capacidade foi realizada pela análise 

da evolução das temperaturas dos túneis e das câmaras ao longo da passagem das 

carcaças de teste, e ainda, pela determinação do tempo até se atingir 7ºC no interior da 

perna, através do uso de sondas de temperatura. Foram ainda registadas as variações 

de humidade relativa de cada câmara, parâmetro que merece também destaque no 

sentido de avaliar as causas para as perdas em água. 

A avaliação das perdas em água nas carcaças estudadas foi feita pela comparação 

dos pesos logo após o abate (30’ pm) e às 24 h post mortem. Para avaliar alguns 

parâmetros de qualidade da carne foi determinado o pH (aos 30’ pm e às 24h pm) e 

realizado o teste gravimétrico de Honikel para determinação da capacidade de retenção 

de água (CRA). 

Para além destes parâmetros que constituem o cerne deste estudo, foram ainda 

avaliados alguns fatores que se podem relacionar e produzir um impacto nas quebras 

de peso ou na qualidade da carne como: os tempos de viagem, de espera e de 

abegoaria e o tempo de jejum (com pesagem do trato gastrointestinal e mensuração da 

vesicula biliar na tentativa de encontrar um indicador de fácil leitura para os tempos de 

jejum na linha de abate). 
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Os resultados revelaram alguns problemas a nível da capacidade do primeiro e 

segundo choques térmicos (primeiras 2h 15 minutos post mortem), que não conseguem 

manter uma eficácia constante ao longo do dia de trabalho na remoção de calor das 

carcaças, numa fase em que o desacelerar das reações bioquímicas a nível muscular é 

imperativo. Tudo isto se traduziu em perdas elevadas, de forma proporcional à hora de 

entrada no circuito de refrigeração (Carcaças a meio da manhã apresentaram menor 

rendimento de carcaça face às carcaças do inicio da manhã, assim como carcaças do 

final da manhã apresentaram menor rendimento de carcaça quando comparadas com 

carcaças do meio da manhã). A incidência de carcaças com condição PSE (Pale, Soft 

and Exsudative) não foi significativa (1,36%), bem como de carcaças com condição DFD 

(Dark, Firm and Dry) – 3,18%. 

A elevada disparidade entre os pesos das carcaças contribuiu também para uma falta 

de uniformização dos lotes, e consequentemente das características do seu 

arrefecimento. Os animais sofrem ainda tempos de espera (entre a carga e o abate) 

elevados, que, juntamente com o jejum de exploração, pode aumentar os níveis de 

stress crónico derivado da fome com potenciais perdas de peso. 

Concluiu-se então que uma uniformização dos lotes, a par de uma reestruturação a 

nível dos dois primeiros choques térmicos e da câmara de refrigeração poderão 

aumentar os níveis de rentabilidade através da redução das perdas por enxugo. 

Adicionalmente, um maior controlo e rigor relativamente aos tempos de espera e maneio 

do stresse dos animais poderá ser uma mais valia, também no sentido de reduzir 

potenciais fatores desestabilizadores. 

Palavras-chave: Carne suína, Matadouro, Refrigeração de carcaças, Qualidade da 

carne, Capacidade de retenção de água, Carnes PSE, Carnes DFD 
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Abstract 
 

Pork production nowadays represents a true challenge in the socioeconomical 

context that we live in, and its many steps are highly sensitive. Carcass refrigeration is 

one of them. A key step, which can cause high impact on the final product quality and on 

business profitability. This process step can affect meat quality traits, mainly through the 

cooling rate of the carcasses. The first 24 hours post mortem (pm) are crucial, even more 

when we are dealing with a highly sensitive species like pigs. Pigs, due to many stressor 

factors, exhibit high body temperatures and low muscular pH levels on the first pm hours. 

This high temperature – low pH binomial can bring some negative consequences, 

causing a significant increase in protein denaturation, which is going to dramatically 

decrease meat’s water holding capacity, affecting some main quality traits as 

tenderness, flavor and its visual appearance. 

The focus of the present study was over the refrigeration system of the 

slaughterhouse which allowed us to develop this work. They proposed us to evaluate the 

refrigeration conditions, analyse the weight losses and some ante mortem and post 

mortem parameters which can directly influence the process’s yield. 

The evaluation of the refrigeration system and its performance was carried out by 

analyzing the temperature evolution from the tunnels and from the final refrigeration 

chamber, during the time the marked carcasses are submitted to this circuit. Using 

dataloggers within the deep leg muscles, we were able to determine how much time 

each carcass took to reach an internal temperature of 7ºC aswell. We recorded the 

relative humidity values along the time each studying carcass went through each step of 

the process, because relative humidity can also contribute to rise the weight losses by 

promoting evaporation. 

The carcasses water losses were evaluated by comparing carcass weights 30 

minutes after slaughter (30’ pm) and 24 hours later. Some main meat quality traits were 

determined like pH at 30 minutes pm and at 24 hours pm. The Driploss test (Honikel, 

1989), was performed to evaluate the water holding capacity of each carcass. 

In addition to these main parameters, we studied some factors which may relate to 

those mentioned above and cause impact on weight losses or in meat quality traits like: 

travel time to the slaughterhouse, lairage time and fasting time (with weighing of the 

gastrointestinal tract and measuring each gallbladder, trying to find some easy reading 

indicator of the fasting time on the slaughter line). 
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Results revealed some flaws in the cooling capacity of the two tunnels (2 first thermal 

shocks), which cannot maintain a constant performance through each day. In this phase 

slowing down the muscular biochemical reactions is key to obtains good results. These 

findings translated in growing losses as the time of entering the refrigeration circuit goes 

on each day (Mid-morning carcasses presented lower carcass yield compared to early 

morning carcasses, as late morning carcasses presented lower carcass yield when 

compared to mid-morning carcasses). The incidence of PSE carcasses (Pale, Soft and 

Exsudative) wasn’t significative (just 1,36%), as the incidence of DFD carcasses (Dark, 

Firm and Dry) with just 3,18%. 

The huge heterogeneity of the carcass weights also contributed to a non-uniform 

cooling pattern. The animals are submitted to large travel and lairage times, which, in 

addition to the fasting time on farm can increase the chronic stress levels due to hunger 

and potentialize weight losses. 

We can conclude that an uniformization of the batches, together with a plan to 

restructure the two first thermal shocks (Tunnel 1 and Tunnel 2) and the final refrigeration 

chamber may increase the profitability levels, by reducing the water losses on this critical 

step of the process. Aditionally, it may be beneficial a to have a more rigorous control 

over lairage times and animal handling, which can promote the process yield by 

increasing animal welfare patterns. 

Keywords: Pork, Slaughterhouse, Carcass refrigeration, meat quality, Water holding 

capacity, PSE meat, DFD meat. 
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TVT - Taxa de variação de temperatura  
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CAPITULO I – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

1. A carne de suíno: contexto socioeconómico 
 

Atualmente num contexto de recuperação, a produção de carne de suíno enfrentou 

anos difíceis nomeadamente no período adjacente à introdução das novas exigências 

trazidas pela Diretiva Europeia 2008/120/CE, relativa às normas mínimas de proteção 

de suínos de criação e engorda. Restruturações de fundo a nível de infraestruturas e 

procedimentos levaram a que o investimento necessário extinguisse as pequenas 

produções. O impacto deste cenário no setor suinícola Europeia é ilustrado pelo 

decréscimo de 1% no número total de animais, entre os anos 2006 e 2014 (Eurostat, 

2015). Outro acontecimento que colocou em risco o sector foi, em 2015, o embargo da 

Rússia à carne europeia (INE, 2016). A Rússia constitui o segundo maior mercado para 

as exportações agrícolas oriundas da UE, o que se traduzia num volume de negócios 

na ordem dos mil milhões de euros anuais, no que concerne à comercialização de carne 

de suíno (European Comission, 2014). Esta decisão criou um excesso de oferta, 

provocando uma dramática diminuição dos preços à produção, colocando ainda mais 

produtores em risco. Ainda assim, a carne de suíno é a carne mais consumida 

anualmente na Europa a 28 (EU-28), com 33,0 Kg per capita e a segunda mais 

consumida no mundo, logo atrás da carne de aves com menos 1,0 Kg  per capita que 

esta (OCDE, 2015). 

Em Portugal, o efetivo pecuário suíno é o maior do país com cerca de 2,2 milhões de 

cabeças, tendo este aumentado em 2015 em 5,6% (+120 000 cabeças). A carne de 

suíno começou a registar aumentos de produção também em 2015, com um 

crescimento de abates aprovados para consumo de 4,9% (GPP, 2016). Este acréscimo 

no efetivo nacional justifica-se com a necessidade das explorações que se conseguiram 

manter em atividade, de aumentar a sua capacidade produtiva, para compensar os 

investimentos relativos à introdução das normas de bem-estar, em vigor desde 2013.  

A dependência das importações no que à carne de suíno diz respeito ainda é uma 

realidade em Portugal, embora, entre 2014 e 2015 se tenha verificado um aumento no 

grau de autoaprovisionamento de 65,4% para 68,8%. O balanço entre 

importações/exportações é bastante negativo para animais de engorda e carne fresca 

e refrigerada: cerca de 1,4 milhões de animais importados para cerca de 200 mil animais 

exportados; cerca de 93 mil toneladas de carne fresca e refrigerada importada para 

cerca de 18,5 mil toneladas exportadas. (GPP, 2016). 
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O consumo anual “per capita” também aumentou. Entre 2013 e 2015 registaram-se 

aumentos sucessivos de 43,0; 43,6 até 44,7 Kg/habitante, respetivamente (GPP, 2016). 

Estes aumentos no consumo são justificados sobretudo com as contínuas promoções 

por parte dos hipermercados que, comercializando estas carnes a preços muito baixos, 

levaram a que os preços à produção também descessem (INE, 2016). Como referido 

anteriormente, o embargo da Rússia aos produtos agroalimentares com origem na UE 

também afetou Portugal, num mercado que movimentou, em 2013, cerca de 13 milhões 

de euros para o nosso país (European Comission, 2014).  

Para além de todas as adversidades a que o setor tem resistido, do ponto de vista 

social a carne de suíno é, erradamente, muitas vezes depreciada pelo consumidor. Do 

ponto de vista nutricional, é uma carne muitas vezes associada a elevados teores em 

gordura e colesterol, parâmetros estes que variam bastante consoante a peça em 

questão (ex.: enquanto a orelha e a entremeada contêm elevado teor calórico e em 

ácidos gordos saturados, peças magras do lombo e da perna apresentam valores 

bastantes inferiores, sendo por isso mais saudáveis). É também fonte importante de 

vitaminas hidrossolúveis (especialmente tiamina), minerais como o ferro, ácidos gordos 

essenciais e uma combinação de aminoácidos essenciais com elevada 

biodisponibilidade (Gunenc, 2007), que, conjugada com uma alimentação equilibrada 

traz benefícios ao consumidor.  

Num setor no qual as margens de lucro têm sido cada vez mais estreitas, é 

importante olhar para a cadeia de produção como um sistema integrado, uma vez que 

esta não é mais forte que o seu elo mais fraco (Støier et al., 2016). Deste ponto de vista, 

uma destas etapas, que merece lugar de destaque é a refrigeração de carcaças. Não 

só porque constitui o principal Ponto de Controlo Crítico inserido nos atuais sistemas de 

regulação de qualidade como o HACCP, mas também porque a sua correta utilização 

permite incrementar de forma decisiva parâmetros importantes como a rentabilidade e 

qualidade do produto. Esta fase do processo, sofreu nas ultimas décadas uma franca 

evolução, conseguindo-se nos dias de hoje índices de remoção de calor das carcaças 

bastante apreciáveis. Esta assume um papel determinante e as suas características são 

bastante especificas especialmente na espécie suína. Nesta espécie verifica-se um 

decréscimo do pH post mortem consideravelmente superior quando comparada com as 

demais. As relações entre temperatura (elevada) e pH (baixo) características da espécie 

suína, podem promover a perda de estrutura muscular, numa fase em que, como 

consequência, poder-se-ão verificar fenómenos trágicos do ponto de vista da qualidade 

e rentabilidade do produto como a perda da capacidade de retenção de água (CRA) e 
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de pigmentos musculares – características determinantes para a satisfação do 

consumidor (Savell et al., 2005) e que serão desenvolvidos em capítulos mais adiante.  

Outro assunto que assume cada vez mais relevância do ponto de vista 

socioeconómico são os padrões de bem-estar animal utilizados entre a produção e o 

abate dos animais. A perceção do público relativamente às práticas de maneio e bem-

estar cresceu bastante nas ultimas décadas, afetando diretamente a sua atitude e 

recetividade para com os produtos agropecuários. Não só do ponto de vista ético este 

tópico ganhou importância, mas também na perspetiva financeira, uma vez que se tem 

vindo a comprovar que o investimento no bem-estar animal é um investimento seguro, 

conduzindo à produção de carcaças com atributos superiores, produtos de melhor 

qualidade, abrindo portas a novas oportunidades para o setor (Støier et al., 2016). De 

acordo com o IFC (International Financing Corportation, World Bank Group), elevados 

padrões de bem-estar animal são importantes para potenciar a eficiência e a 

rentabilidade, indo de encontro às expectativas do consumidor, que, cada vez mais se 

identifica e procura produtos que respeitam estes parâmetros, constituindo uma 

oportunidade para a indústria (Velarde e Dalmau, 2012 citando Roe e Buller, 2008). 

Deste modo, o Regulamento (CE) Nº854/2004, bem como o Regulamento (CE) nº 

1099/2009, vieram dar relevância à promoção dos parâmetros de bem-estar, prevendo 

o controlo oficial destes mesmos parâmetros e levando a que cada matadouro tenha 

que nomear um responsável pelo bem-estar animal, especificamente treinado para o 

efeito. 

 

2. Considerações anatomofisiológicas do músculo na espécie suína  
 

2.1. Constituição muscular 

 

O músculo é um sistema complexo que pode conter até 75% de água, 20% proteínas, 

cerca de 2% de lípidos e aproximadamente 3% de outros compostos (como minerais, 

compostos fosfatados e vitaminas) (Cheng et al., 2008 citando Pedersen et al., 2003).  

A carne comercializada é sobretudo composta por musculatura estriada esquelética. 

A unidade funcional deste tipo de músculo é o sarcómero, formado por miofilamentos 

de actina (finos) e miosina (grossos), que quando estimulados têm a capacidade de 

deslizar entre si, provocando a contração muscular. A organização destes miofilamentos 

de forma sucessiva e com orientação longitudinal constitui a miofibrila, sendo cada uma 

delas envolvida e lubrificada pelo reticulo sarcoplasmático (RS), cujo fluido  que o 
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preenche (sarcoplasma) contém enzimas que participam na ligação dos miofilamentos 

de actina e miosina e promove a condução dos impulsos elétricos.  

A fibra muscular, como a Figura 1 nos permite constatar, é formada por uma 

organização de várias miofibrilas que, em conjunto, ocupam cerca de 74% do espaço 

de cada fibra. O restante espaço é ocupado pelas estruturas acima referidas, bem como 

por mitocôndrias, participantes no processo oxidativo que produz ATP e se encontra 

presente no fluido, estando disponível para o processo de contração muscular. Cada 

fibra muscular é ainda envolvida por uma membrana lipoproteica, o sarcolema, cuja 

permeabilidade é bastante seletiva em vida.  

As diversas fibras musculares agrupam-se, formando então o músculo, envolvidas 

por uma estrutura de tecido conjuntivo (fáscia) que dá suporte e ligação do músculo ao 

tecido ósseo através de inserções tendinosas. (James e James, 2002) 

 

Figura 1 - Estrutura da fibra muscular. Adaptado de John Wiley & sons, inc 

 

 

2.2. Dinâmica da água no músculo 

 

No músculo vivo, 85 a 95% da água encontra-se retida no interior das fibras 

musculares num estado de equilíbrio, enquanto que os restantes 5 a 15% encontram-

se entre estas (sarcoplasma). No músculo pós-rigor mortis a permeabilidade das 

membranas musculares perde-se tanto quanto menor for o pH final resultante deste 

processo. As perdas de água na carcaça acontecem por evaporação ou por difusão. A 

evaporação consiste na transferência de água, sob a forma de vapor, da superfície da 

carne para o ar circundante. A difusão corresponde à transferência de água do interior 

da carne até  à sua superfície, pelo aumento da permeabilidade membranar e as 
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diferenças entre a sua distribuição no momento antes e após a instauração do rigor 

mortis podem ser verificadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1- Distribuição aproximada da água no músculo seccionado. Adaptado de James e 

James, 2002 

Estrutura 
% do volume total 

Pré-rigor Pós-rigor 

Exterior fibra muscular <12 100 

Interior fibra muscular 88-95  

Exterior miofibrila 22-24 30-32,5 

Interior miofibrila 66-71 58-62 

 

A taxa de evaporação pode ser calculada através da formula: Me = mA(Pm – Pa), 

em que “m” corresponde ao coeficiente de transferência de massa, “A” corresponde à 

área efetiva, “Pm” à pressão do vapor à superfície da carne e “Pa” à pressão do vapor 

no ar circundante. Esta taxa é influenciada pela humidade relativa do ar (elevados níveis 

de humidade relativa do ar são recomendados uma vez que a superfície da carcaça se 

encontra saturada), pela temperatura ambiente (menores temperaturas teoricamente 

reduzirão as perdas em água) e pela taxa de difusão de água para a superfície muscular 

(James e James, 2002). A difusão da água até à superfície varia com diversos fatores, 

uma vez que o músculo não é uma estrutura uniforme, sendo constituído por fibras 

musculares (com diferentes orientações), gordura intramuscular e tecido conjuntivo. 

Este fenómeno vai então depender da presença de barreiras com diferentes graus de 

permeabilidade e da extensão da superfície de corte. As perdas de água por parte das 

carcaças em refrigeração acabam por resultar do somatório das perdas associadas a 

estes dois fenómenos de evaporação e difusão, sendo apuradas através da comparação 

dos pesos de carcaça a quente e a frio, sendo denominado também por enxugo (Grave, 

2015). A redução das perdas de água durante a refrigeração consegue-se usando as 

condições mínimas de temperatura e velocidade do ar e a máxima humidade relativa 

possíveis, necessários para atingir as exigências de temperatura interna da carcaça, 

face ao tempo decorrido (James e James, 2002).  
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2.3. Fisiologia muscular e transformação do músculo em carne 

 

Para melhor compreender de onde podem advir as perdas de água da carne, a 

fisiologia da transformação do músculo (ante mortem) em carne (post mortem) deve ser 

recordada. No músculo vivo, a contração muscular dá-se por impulso nervoso, o qual 

vai induzir a libertação de iões Ca2+ pelo RS, modificando a conformação da troponina 

C, permitindo a adesão e o deslizamento dos filamentos de actina e miosina e 

consequente contração muscular. Em condições anaeróbias (post mortem), o músculo 

passa a usar a glicólise como principal via energética, dando-se a acumulação muscular 

de ácido láctico como produto desta via. (Huff-Lonergan e Lonergan, 2007 citando 

Brewer, 2004). No músculo vivo, esta acumulação de ácido não acontece, pois este é 

retirado via sistema circulatório. Sem circulação sanguínea, após o abate, verifica-se a 

acumulação de ácido láctico no músculo, tendo como resultado final um decréscimo no 

pH de 7,0-7,2 para 5,3-5,8 (Huff-Lonergan e Lonergan, 2007 citando Melody et al., 2004 

e Gardner et al., 2005, 2006). 

Enquanto houver ATP disponível, o RS retira os iões Ca2+ do sarcoplasma por 

sistemas enzimáticos dependentes de ATP. A retirada do cálcio é acompanhada pelo 

separação entre a actina e a miosina, à semelhança do que acontece no relaxamento 

do músculo vivo. Este ciclo repete-se até que as reservas de ATP se esgotem 

(Rübensam, 2000). Em carcaças de suíno este processo pode levar 6 a 8 horas a atingir 

o pH final (Huff-Lonergan e Lonergan, 2007 citando Melody et al., 2004 e Gardner et al., 

2005, 2006), instalando-se assim o rigor mortis. 

Logo após o abate, a carcaça encontra-se quente e húmida, sendo a taxa de 

evaporação elevada. Também nesta fase, como anteriormente descrito, inicia-se a 

descida dos valores de pH, o que, em conjunto com a temperatura elevada do músculo, 

irá desestabilizar as proteínas presentes, especialmente a miosina, levando à sua 

desnaturação. Em casos severos, uma maior quantidade de fibras de miosina é afetada, 

dobrando os valores de encurtamento miofibrilar, produzindo-se uma carne pálida (por 

oxidação dos pigmentos musculares), mole (pelo aceleramento da desnaturação 

proteica) e exsudativa (por toda a perda de estrutura muscular e encurtamento das 

respetivas fibras) mais conhecida por carne “PSE”.  Quanto mais rápido o arrefecimento, 

mais eficazmente retardadas serão estas reações a nível muscular, diminuindo as 

perdas derivadas deste processo (James e James, 2002). 
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3. A importância da Capacidade de retenção de água 

 

3.1.   CRA como parâmetro de qualidade da carne 

 

O parâmetro mais influente para a qualidade final da carne é a CRA, afetando a sua 

aparência, o grau de retração muscular, as propriedades de processamento e a sua 

palatabilidade (Gunenc, 2007 baseado em Toldra, 2003 e Kauffmann et al., 1986). Esta 

está diretamente relacionada com a integridade das proteínas musculares, que durante 

o processo de transformação do músculo em carne é ameaçada por combinações de 

temperatura e pH capazes de produzir alterações estruturais profundas.  

A CRA pode ser determinada por diversos métodos: Método gravimétrico de Honikel; 

Método de pressão com papel de filtro (Grau e Hamm); centrifugação; EZ-Driploss 

(Rasmussen e Andersson); Perdas por cocção, entre outros. Em qualquer um deles o 

principio passa por, aplicando uma força externa (gravidade, pressão, calor ou força 

centrifuga), verificar a capacidade da carne em reter a água dentro de si. Baseiam-se 

todos em comparações entre pesos iniciais e finais, assumindo que as diferenças 

consistem em perda de água (Gunenc, 2007). 

A carne de suíno exibe uma taxa de decréscimo do pH bastante superior à das 

restantes espécies, predispondo-a a um maior grau de desnaturação proteica. Isto 

justifica as consequentes quebras em CRA passíveis de se verificar neste produto, 

conduzindo a um risco de diminuição significativa da suculência e da tenrura - dois 

parâmetros com papel importante na aceitação por parte do consumidor. Neste âmbito, 

a capacidade da carne em reter água é de capital importância, a qual pode ser 

influenciada pela eficácia da técnica de refrigeração da carcaça. Por este motivo, devem 

ser aplicados sistemas de refrigeração capazes de retardar as reações responsáveis 

pela diminuição do pH. No entanto, a utilização destes sistemas deve simultaneamente 

acautelar taxas de refrigeração demasiado elevadas, que podem produzir encurtamento 

muscular pelo frio, que ocorre quando a carne atinge temperaturas inferiores a 10ºC 

enquanto ainda se encontra em condição pré-rigor (pH>6,2). O fenómeno descrito irá 

provocar uma contração muscular que não só leva ao aumento das perdas de água pela 

carcaça, como acaba, deste modo, por prejudicar a tenrura da carne (James e James, 

2002). 

A coloração da carne é também um parâmetro de qualidade importante pois está 

diretamente ligada à tomada de decisão do consumidor em adquiri-la ou não (Gunenc, 

2007 citando Faustman e Cassens, 1990). Esta é, igualmente, altamente influenciada 

pela CRA, uma vez que no enxugo que advém da desnaturação proteica se perdem 
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grandes quantidades de mioglobina (pigmento que dá côr à carne). Pode ser 

determinada por um colorímetro que nos determina os parâmetros CIE: L* - Brilho; a* - 

“Redness” e b* - “Yellowness” de uma amostra (Gunenc, 2007). 

Como podemos constatar, a CRA é um parâmetro de qualidade da carne de 

superlativa relevância, que pode influenciar de forma decisiva a obtenção de valores 

satisfatórios noutros parâmetros. Esta é essencial por duas razões: primeiro, a carne é 

vendida ao peso e quaisquer perdas são, do ponto de vista económico, indesejáveis. 

Segundo, a CRA da carne influência decisivamente a sua aparência e qualidade, e, 

consequentemente, o desejo do consumidor em adquiri-la (Gunenc, 2007 citando 

Martens et al., 1982). 

Face ao exposto, o nosso trabalho centrou-se neste parâmetro fundamental da 

qualidade – a CRA. Por este motivo, iremos descrever com mais detalhe os principais 

fatores que podem contribuir de forma negativa para o decréscimo da capacidade de 

retenção de água, especificamente para espécie suína, dividindo-os em fatores ante 

mortem e fatores post mortem. 

 

 

3.2. Principais fatores que influenciam a CRA 
 

3.2.1.  Fatores ante mortem 

 

O período entre a produção e o abate é composto por diversos fatores que podem 

influenciar a qualidade da carne de suíno, dos quais se destacam: a genética, a 

alimentação e o maneio no transporte e abegoaria. Embora o peso do fator genético 

tenha reduzido nos últimos anos, através da retirada da reprodução de animais 

portadores dos dois principais genes associados ao desenvolvimento de carnes 

exsudativas (Gene Halotano e Gene “Rendement Napole”), a incidência deste tipo de 

carnes continua a ser elevada. Os procedimentos de maneio ante mortem (transporte e 

abegoaria) revelam-se também fundamentais na gestão do stresse induzido, que, 

quando não devidamente executados, podem trazer implicações nefastas para os níveis 

de produtividade exigidos atualmente (Rübensam, 2000). 
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3.2.1.1. Fatores Genéticos 

 

3.2.1.1.1.  Gene Halotano 

Nos finais da década de 60, Topel e seus colaboradores, demonstraram a relação 

entre o desenvolvimento de carne PSE e a Síndrome de Stress Suíno (PSS). Esta 

síndrome caracteriza-se por rigidez muscular, aumento do metabolismo aeróbio e 

anaeróbio e consequente aumento da produção de calor em resposta a anestésicos 

halogenados e outros fatores indutores de stress (Rübensam, 2000 citando Mickelson 

e Louis, 1992). Mickelson e Louis (1992), sugeriram que algum distúrbio na capacidade 

do RS em regular os níveis de cálcio estaria a levar à persistência de elevadas 

concentrações deste ião fundamental para a contração muscular, que contribui também 

para a rápida utilização do glicogénio muscular, conduzindo a uma aceleração 

acentuada do metabolismo celular e respetiva produção de calor. Em 1991, Fujii e seus 

colaboradores, através dum método pelos próprios desenvolvido (PCR-RFLP), 

conseguiram identificar uma mutação do gene que codifica para o recetor da rianodina 

do canal de cálcio presente no reticulo sarcoplasmático, identificando três genótipos 

diferentes. Animais portadores do alelo recessivo Haln (Heterozigotos, HalNn ou 

Homozigóticos recessivos, Halnn), apresentam alterações musculares significativas logo 

após sangria, quando submetidos a stresse elevado nos momentos que antecedem o 

abate (Rübensam, 2000 citando Calau, 1999). Em suínos PSS, a taxa de libertação de 

cálcio pelo RS é cerca do dobro da que ocorre em animais normais (HalNN). Suínos 

Halotano positivos (Halnn)  necessitam de 10 vezes mais cálcio para inativar os recetores 

rianodina dos canais de cálcio. Os animais heterozigotos (HalNn) apresentam valores 

intermédios no que diz respeito à libertação de cálcio e todas as consequências que daí 

advêm. A acentuada aceleração do metabolismo, que, como referido anteriormente, 

conduz a uma mais intensa utilização do ATP e do glicogénio, origina uma abrupta 

descida do pH muscular por acumulação de ácido láctico,  podendo este atingir valores 

na ordem dos 5,8 na primeira hora pós-abate. Numa fase em que a temperatura da 

carcaça ronda os 36ºC, esta combinação pH-Temperatura aumenta exponencialmente 

a desnaturação proteica, dando origem a carnes pálidas, de consistência mole e 

exsudativas, que, do ponto de vista tecnológico, torna estas carnes pouco adequadas 

para processamento e para consumo como carne fresca – as carnes “PSE”. O pH final 

(24 horas post mortem), nestes animais, não sofre alteração comparativamente aos 

animais não-portadores.  (Rübensam, 2000). 
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3.2.1.1.2.   Gene “Rendement Napole” (RN-) 

 

Este gene foi primeiramente identificado em animais da raça Hampshire, uma raça 

associada a elevados níveis de glicogénio muscular, pelo que, pode predispor a um pHu 

inferior ao normal. Durante a década de 90, a utilização desta raça e seus cruzamentos 

verificou um aumento, sobretudo devido à performance superior que exibe, e, também, 

à maior concentração de mioglobina, o que confere à sua carne uma tonalidade mais 

avermelhada, sendo esta apreciada pelos consumidores (Bertram et al., 2000). 

Estas carnes apresentam características semelhantes às carnes “PSE”, embora 

nestas, a taxa de decréscimo do pH seja semelhante à de animais normais. A diferença 

destas, reside na intensidade com que ocorre o processo de glicogenólise, provocando 

uma diminuição significativa do pHu para valores inferiores aos normais (5,4 ou menor), 

sendo detetadas apenas no final do processo de refrigeração.  

Os animais de elevado potencial glicolítico estão associados ao alelo dominante RN, 

sendo considerados positivos os animais homozigotos dominantes (RN- RN-) e os 

heterozigotos (RN- rn+). Os animais homozigotos recessivos (rn+ rn+) produzem carne 

com características normais, enquanto os positivos produzem carne que sofre perdas 

mais elevadas que o normal durante a refrigeração (enxugo) e durante o processamento 

(perdas por cocção). O efeito deste gene no rendimento da carne ficou conhecido como 

“efeito Hampshire” (Rübensam, 2000). 

 

3.2.1.2.  Maneio pré-abate 

 

O maneio pré-abate compreende diversas etapas, cada uma delas com igual 

importância na potencial desestabilização da componente emocional dos animais, com 

significativas repercussões na componente fisiológica e consequentemente na 

qualidade da carne produzida (Figura 2). Esta fase do ciclo de produção junta em si 

diversos fatores indutores de stresse que são estranhos para os animais, 

nomeadamente a indução do jejum em exploração, a possível mistura de animais de 

grupos distintos, a carga, o transporte, a descarga e a espera na abegoaria. A relevância 

desta fase do ciclo foi cedo constatada pela Drª. Vivan Tarrant, que, em 1989, afirmou 

que as 24 horas que antecedem o abate são as mais decisivas de todo o ciclo de 

produção (Tarrant, 1989). 

Convém entender que a responsabilidade das possíveis perdas ocorridas nesta fase 

é tripartida. Quer produtores, quer transportadores e também os profissionais dos 

matadouros desempenham papéis fundamentais e que devem ser cumpridos 
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escrupulosamente, no sentido de minimizar os efeitos negativos do maneio entre a 

exploração e o momento do abate.  

 

 

Figura 2 - Variação dos batimentos cardíacos desde o carregamento dos animais até à sua 

condução para o atordoamento. Fonte: Chevillon, 2000 

 

Os produtores são responsáveis pelo fornecimento de condições e cuidados até ao 

momento do carregamento dos lotes enviados para o matadouro. O transportador deve 

ter formação e sensibilidade para os fatores de risco neste momento fulcral e de 

profundo stresse para os animais, cumprindo ao máximo possível as condições que 

promovem o bem-estar animal durante o transporte. O matadouro tem a 

responsabilidade do desenho das condições ideais a nível de infraestruturas e 

procedimentos, com o objetivo de minimizar o stresse induzido (Faucitano, 2000). 

 

 

3.2.1.3.  Suplementações alimentares  

 

Dentro deste foco sobre estratégias alimentares na promoção da CRA e das 

caraterísticas de qualidade da carne, a suplementação alimentar continua a merecer 

investigação, embora algumas suplementações estudadas sugeriram melhorias nestes 

parâmetros. 

O primeiro exemplo é o da Vitamina E, um anti-oxidante de membrana, capaz de 

inativar radicais-livres que promovem a oxidação de ácidos gordos insaturados 
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presentes nas membranas celulares. (Cheng e Sun, 2008 citando Stanley, 1991). Vários 

estudos de comparação com grupos controlo (Mitsumoto et al., 1995; Cheah et al., 

1995), demonstraram um aumento da CRA nos grupos suplementados com este anti-

oxidante. Outro exemplo que já demonstrou valor em potenciar a CRA da carne, 

principalmente em animais portadores de genes prejudiciais como os referidos 

anteriormente, é a suplementação com magnésio antes do abate (Cheng e Sun, 2008 

citando Apple et al., 2002 e D’Souza et al., 1998, 2000). Segundo Rosenvold e Andersen 

(2003), o magnésio endógeno tem a capacidade de reduzir os efeitos induzidos pelo 

stress na qualidade da carne, através do seu efeito antagónico à ação do cálcio.  

D’Souza e Mullan, em 2002, bem como O’Quinn et al. em 1998 demonstraram a 

capacidade do ácido linoleico conjugado, um ácido gordo da categoria Omega-6, em 

promover a CRA da carne suína. A utilização de hidratos de carbono de reduzida 

digestibilidade em suínos de acabamento antes de partirem para abate, também revelou 

aumentar a CRA da carne, conforme demonstrado por Rosenvold e seus colaboradores. 

em 2001. 

 

 

3.2.1.4.  O jejum  

 

O jejum constitui uma fonte de stresse necessária ao bem-estar dos animais 

destinados a serem transportados (Chevillon, 2000) e que irá reduzir as reservas de 

glicogénio muscular, que, como vimos anteriormente, pode ser decisiva para a 

qualidade da carne produzida. Segundo Eikelenboom e seu colaboradores (1991), é 

recomendado um intervalo para a retirada de alimento entre as 16 a 24 horas 

antecedentes ao abate. Este período varia entre países, mas, independentemente da 

duração deste intervalo de tempo, os objetivos passam por: promover maiores 

condições de bem-estar nomeadamente através da redução da ocorrência de vómito 

durante a viagem e consequente contaminação do veículo; promoção da segurança 

alimentar através da redução das contaminações fecais (Salmonella) no transporte e na 

evisceração e aumentar a facilidade da técnica de evisceração na linha de abate 

(Faucitano, 2000).  

Períodos de jejum iguais ou superiores a 24 horas começam a representar perdas 

de peso, podendo os animais submetidos a um período de jejum de 24 horas perder 

entre 5 a 6 % do seu peso corporal (Faucitano et al., 2009). Embora esta perda de peso 

esteja muito associada à excreção de fezes e urina, já foram publicadas perdas de 1% 

na conversão da carcaça ao fim de 24 horas de jejum (Faucitano et al., 2006). Este 
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aumento no tempo de jejum encontra-se também associado à maior incidência de 

lesões severas de pele (Brown et al., 1999). Períodos de jejum demasiado curtos podem 

representar valores de pH pós abate baixos (Maribo, 1994), enquanto que períodos 

demasiado longos tendem a reduzir as condições PSE, favorecendo o surgimento de 

carnes escuras, firmes e secas (DFD), devido ao esgotamento das reservas musculares 

de glicogénio, sobretudo nos músculos que sustentam a postura e o peso do animal 

(Faucitano, 2000 citando Eikelenboom et al., 1991). O abeberamento deve ser 

aprovisionado quer durante o transporte, quer na abegoaria. 

 

 

 

3.2.1.5.  Transporte 

 

O processo de embarque para o camião representa um momento extremamente 

sensível para os animais, porque, pela primeira vez, irão deixar um ambiente familiar e 

a interação homem-animal aumenta, o que constitui um outro fator de stresse.  

Os corredores para carregamento devem ter uma largura mínima de 1,20 metros, 

uma vez que os suínos se movimentam frequentemente em grupos de 2 ou 3. A duração 

do carregamento deve, segundo Chevillon, obdecer a um tempo médio inferior a 30 

minutos para cada 100 animais (Chevillon, 2000; Faucitano, 2000). De acordo com o 

Regulamento (CE) nº1/2005, os suínos devem dispor de espaço para se conseguirem 

deitar ou permanecer de pé, na sua posição natural, e, para suínos de 100 Kg, a 

densidade não deve exceder os 235 kg/m2. Estas condições nem sempre são 

cumpridas, o que já provou não ser vantajoso nem por defeito, nem por excesso. Os 

animais, sempre que possível, devem ser mantidos em grupos já conhecidos entre si, 

de modo a evitar a ocorrência de lutas e comportamentos agressivos, visto tratar-se de 

uma espécie bastante territorial, onde a hierarquia social é desde logo estabelecida 

(Faucitano, 2000 baseado em Warriss, 1996). Como se pode ver no Quadro 2, a mistura 

de animais desconhecidos entre si pode ter consequências para a qualidade da carne 

e para o aparecimento de lesões de pele.  
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Quadro 2 - Impacto da mistura de animais de lotes diferentes na incidência de lesões de pele e 

na qualidade da carne. Adaptado de Karlsson e Lundstrom, 1992 

 

 Tratamento 

 Não Misturados (n=150) Misturados (n=100) Sign. 

 Média E.P Média E.P * 

PH1 (LD) 6,15 0,02 6,02 0,03 ** 

Phu (LD) 5,45 0,01 5,50 0,01 *** 

Pontuação de dano na pele* 0,6 0,06 1,3 0,07  

PSE (%) 13 19  

DFD (%) 4,0 7,0  

*Segundo um método de pontuação 0-3 (0= nenhum; 3 = grave) (Warriss e Brown, 1985) 

 

 

Podemos verificar um score de danos na pele duas vezes superior para animais 

misturados, o que espelha o maior grau de stresse vivenciado por estes. Denota-se 

ainda um valor de pH aos 30 minutos post mortem inferior no grupo de animais 

misturados, o que coincide com uma maior incidência de carcaças PSE (+5% que os 

animais não misturados). 

Idealmente, os veículos devem estar equipados com plataforma elevatória, de piso 

antiderrapante. Quando isto não acontece, a rampa de acesso ao camião não deve ter 

uma inclinação superior a 20º (Regulamento Europeu nº1/2005). 

Atualmente os camiões de transporte de suínos têm dois ou três andares, 

proporcionando os diferentes espaços, diferentes experiências aos animais, com graus 

de bem-estar variáveis. O andar inferior é onde se encontram maiores indícios de 

desconforto, onde, segundo Guise e Penny (1989), se observa um maior número de 

animais PSE, principalmente em veículos com fraca ventilação (Figura 3). Em 1996, 

Barton-Gade e a sua equipa, verificaram uma maior incidência de carne DFD, justificada 

pelo maior stresse físico vivenciado por estes animais, que tendem a manter-se em 

estação devido às maiores oscilações que sentem, quando comparados com os dos 

andares superiores. Descreveu ainda a existência de uma maior temperatura corporal, 

maiores níveis de cortisol, um grau de desidratação superior e uma maior ocorrência de 

lesões de pele nos suínos que viajam neste andar, pois, estando em pé, estão mais 

expostos a resvalos ou a tropeçar noutros animais .  

 



15 
 

 

Figura 3 - Áreas de menor bem-estar proporcionado durante a viagem (a vermelho); Adaptado 

de: https://www.youtube.com/watch?v=VAmyUXlND28. 

 

Os compartimentos da frente e de trás também foram considerados dos mais 

nefastos para a qualidade da carne produzida, tendo sido descrita uma maior incidência 

de defeitos de carne (PSE e DFD) e maiores níveis de ácido láctico, comparativamente 

aos animais transportados nos compartimentos centrais (Faucitano, 2000 baseado em 

Guise e Penny, 1989 e Barton-Gade, 1996). 

As principais indicações para otimizar o transporte no que concerne à estrutura e 

condições do veículo visam o conforto postural e térmico e variam geograficamente 

consoante o clima da região.  

A existência de ventilação mecânica ainda não se verifica na totalidade dos veículos 

de transporte de suínos, mas, num país como Portugal, deveria ser uma exigência, uma 

vez que esta foi considerada por Nielsen (1982), responsável pela redução de 50% das 

mortes no transporte. Outro fator importante para a promoção do conforto na viagem é 

o tipo de piso. Deve ser de material antiderrapante e antirruído (como borracha leve), e 

revestido por aparas de madeira ou palha.  

Relativamente à duração da viagem, o Regulamento Europeu nº1/2005, limita-a a um 

máximo de 24 horas para suínos, dispondo de água “ad libitum”. Caso a viagem supere 

as 24 horas, deve ser efetuada uma pausa também de 24 horas  e o aprovisionamento 

de água e alimento antes de prosseguir. Viagens inferiores a 2 horas de duração podem 

aumentar levemente a incidência de carnes PSE, enquanto que viagens superiores a 2 

horas têm maior tendência ao desenvolvimento de carnes DFD, devido à cronicidade do 

stresse e seus efeitos sobre a glicogenólise (Faucitano, 2000 citando Gispert et al., 

2000). 

A descarga volta a ser um processo indutor de elevado stresse para os animais, não 

só novamente devido à intervenção humana como pela chegada a novo local estranho. 

Se o tempo de espera entre a chegada do camião e o início da descarga for demasiado, 
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as consequências podem ser dramáticas. Em condições de temperaturas ambientais 

elevadas, os animais podem chegar a aumentar 1,8ºC a sua temperatura corporal a 

cada 15 minutos (Rodrigues, 2014 citando Lewis et al., 2006). Matadouros com elevadas 

cadências de abate, onde existem chegada constante de animais, devem efetuar um 

planeamento de chegadas e descargas, articulando-as da melhor forma, com o objetivo 

de minimizar os tempos de espera atrás referidos (Grandin, 2000).  

Os suínos têm tendência a deslocar-se de locais com fraca luminosidade para locais 

mais iluminados, por isso a luminosidade da abegoaria e da área destinada às 

descargas deve ser adequada, uma vez que luz em excesso pode também revelar-se 

aversiva (Velarde e Dalmau, 2014). 

 

 

 

 

3.2.1.6.   Espera na abegoaria 

 

Após a descarga os animais devem dispor de um período de repouso mínimo de 

duas horas. Este período é fundamental para que o animal recupere do stresse da 

viagem, diminuindo a incidência de carnes PSE e se adapte ao novo local, mesmo em 

viagens de curta duração (Chevillon, 2000). 

O tempo de espera,  também não deve ser excessivo, pois o aumento da 

glicogenólise pode conduzir ao desenvolvimento da condição DFD. Tempos de espera 

excessivos estão também relacionados com o aumento das lutas (Faucitano, 2000 

citando Warriss, 1996). Animais com mais de 12 horas de espera em abegoaria devem 

ser alimentados e dispor de material de cama suficiente que promova a absorção e 

drenagem da urina e das fezes, proporcionando condições de conforto aos animais 

(Reg. 1099/2009, Anexo III). 

À chegada deve ser aplicado um duche através de aspersores, com duração de 10 

a 20 minutos, com o objetivo de diminuir o risco de hipertermia. Duches periódicos (1 

vez por hora) devem ser aplicados com temperaturas ambientais entre os 10 e os 30ºC, 

não só porque tranquiliza os animais, como também reduz o grau de sujidade e 

consegue diminuir a temperatura do lombo em mais de 3ºC (Faucitano, 2000 citando 

Tarrant e Long, 1990). Em 1991, Offer, demonstrou que esta queda de temperatura 

pode reduzir a desnaturação da miosina até 37%, promovendo a CRA. 

Os parques de espera na abegoaria devem ser estreitos e longos e o piso deve ser 

antiderrapante e de cor uniforme. A densidade deve situar-se entre 1 a 2 suínos/m2 e a 
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capacidade de cada uma não deve exceder os 40 suínos, embora a lotação ideal sejam 

grupos de 15 a 20 animais (Chevillon, 2000). Devem existir bebedouros em cada 

parque, colocados de forma a que se evite a contaminação da água com urina ou 

dejetos, numa média de 1 bebedouro para cada 20 animais. 

A temperatura na abegoaria deve encontrar-se entre os 15 a 18ºC e a humidade 

relativa entre 59 e 65% de forma a diminuir o stress físico (Faucitano, 2000 citando 

Honkavaara, 1989). A emissão de ruídos de alta frequência deve ser evitada ao máximo, 

uma vez que causa elevado grau de perturbação e stress nos animais, predispondo-os 

aos desenvolvimentos de carnes exsudativas (Faucitano, 2000 citando Warriss, 1994). 

A abegoaria deve ser projetada de forma a proporcionar um fluxo contínuo e facilitar 

a fluidez na condução para o local de atordoamento. A condução dos animais até ao 

local de atordoamento deve ser feito em grupos pequenos, no máximo de 15 suínos. 

Atualmente, existem sistemas nos quais esta condução é feita praticamente sem 

intervenção humana, através de painéis que empurram os animais na direção 

pretendida. Este tipo de sistemas promove a qualidade da carne, nomeadamente pela 

redução da incidência de carnes DFD, e reduz a incidência de lesões de pele uma vez 

que o stress induzido é menor (Faucitano, 2000 citando Barton-Gade et al., 1992).  

 

 

3.2.1.7.   Atordoamento 

 

Segundo o Regulamento Europeu nº 1099/2009, que promove a proteção nos 

animais no momento da occisão, o atordoamento é definido como “qualquer processo 

que vise a perda de sensibilidade e consciência, sem dor, incluindo qualquer processo 

de que resulte a morte instantânea”. Existem vários métodos previstos para utilização 

no atordoamento de suínos, sendo os principais a eletronarcose e o dióxido de carbono. 

Cada matadouro deve ainda dispor de um método alternativo para abates de 

emergência, a usar como método de recurso, como por exemplo a pistola de êmbolo 

retrátil.  

A insensibilização por corrente elétrica, desde logo, requer a imobilização do animal 

para correta aplicação, o que constitui um potencial fator indutor de stress, pela 

impossibilidade de fuga. A condução dos animais é executada de forma individual e a 

imobilização pode ser feita com auxílio de um “restrainer”,  que gera ainda mais pânico, 

uma vez que estes são contidos lateralmente e têm contacto visual com o operador que 

vai executando o atordoamento de cada animal, um a um. Existem 2 dispositivos 

distintos, um com 2 elétrodos (aplicados na região posterior a ambas as órbitas, 
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lateralmente, na zona temporal) e outro com 3 elétrodos (o terceiro é aplicado 

caudalmente à articulação escapulo-umeral, na região cardíaca). No primeiro método é 

induzido um estado epileptiforme  que leva a uma fase tónica e uma fase clónica. O 

segundo método acresce a indução de uma fibrilação cardíaca e consequente paragem 

(Regulamento Europeu nº 1099/2009). Os sinais de retorno à consciência (presença de 

movimentos respiratórios e tentativas de reposicionamento) revelaram-se inferiores no 

método com 3 elétrodos (Chevillon, 2000; Rodrigues, 2014). 

A insensibilização usando CO2, atualmente, tem sido referida como indutor de um 

menor grau stresse aos animais, uma vez que estes são movimentados em grupos de 

4 ou 5, com consequências nas características da qualidade da carne (Chevillon, 2000 

baseado em Christensen, 1999). A questão do bem-estar proporcionado aos animais 

através deste método tem sido questionada, uma vez que a insensibilização não é 

instantânea. Esta divide-se em 3 fases distintas: Fase analgésica (14 a 20 segundos) 

consiste na descida dos animais no poço e respetiva inalação do gás; Fase de excitação 

(7 a 24 segundos) onde são observados movimentos bruscos de contração e, por vezes, 

vocalizações; Fase de anestesia onde o animal se encontra já inconsciente (Barton-

Gade, 1999). Segundo o Regulamento Europeu nº1099/2009, a concentração mínima 

do gás a utilizar na insensibilização de suínos é de 80% e o tempo de exposição, para 

estes níveis de concentração, não deve ser inferior a 100 segundos (Rodrigues, 2014 

baseado em Nowak et al., 2007). O controlo da eficácia da insensibilização é efetuado 

pela verificação da existência de reflexo palpebral, existência de movimentos 

respiratórios, de vocalizações e de tentativas de reposicionamento (Welfare Quality® - 

Assessment protocol for pigs, 2009). 

Comparando os dois principais métodos utilizados, a utilização do gás para 

insensibilização, traz vantagens não só a nível do bem-estar pré-abate, como nas 

características da carne, onde, nos animais submetidos ao efeito deste, se verificam 

menos pontos de sangue nos cortes desossados, e logo, menor desperdício (Chevillon, 

2000).  

Apesar das vantagens encontradas na utilização do CO2 como meio de 

insensibilização, o ponto de vista do bem-estar animal não foi esquecido. Apesar deste 

método não provocar uma desestabilização emocional nos animais no momento pré-

insensibilização tão evidente como a que encontramos no método de eletronarcose, o 

processo de insensibilização em si ainda não comprovou ser menos violento para os 

animais do que os restantes. Neste sentido, o Regulamento (CE) nº 1099/2009 embora 

não preveja o abandono deste método apoiando-se em argumentos de impacto 

económico, recomenda que a mesma legislação seja atualizada com base nos 



19 
 

pareceres científicos produzidos, salvaguardando a importância da continuidade deste 

debate. 

 

 

3.2.2. Fatores post mortem 

 

3.2.2.1.   Refrigeração 

 

O processo de refrigeração constitui uma etapa essencial para a qualidade final da 

carne e foi onde incidiu o principal foco do presente estudo. É uma etapa fundamental 

onde, para além da promoção dos parâmetros de qualidade da carne, também se busca 

a minimização das perdas de peso de carcaça, seja por evaporação ou por gotejamento, 

constituindo um dos principais pontos de controlo crítico de qualquer sistema HACCP.  

Os suínos, imediatamente após o abate apresentam uma temperatura corporal entre os 

37ºC e os 39ºC. Temperatura esta, que se não for diminuída desde logo, pode vir a 

causar problemas como a reduzida “vida de prateleira” de um produto onde a 

multiplicação microbiana será superior ao aceitável, podendo ainda expor o consumidor 

a agentes patológicos (Honikel, 1999).  

Como referido anteriormente, as primeiras 24h post mortem constituem um período 

crucial, onde se verifica um leque de reações a nível muscular, até à instalação do rigor 

mortis. Além da importância em retardar estas reações através do arrefecimento, outras 

variáveis como a humidade relativa das câmaras e a velocidade do ar desempenham 

um papel importante para a obtenção de um produto final adequado.  

Logo após o abate, a carcaça encontra-se quente e húmida, sendo a taxa de 

evaporação elevada. Honikel sugere a utilização de humidades relativas das câmaras 

elevadas (>90%) para a diminuição do risco de perdas por evaporação e adaptar a 

velocidade do ar à temperatura utilizada de modo a minimizar quebras sem 

comprometer a qualidade da carne.  

A espécie suína possui uma taxa de decréscimo de pH da carne acentuada quando 

comparada com outras espécies (Quadro 3). Esta característica pode surgir ainda mais 

demarcada em raças que exibem suscetibilidade ao stresse, onde níveis de pH post 

mortem abaixo de 6,0, nos primeiros 45 minutos, podem ser alcançados. A possibilidade 

de se reunirem condições de temperatura elevada com pH baixo, justifica procedimentos 

bastante específicos no que à refrigeração diz respeito. A relação temperatura-pH-

tempo é portanto o ponto crucial para a obtenção de bons resultados, especialmente na 

espécie suína, onde a meta consiste em reduzir a temperatura interna da carcaça 
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rapidamente, retardando as reações responsáveis pela acentuada queda do pH 

característica desta espécie mas preservando as propriedades qualitativas do produto 

final (Savell et al., 2005). 

 

Quadro 3- Tempo necessário até à resolução do processo de rigor mortis. Adaptado de James 
& James, 2002 

 

Espécie 

Tempo médio até à 

resolução do rigor mortis (h) 

 

Intervalo (h) 

Bovina 18 8-30 

Ovina 12 10-20 

Suína 3 0,6-8 

 

Tendo em consideração estes factos, três principais sistemas são utilizados na 

refrigeração comercial de carcaças de suíno. O sistema mais convencional consiste no 

uso de um intervalo de temperaturas entre os 0ºC e os 4ºC e de uma velocidade do ar 

entre os 0,5 a 1,0 ms-1 durante 24 horas. As taxas de refrigeração das carcaças, bem 

como os valores de quebra de peso estão dependentes de diversos fatores como o 

peso, a percentagem de gordura, a técnica de corte das carcaças e pela proximidade 

entre carcaças durante o circuito de refrigeração. O uso de circuitos de refrigeração 

obsoletos e não preparados para uma elevada cadência de abate por dia, conduz muitas 

vezes a uma sobrelotação das câmaras e consequente perda de eficácia por insuficiente 

circulação do ar. Os valores médios de quebra de peso para este método podem variar 

entre os 1,8 e os 3,5% (Gigiel et al., 1989).  

O “Spray chilling” é um processo que visa a redução das perdas de peso durante a 

refrigeração, uma vez que, mantendo a superfície da carcaça húmida, maximiza-se o 

efeito de refrigeração evaporativa que permite o arrefecimento da superfície da carcaça 

sem detrimento para possíveis perdas de peso por perdas por enxugo (Savell et al., 

2005; James e James, 2002 citando Gigiel et al., 1989). Este processo geralmente utiliza 

temperaturas entre 1 e 5ºC com uma velocidade do ar equivalente à utilizada na 

refrigeração convencional (0,5 a 1,0 ms-1) e adiciona-lhe a aspersão de água fria sobre 

as carcaças com uma cadência de cerca de 20 minutos, que pode ser feita até 10 horas 

após o preenchimento das câmaras de refrigeração e tem o objetivo de repor a água 

perdida por evaporação. As vantagens desta, relativamente à refrigeração convencional 

são várias, nomeadamente: uma taxa de refrigeração mais elevada, maior preservação 

da cor da carne, menores índices de encurtamento muscular e consequentemente 

menores perdas de peso (England, 2015). 
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O terceiro e mais emergente, é o sistema de refrigeração rápida (também referido na 

literatura como “Rapid chilling”, “Blast chilling”, etc.), no qual as carcaças passam 

primeiro por um túnel com temperaturas bastante inferiores (-40º a -20ºC) durante 1 a 3 

horas, dependendo do operador. Nesta fase de choque térmico, são utilizadas 

velocidades do ar bastante elevadas, que podem ir de 3,0 a 5,0 ms-1 (England, 2015). 

Posteriormente são armazenadas em câmara com temperaturas entre os 0ºC e os 4ºC. 

(Liu et al., 2015). Este método oferece uma redução de temperatura consideravelmente 

superior quando comparado com os dois métodos anteriormente descritos, bem como 

uma desaceleração na taxa de decréscimo do pH muscular, resultando em perdas de 

peso consideravelmente mais baixas (abaixo de 1%) quando o sistema é aplicado com 

rigor. 

A Figura 4 permite-nos comparar os sistemas mais comumente utilizados 

(Refrigeração convencional e refrigeração rápida), através da análise dos resultados de 

diversos estudos, onde conseguimos apurar que o sistema de refrigeração rápida 

intervém significativamente nas primeiras doze horas no decréscimo da temperatura 

interna da carcaça. Situação interessante do ponto de vista da desaceleração das 

reações internas que ocorrem nas primeiras horas, envolvendo enzimas 

termossensíveis. Podemos constatar que esta desaceleração é alcançada pela inferior 

taxa de decréscimo de pH (menor taxa de degradação do glicogénio) das carcaças 

rapidamente refrigeradas, protegendo as proteínas musculares do binómio pH baixo-

Temperatura elevada. 

 

 

 

Figura 4 - Evolução típica, comparativa, das curvas de pH e temperatura nos 2 principais 
sistemas de refrigeração utilizados (Refrigeração convencional - CC e Refrigeração rápida - RC). 
Fonte: Liu et al., 2015 
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Apesar dos sistemas de refrigeração rápida possuírem um maior poder na remoção 

de calor nas primeiras horas post mortem e consequentemente na desaceleração da 

taxa de decréscimo de pH neste período, os valores finais de temperatura e pH não 

diferem dos encontrados nas carcaças refrigeradas pelo método convencional, 

conforme verificado em diversos estudos (Liu et al., 2015; Rybarczyk et al., 2015; Juaréz 

et al., 2009; Hambrecht et al., 2004) e se encontra ilustrado na Figura 4. Para além das 

mais-valias oferecidas pelo sistema de refrigeração rápida, este regista maior incidência 

de carnes com menor tenrura (Rybarczyk et al., 2015), uma das características mais 

apreciadas pelo consumidor). O processo de refrigeração representa, portanto, um 

passo fundamental para a obtenção de uma carne tenra, não só pela possibilidade da 

ocorrência de “encurtamento muscular pelo frio”, como também porque as condições de 

temperatura terão consequências positivas ou negativas durante o processo de 

maturação da carne. 

O estudo do encurtamento muscular por ação do frio, descrito por Locker e Hagyard 

em 1963,  foi desde logo importante para compreender a perda de tenrura da carne e 

também as perdas de peso traduzidas por perdas de água exacerbadas em carcaças 

rapidamente refrigeradas.  

A ocorrência destas perdas de qualidade acabaram por ser associadas às novas 

técnicas de refrigeração com maior capacidade de arrefecimento da carcaça, 

possivelmente através da aceleração de certas reações a nível do músculo. Em 1972, 

Bendall juntamente com a sua equipa, descreveram o aumento da libertação de iões 

cálcio como o evento desencadeador da excessiva contração muscular. Esta perda de 

iões pelo retículo sarcoplasmático é exponenciada quando a temperatura do músculo 

desce dos 10ºC. Para além disto, a bomba de cálcio -  responsável por retirar o excesso 

de iões do espaço interfibrilar – é uma estrutura altamente dependente da temperatura, 

atuando apenas a 0,5% da sua capacidade a 10ºC e a 0,1% quando a temperatura 

muscular ronda os 2ºC, quando comparada com o seu rendimento à temperatura no 

músculo in vivo (38ºC) (James e James, 2002 citando Bendall, 1974). Isto representa 

um problema quando temperaturas abaixo dos 10ºC são atingidas internamente no 

músculo, que se encontra em fase de pré-rigor mortis (pH>6,2). Estas carnes 

apresentam elevadas reservas em ATP, que ainda não foram consumidas no decorrer 

da instalação do rigor pós-abate. Atingindo os 10ºC demasiado cedo, estes músculos 

irão acumular cálcio no espaço interfibrilar em conjunto com as elevadas reservas em 

ATP, estando reunidas as condições para que a contração se dê.  

O potencial de desenvolvimento de encurtamento pelo frio também varia consoante 

o tipo de músculo em questão. Segundo Bendall (1972), o músculo vermelho tem maior 
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predisposição ao desenvolvimento de encurtamento pelo frio. Em suínos encontramos 

principalmente musculatura branca (Longuissimus thoracis et lomborum, 

Semimembranosus), representando este fenómeno um grau de incidência bastante 

menor quando comparado com a refrigeração de carcaças de bovinos ou ovinos (Savell 

et al., 2005). Apesar da menor predisposição da carne suína para o encurtamento pelo 

frio, esta apresenta uma taxa de decréscimo de pH significativamente superior à das 

demais espécies, requerendo, como já referido, sistemas de refrigeração mais eficazes 

a curto prazo. Honikel (1986) recomendou, no sentido de evitar a ocorrência deste 

encurtamento provocado pelo frio, que as carcaças de suíno não sejam refrigeradas 

abaixo dos 10ºC nas primeiras 5 horas post mortem. Em 1999, o mesmo autor 

estabeleceu a curva ótima de arrefecimento, tendo como músculo de referência o 

Longuissimus thoracis et lomborum (LTL) (Figura 5). 

 

 

Figura 5 – Curva ótima de arrefecimento do LTL para evitar a ocorrência de encurtamento 

muscular pelo frio (Honikel, 1999). 

 

 

Jones e seus colaboradores, em 1993, recomendaram também, no sentido de reduzir 

o encurtamento muscular induzido pela refrigeração, que as carcaças de suíno não 

atingissem temperaturas inferiores a 10ºC, enquanto o pH se encontra acima de 6. 

Outro método capaz de evitar este problema é a estimulação elétrica da musculatura, 

provocando fortes contrações e acelerando o gasto de ATP e do glicogénio. Isto irá 

diminuir a duração do processo de rigor mortis, alcançando-se, mesmo sob severas 

condições de frio, uma carne menos rígida (Savell et al., 2005).  
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3.2.2.2.   Maturação  

 

O processo de maturação da carne consiste no armazenamento a frio da mesma por 

um período de tempo determinado, antes da venda ao público e, sem que comprometa 

a segurança alimentar.  Esta etapa do processamento visa sobretudo um incremento de 

características como a tenrura da carne, podendo influenciar também a CRA da mesma.  

A maturação da carne é levada a cabo pela ação de enzimas proteolíticas que, 

hidrolisando certas proteínas musculares, acabam por conferir uma experiência mais 

agradável na boca, produzindo uma carne mais tenra. Esta é resultado da ação de 

calpaínas e catepsinas endógenas. As calpaínas estão ativas a pH próximo da 

neutralidade (logo após abate) enquanto que as catepsinas se ativam em condições de 

pH ácido (pós rigor mortis). Do ponto de vista da promoção da tenrura da carne, quantos 

mais dias de maturação se adotarem, melhores os resultados. Em 2009, Li e seus 

colaboradores, demonstraram que um período máximo de 8 dias é suficiente para obter 

uma carne com características otimizadas do ponto de vista da tenrura e da CRA – 

características determinantes para a satisfação do cliente. Neste estudo foi realizada a 

avaliação de parâmetros de qualidade da carne após maturação como provas de força 

de corte (Warner-Bratzler shear force) e de CRA através do cálculo das perdas por 

cocção. No primeiro, concluiu-se que a maturação promove o decréscimo dos valores 

da força de corte para carne crua, inicialmente devido à degradação dos componentes 

miofibrilares e num estado mais avançado de maturação, devido a um enfraquecimento 

dos tecidos conjuntivos intramusculares. Para carne cozinhada foram denotadas 

diferenças consideráveis de força de corte em carnes com um e oito dias de maturação, 

tendo estas ultimas um grau de proteólise das proteínas do citoesqueleto superior, o 

que justifica os menores valores para corte. Foi também verificado que períodos mais 

longos que oito dias não contirbuíram para um acréscimo da tenrura da carne. 

Relativamente às perdas por cocção, foi constatado um ligeiro decréscimo entre do dia 

um e o dia oito, havendo um considerável aumento das perdas do dia oito até ao dia 16. 

(Li et al., 2009).   

O armazenamento e expedição destas carnes deve obedecer a cuidados específicos 

para preservação e promoção da qualidade das mesmas, nomeadamente o seu 

embalamento a vácuo. Esta prática oferece vantagens como a redução das perdas de 

peso, a preservação do aspeto visual da carne, um maior controlo das contaminações 

e a promoção da palatabilidade (Li et al., 2009). 
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3.2.2.3.  Desossa 

O método de desossa também pode influenciar alguns parâmetros de qualidade da 

carne, existindo dois tipos de práticas, cada uma delas com as suas vantagens e 

desvantagens. O método mais comum na Europa é a desossa a frio, onde os principais 

cortes na carcaça são feitos após um período mínimo de 24 horas em refrigeração. Na 

desossa a quente os principais cortes na carcaça são realizados logo pós abate, em 

estado pré-rigor mortis – método mais utilizado em mercados representativos como a 

China por exemplo, onde apenas 10% da carne fresca provém da desmancha a frio.  

Este último método oferece algumas vantagens, principalmente na redução dos 

custos de produção, através da redução da carga laboral, da redução do tamanhos das 

câmaras frigorificas e consequentemente da energia gasta. Apesar disto, várias 

desvantagens se afiguram com este método de desmancha. Para além dos elevados 

custos inerentes à implementação do método de desossa a quente (alterações 

profundas a nível logístico), este método expõe as carnes produzidas a um maior risco 

da ocorrência do encurtamento muscular pelo frio. Segundo Rees e seus colaboradores 

(2002), a desossa a quente pode mesmo aumentar em 30% a incidência do 

endurecimento da carne, bem como promover o aumento das perdas por enxugo. Rees 

e a sua equipa, neste estudo, viriam a comprovar que as carcaças desossadas a quente 

acabariam por produzir carnes menos tenras, mais escuras e com um decréscimo da 

respetiva CRA traduzida pelo aumento das perdas por enxugo. 
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CAPITULO II – PARTE PRÁTICA 

 

4. Introdução 

 

A fileira de produção de carne de suíno está sujeita a uma diversidade de 

condicionantes económicas, entre as quais, as perdas de água decorrentes da 

refrigeração após o abate. Numa industria tão competitiva, o apuramento de todas as 

fases do processo pode refletir-se em mais valias relevantes quando traduzidas em valor 

económico. 

O processo de refrigeração configura um dos maiores encargos financeiros para um 

matadouro, pelo que, quanto melhor aplicado, mais pode promover os rendimentos em 

detrimento de gastos de energia e dinheiro desnecessários. Em função disso, os 

principais objetivos deste trabalho foram: 

 

 Analisar o desempenho do sistema de refrigeração no arrefecimento das 

carcaças ao longo do dia de abate, 

 Avaliar a influência deste sistema nas perdas de peso por enxugo, 

 Investigar a existência de outros possíveis fatores que possam contribuir 

para o incremento das perdas de peso. 

 

 

 

5. Material e métodos 

 

5.1. Caraterização da empresa 

 

O matadouro que nos permitiu a execução deste trabalho abate, em média, 1500 

suínos/dia com uma cadência de abate próxima dos 200 suínos/hora. As descargas de 

animais realizavam-se em duas janelas horárias distintas: entre as 15:30 e as 00:00 ou 

entre as 5:30 e as 10:00, com programação adequada por parte da empresa, sendo o 

transporte assegurado pelos fornecedores. O abate era iniciado as 6:00h e concluía-se 

por volta das 13/14h. 

Os animais abatidos e selecionados para o presente estudo são provenientes de 8 

fornecedores distintos: 4 de origem portuguesa e os restantes 4 com origem espanhola. 

Por uma questão de método, estava definido que, a cada dia, o abate iniciava-se pelos 
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lotes de origem portuguesa e seguidamente eram abatidos os animais de origem 

espanhola. 

 O método de insensibilização utilizado foi o dióxido de carbono, sendo os animais 

encaminhados em grupos de 4 ou 5, utilizando-se concentrações deste gás entre os 

87% e os 90%. Seguidamente os animais eram suspensos, através de uma corrente 

envolvendo o tarso, e sangrados, prosseguindo para o escaldão vertical. A remoção dos 

pelos foi assegurada através de uma depiladora mecânica e pelo chamusco, após os 

quais as carcaças entravam na linha de evisceração, já suspensos pelo tendão 

calcâneo. No final desta, era realizada a pesagem e classificação, local onde foi 

realizada a determinação do pH e temperatura (30’ pm). A classificação da carcaça foi 

determinada por recurso a uma pistola de infravermelhos que, por aplicação 

transcutânea, determinou a percentagem de carne magra da carcaça. Este sistema de 

referência na Europa denominado SEUROP, classifica as carcaças como: S – mais de 

60 % de carne magra; E – 55 a 60 % de carne magra; U – 50 a 55 % de carne magra; 

R – 45 a 50 % de carne magra; O – 40 a 45 % de carne magra ou P – menos de 40 % 

de carne magra. 

As carcaças, após a evisceração, pesagem e classificação atravessam um primeiro 

túnel de frio (-7ºC)  com ar forçado. O tempo de passagem neste túnel foi de 60 minutos. 

Posteriormente atravessam um segundo túnel, predefinido para os 0ºC, com um tempo 

de passagem de 75 minutos e terminam o circuito numa câmara de refrigeração 

predefinida para 0ºC e com capacidade para 1000 carcaças, esperando até ao momento 

da expedição (cerca das 24 horas post mortem). A Figura 6 permite-nos ter uma 

representação visual do percurso de arrefecimento, correspondendo o primeiro túnel ao 

primeiro compartimento representado pelo número 2, o segundo túnel corresponde ao 

segundo compartimento representado pelo número 8 e a câmara final corresponde ao 

terceiro compartimento representado pelo número 25. 
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Figura 6 – Planta representativa do percurso das carcaças no circuito de refrigeração da 
empresa. 

 

 

5.2. Seleção das amostras 

 

Ao longo das 5 semanas de recolha de amostras que configuraram este trabalho 

(entre 07/02/2017 e 08/03/2017) foram selecionados 3 lotes em dois dias de abate por 

semana. O lote foi definido como uma amostra de carcaças provenientes do mesmo 

fornecedor. Cada lote era composto por 10 carcaças e distinguidos pela ordem de abate, 

logo, pela ordem de entrada no túnel (1º grupo do dia – OET1, grupo a meio da manhã 

– OET2 e o ultimo grupo antes da pausa para almoço – OET3), procurando observar as 

diferenças a nível de condições de refrigeração e suas implicações no rendimento das 

carcaças entre grupos, ao longo do dia de trabalho. Neste estudo foram analisados 27 

lotes distintos, constituindo um total de 220 carcaças. 

 

5.3. Recolha de informação dos lotes 

 

Foi feita uma recolha de dados relativos ao lote como: a exploração de origem, os 

tempos de espera (tempos de viagem e tempos de abegoaria), a ordem de abate e 

respetiva ordem de entrada no túnel (1º lote do dia/lotes posteriores no mesmo dia). 

Foram também recolhidos dados individuais de cada carcaça relativos ao género e à 

classificação comercial. 
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5.4. Temperatura/Humidade Relativa dos túneis e câmara 

 

Foram registadas as temperaturas dos túneis e câmaras durante a passagem de 

cada lote. Foi necessária uma retificação quanto ao tempo de passagem no túnel 1, 

para o terceiro grupo de entrada (OET3). Sendo este grupo selecionado a partir do 

último lote abatido antes do almoço, fez com que as carcaças que constituem este grupo 

ficassem imobilizadas no primeiro túnel durante os 30 minutos de pausa para refeição, 

perfazendo um tempo de passagem no primeiro troço do circuito de refrigeração para 

este grupo de 90 minutos. O circuito neste momento ficava parado, sem uso de ar 

forçado sobre as carcaças. 

Foi ainda registada a humidade relativa de cada compartimento durante a passagem 

de cada lote, determinada com auxílio de três higrómetros EasyLog EL-USB-2. 

 

5.5. Avaliação do peso, temperatura e pH das carcaças 

 

Em cada carcaça selecionada foram avaliados os pesos a quente (30’ pm) e a frio 

(24h pm) através de balanças de via aérea. A temperatura e pH (aos 30’ e 24h pm) 

foram avaliados pelo acesso ao músculo LTL, perpendicularmente às apófises 

espinhosas das vértebras de transição toracolombar (T14 e L1) com um potenciómetro 

WTW pH330i/SET, de acordo com o representado na Figura 7. 

Adicionalmente foram introduzidos em profundidade (aprox. 8 cm) no músculo 

Semimembranosus (SM), na face ventromedial da perna, dataloggers em todas as 

carcaças para controlo da evolução da temperatura interna ao longo do processo (Figura 

7). Esta avaliação permitiu-nos determinar o tempo que estas carcaças levam a atingir 

7ºC no interior da perna, visando a comparação entre os diferentes lotes submetidos a 

diferentes condições de refrigeração, calculando no final a taxa de variação de 

temperatura de cada carcaça até atingir uma temperatura adequada do ponto de vista 

regulamentar. Estas taxas foram calculadas com base nas temperaturas determinadas 

pelas sondas introduzidas na perna, através das diferenças de temperatura finais e 

iniciais, para cada fase do circuito de refrigeração e em função do tempo de 

permanência em cada túnel/câmara. 
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Figura 7 - Locais de medição do pH e temperatura e de inserção do datalogger para 

monitorização de temperatura. 

 

No final, através da diferença entre o peso a quente (30’  pm) e o peso a frio (24h 

pm), foi calculada a quebra de peso sofrida por cada carcaça após o circuito de 

refrigeração e calculada a respetiva percentagem de perda de peso em função do peso 

inicial. 

 

 

5.6. Avaliação da capacidade de retenção de água (CRA) pelo método Driploss 

 
Foi utilizado o método gravimétrico de Honikel (Método de referência OCDE, 1996), 

com ligeiras modificações, para a avaliação da CRA (Figuras 8 e 9). Cerca das 24 h post 

mortem procedeu-se à excisão, entre as vértebras T15 e L1, de fragmentos retangulares 

do músculo LTL com cerca de 45 a 50 g, desprovidos de gordura e tecido conjuntivo. 

As amostras de músculo foram colocadas dentro de uma rede de material não 

absorvente, envolvidas por um saco de plástico e penduradas em câmara de 

refrigeração entre 0 a 5 ºC por 48 h. Após este período as amostras foram enxugadas 

em papel de filtro e pesadas novamente. A CRA avaliada pelo Driploss é expressa em 

percentagem de perda de peso. 

Por limitações de logística, este teste apenas foi executado no primeiro dia de 

recolhas de cada semana. 
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Figura 8 - Lombos recolhidos e identificados e posterior obtenção do fragmento para teste 
Driploss. 

 

 

Figura 9 - Método gravimétrico de Honikel. 

 

 

5.7. Avaliação do jejum 

 
Na procura de um indicador para facilmente aferir os tempos de jejum na linha de 

abate, foram apuradas as dimensões da vesícula biliar (comprimento, largura e área) e  

o peso do trato gastrointestinal (TGI) completo de todos as carcaças em estudo, para, 

em função do peso de cada uma, aferir sobre o grau de repleção a este nível. 

 



32 
 

 

 

Figura 10 - Balança utilizada para pesar TGI 

 

 

 

5.8. Análise dos dados 

 

Na avaliação da evolução da temperatura das carcaças para as 3 OET ao longo do 

circuito de refrigeração, utilizou-se procedimento ANOVA medidas repetidas, 

estudando-se os efeitos: OET, circuito refrigeração e a interação. No estudo dos outros 

efeitos utilizou-se a ANOVA simples. A comparação múltipla de médias foi efetuada pelo 

teste de Tukey HSD para n desigual. A associação entre as variáveis foi efetuada 

através dos coeficientes de correlação de Pearson. A analise estatística descrita foi 

efetuada com o programa Statistica 12 (StatSoft, 2014). 

A avaliação da significância da associação entre os vários fatores e a OET (tabelas 

de contingência) foi efetuada pelo teste de Pearson Qui-quadrado (χ²) utilizando-se para 

o efeito o programa estatístico SPSS 25 (SPSS, 2017). Utilizou-se um nível de 

significância de 5%. 
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6. Resultados e discussão 

 

Os resultados apresentados referem-se a determinações feitas a 220 carcaças, 

pertencentes a 27 lotes, provenientes de 8 explorações diferentes. Começamos pela 

análise referente às temperaturas e humidade relativa dos túneis/câmaras de 

refrigeração e das temperaturas das carcaças, em função da ordem de entrada no túnel 

(OET), avaliando posteriormente a influência de outros fatores ante mortem e post 

mortem que possam contribuir para inflacionar as perdas de peso por enxugo. 

 

 

6.1.  Monitorização da temperatura e humidade relativa dos túneis e 

câmara ao longo do circuito de refrigeração das carcaças 

 

Foram analisadas as evoluções de temperatura dos túneis 1, 2 e da câmara de 

refrigeração durante a passagem pelas mesmas das carcaças dos diferentes lotes 

analisados. As carcaças foram classificadas em 3 grupos em função do momento de 

entrada no circuito de refrigeração que se inicia no túnel 1: OET1 – corresponde ao 

primeiro grupo a entrar no início da manhã, OET2 – relativo ao grupo que entrou no 

meio da manhã e OET3 – correspondente ao último grupo antes da pausa para almoço. 

Foi assumido um tempo de passagem no túnel 1 de 60 minutos (exceto para o grupo 

OET3, ao qual foi atribuído um tempo de passagem de 90 minutos devido à paragem 

do circuito por 30 minutos para almoço do pessoal), no túnel 2 de 75 minutos e 

permanência na câmara de refrigeração até ao momento da expedição (cerca das 24 

horas pm).  

Conforme a Figura 11 nos permite constatar, o grupo OET1 é sujeito a temperaturas 

bastante inferiores no túnel 1 quando comparado com o grupo OET2 e OET3. No túnel 

2, encontramos ainda diferenças de temperatura à entrada destes lotes, registando-se 

um equilíbrio no momento de saída entre os grupos OET2 e OET3, continuando o grupo 

OET1 a dispor de uma temperatura claramente inferior. Já na câmara de refrigeração, 

o grupo OET1 tende a enfrentar temperaturas inferiores numa fase inicial, verificando-

se uma inversão nas temperaturas de câmara registadas, entre as 10 e as 16 horas de 

permanência de cada lote, estando este grupo sujeito a uma maior temperatura neste 

intervalo de tempo. Isto pode dever-se à menor entropia no interior da câmara (menos 

circulação de pessoal e carcaças) que os lotes OET2 e OET3 encontram neste período. 
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Figura 11 - Evolução das temperaturas médias dos túneis e camara de refrigeração de acordo 
com a ordem de entrada das carcaças no primeiro túnel. Os tempos indicados das 4h às 24h 
correspondem à camara de refrigeração. 

 

 

 

A humidade relativa (HR) de ambos os túneis e da câmara de refrigeração foram 

igualmente avaliadas por intermédio de higrómetros colocados em cada uma das 

diferentes fases do circuito de refrigeração. A Figura 12 permite-nos constatar que o 

único grupo que se encontra momentaneamente submetido a condições de HR 

potencialmente prejudiciais é o grupo OET1 no primeiro túnel. Este é o único grupo que 

vai encontrar os túneis vazios, e daí enfrentar níveis de HR baixos, de aproximadamente 

63%. Estes valores rapidamente são suprimidos, atingindo valores dentro do desejável 

(>90%), uma vez que os túneis ficam repletos de carcaças a partir da entrada do 

primeiro grupo, até ao final do abate. O grupo OET3 regista uma ligeira descida na HR 

no momento de saída do primeiro túnel. Situação justificada pelo facto de, durante a 

pausa de 30 minutos para almoço do pessoal, frequentemente as portas de contacto 

entre a nave de abate e este túnel ficarem abertas. 
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Figura 12 - Evolução dos valores médios de humidade relativa dos túneis e camara de 
refrigeração de acordo com a ordem de entrada das carcaças no primeiro túnel. Os tempos 
indicados das 4h às 24h correspondem à camara de refrigeração. 

 

 

6.2. Monitorização da temperatura das carcaças ao longo do circuito de 

refrigeração das carcaças 

 

Os resultados apresentados na Figura 13, obtidos por intermédio de dataloggers 

introduzidos no interior da perna, são relativos às temperaturas médias de carcaça. 

Estes referem-se ao seguimento da temperatura de forma continua ao longo do circuito 

de refrigeração, sendo que, em 4 delas verificou-se a inexistência de determinações por 

queda das sondas de temperatura, perfazendo uma análise de apenas 216 carcaças. 

A Figura 13 permite comparar a evolução das temperaturas médias das carcaças e 

dos túneis/câmara. O período relativo à passagem pelo túnel 1 traduz-se num ligeiro 

aumento de temperatura no interior da perna para os 3 grupos, sendo possível constatar 

que esta subida de temperatura é mais suave para o grupo OET1, que encontra 

temperaturas no túnel 1 manifestamente inferiores aos demais grupos. O padrão de 

evolução da temperatura interna da carcaça é bastante semelhante para os grupos 

OET2 e OET3, bem como o padrão de evolução das temperaturas dos dois primeiros 

túneis. Na câmara de refrigeração verifica-se uma alteração destes padrões de evolução 

de temperatura, sendo possível constatar que, próximo das 8 horas de permanência de 
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cada grupo, as temperaturas da câmara se aproximam, verificando-se mesmo que a 

temperatura da câmara para o grupo OET3 se inverte, passando a ser a menor dos 3 

grupos. Este fator revela o seu impacto poucas horas depois (cerca das 10-12 horas), 

quando, ao analisarmos a evolução das temperaturas médias de carcaça, confirmamos 

uma equivalência do registo de temperaturas, passando o grupo OET1 (até então, o 

grupo com temperatura inferior) a registar temperaturas já muito próximas dos restantes 

grupos. As 12 horas representam o único momento em que não se constatam diferenças 

estatísticas significativas entre as médias dos três grupos em estudo. Após este ponto 

de equivalência, o grupo OET3 destaca-se como o grupo que mais eficazmente 

arrefeceu, seguido do grupo OET2 e por fim o grupo OET1, mantendo-se este novo 

padrão até ao final do processo de refrigeração, conforme é possível verificar através 

da Figura 13. 

 

 

No Quadro 4 são apresentadas as temperaturas médias em graus celsius (±DP) das 

carcaças segundo a ordem de entrada no túnel (OET) ao longo do circuito de 

refrigeração. Após a realização da ANOVA medidas repetidas, obteve-se um efeito 
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Figura 13 - Evolução das temperaturas das carcaças (Tcar), dos túneis e câmaras, elaborado através 
das temperaturas médias registadas por datalogger no interior da perna e pelos registos informatizados 
de temperatura do circuito de refrigeração (Tcam). 
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significativo da ordem de entrada no túnel das carcaças (F(2;212) = 5,85; p = 0,003), do 

tempo ao longo do circuito de refrigeração das carcaças (F(8;1696) = 38852,57; p = 

0,000) e da interação (F(16;1696) = 58,45; p = 0,000). Esta interação fica evidenciada 

ao analisarmos a Figura 13, onde conseguimos verificar que, entre as 10-12 horas, 

existe uma inversão do gráfico, passando o grupo OET3 a registar temperaturas 

inferiores ao grupo OET1. 

Prosseguindo numa análise mais detalhada, focando-nos inicialmente nos dois 

primeiros túneis, e sabendo que corresponde a um período preponderante para que as 

condições de qualidade e conformidade do produto sejam otimizadas, destacam-se as 

ligeiras subidas de temperatura (no interior da perna) dos valores médios dos três 

grupos ao longo da passagem pelo primeiro túnel (Quadro 4). Neste túnel, como se pode 

constatar pelos valores expressos no Quadro 5, os três grupos obtiveram uma taxa de 

variação de temperatura (TVT) positiva. Ainda assim, o grupo OET1 foi o que registou 

um valor menor, uma vez que este encontra temperaturas mais próximas das 

predefinidas no primeiro choque térmico e é o único que dispõe dos túneis não lotados 

de carcaças. 

 

 

Quadro 4- Temperaturas médias em graus celsius (±DP) das carcaças segundo a ordem de 

entrada no túnel (OET) ao longo do circuito de refrigeração. 

Circuito de refrigeração 
OET 1 
(n=72) 

OET 2 
(n=73) 

OET 3 
(n=71) 

Entrada túnel 1 38,00a ± 1,11 38,30ab ± 1,11 38,52ab ± 1,20 

Saída túnel 1 38,80b ± 2,40 39,78c ± 0,92 40,58c ± 0,77 

Saída túnel 2 33,30d ± 3,40 35,20e ± 1,79 36,75f ± 1,37 

Cam. refrig. 4h 25,51g ± 3,10 27,42h ± 1,97 28,85i ± 1,82 

Cam. refrig. 8h 15,26j ± 2,18 16,44k ± 1,48 16,83k ± 1,57 

Cam. refrig. 12h 11,00l ± 1,93 11,16l ± 1,28 10,64l ± 1,37 

Cam. refrig. 16h 7,99m ± 1,60 7,62mn ± 1,19 6,65n ± 1,39 

Cam. refrig. 20h 5,59o ± 1,25 5,03op ± 0,90 4,09pq ± 0,97 

Cam. refrig. 24h 4,25pq ± 0,98 3,66qr ± 0,70 2,78r ± 0,70 

Médias que não apresentam letras iguais distinguem-se significativamente (p<0,05). 

 

 

Como esperado, e estando sujeito a temperaturas inferiores nos 2 primeiros troços 

do percurso de refrigeração, o primeiro grupo (OET1) consegue um arrefecimento mais 

eficaz que os restantes grupos, obtendo um valor médio da TVT no túnel 2 
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manifestamente inferior, conseguindo perder em média 4,41ºC/h, face às médias de 

temperatura significativamente inferiores perdidas pelos outros grupos estudados – 

3,67ºC/h e 3,07ºC/h, respetivamente. É ainda de destacar o grau de significância 

existente entre a OET e a média da TVT para o túnel 1 (p=0,036) e as diferenças 

altamente significativas entre as médias da TVT no túnel 2 (p=0,000) para as diferentes 

OET. 

 

 

Quadro 5- Valores médios das taxas de variação de temperatura (TVT) (±DP) das carcaças 
segundo a ordem de entrada no túnel (OET) para cada túnel e câmara final, juntamente com os 
valores médios, em minutos, para cada OET, do tempo necessário até atingir 7ºC no interior da 
perna. 

Circuito de 

refrigeração 

OET 1 

(n=72) 

OET 2 

(n=73) 

OET 3 

(n=71) 
P N.S. 

TVT Túnel 1 (ºC/h) 0,77a ± 2,59 1,46b ± 1,29 1,38ab ± 0,80 0,036 * 

TVT Túnel 2 (ºC/h) -4,41a ± 1,34 -3.67b ± 0,86 -3,07c ± 0,64 0,000 *** 

TVT Cam. Ref. (ºC/h) -1,33a ± 0,14 -1,45b ± 0,07 -1,56c ± 0,06 0,000 *** 

Tempo até 7ºC (min) 1023,75a ± 146,48 988,01a ± 91,41 921,34b ± 92,74 0,000 *** 

N.S. – nível de significância; ns - não significativo (p≥0,05); * - significativo (p<0,05); ** - muito significativo 

(p<0,01); *** - altamente significativo (p<0,001). Por linha, médias que não apresentam letras iguais 
distinguem-se significativamente (p<0,05). 

 

 

Já na câmara de refrigeração final, o grupo OET3 apresenta a maior taxa de variação 

de temperatura perdendo uma média de 1,56ºC/h, seguido pelo grupo OET2 com uma 

média de 1,45ºC/h, enquanto o primeiro grupo do dia OET1 apresentou uma média na 

descida de temperatura de apenas 1,33ºC/h. Esta situação, altamente significativa do 

ponto de vista estatístico para este estudo (p=0,000), pode ser explicada pela posição 

de cada grupo na câmara final. A maior proximidade do grupo OET3 relativamente à 

ventilação da câmara de refrigeração, que se encontra adjacente à entrada da mesma 

– porta de contacto com o túnel 2 – justifica a maior eficácia de arrefecimento para este 

grupo, uma vez que os grupos em estudo eram armazenados por ordem de chegada, 

sempre no mesmo carril, ficando o grupo OET1 no extremo oposto à entrada da câmara 

e o grupo OET2 numa zona intermédia, conforme representado na Figura 14, abaixo. 
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Figura 14 – Planta representativa do percurso das carcaças no circuito de refrigeração da 

empresa, com esquema do posicionamento dos diferentes grupos em função da OET. 

 

 Nesta fase do processo os grupos OET2 e OET3 demonstram portanto uma maior 

capacidade em perder calor, destacando-se sobretudo o terceiro grupo, acabando por 

registar valores bastante inferiores de temperatura e conseguindo um melhor 

desempenho para atingir os 7ºC traduzida por uma média significativamente inferior às 

restantes (p=0,000). 

 

Do ponto de vista teórico, o sistema de refrigeração testado no presente estudo 

assenta nos mesmos pressupostos utilizados nos sistemas de refrigeração rápida (com 

as devidas diferenças nos valores de temperatura utilizados), onde um primeiro choque 

térmico é aplicado (aqui equiparado aos túneis), seguido de uma permanência em 

câmara de refrigeração até às 24 horas post mortem.  

Num estudo de 2015, Rybarczyk e colaboradores compararam a evolução da 

temperatura interna de 60 carcaças, das quais 20 foram classificadas como “S”, 20 como 

“E” e as restantes 20 como “U”, pelo sistema SEUROP. As 60 metades direitas foram 

refrigeradas num sistema de refrigeração rápida (-24ºC por 70 minutos seguidos por 22 

horas e 50 minutos numa câmara a 1ºC), enquanto que as metades complementares 

foram arrefecidas por um sistema convencional (1ºC por 24 horas), ambas sem uso de 

ar forçado. O Quadro 6, permite-nos estabelecer uma comparação das evoluções das 

temperaturas médias no referido estudo, em comparação com os valores médios do 

presente estudo.  
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Quadro 6- Temperaturas médias em graus celsius (±DP) das carcaças do presente estudo (às 
2, 8 e 24 horas) e de um estudo comparativo de Rybarczyk et al., 2015 (às 2, 6 e 24 horas), onde 

foram comparados os sistemas de refrigeração convencional e de refrigeração rápida. 

Tempo decorrido Resultados próprios 
Ref. Convencional 
(Rybarczyk, 2015)  

 

Ref. rápida 
(Rybarczyk, 2015) 

2 horas 36,17 ± 2,26 30,27 ± 3,56 16,26 ± 4,14 

6 horas - 15,17 ± 1,95 8,27 ± 1,86 

8 horas 16,17 ± 1,87 - - 

24 horas 3,57 ± 1,00 2,51 ± 0,56 2,29 ± 0,71 

 

Desde logo salta à vista uma diferença de aproximadamente 6ºC a mais nos nossos 

resultados, às 2 horas post mortem, quando comparado com o sistema convencional 

utilizado no estudo acima referido. A aplicação do choque térmico, bem como a 

utilização de ar forçado parecem não ser eficazes num período em que é essencial 

reduzir temperaturas para retardar as reações intramusculares, sob pena de incorrer em 

condições de refrigeração que propiciem a diminuição de parâmetros fundamentais 

como o pH e consequentemente a CRA do produto. É importante referir ainda que, 

embora o sistema testado esteja dividido em 3 fases (2 túneis de choque térmicos e 

uma câmara de refrigeração), em nada pode ser comparado com um sistema de 

refrigeração rápida, ficando essa impossibilidade bem patente na evolução das 

temperaturas médias representadas na tabela acima. A discrepância entre as 

temperaturas predefinidas para os túneis utilizados no presente estudo (-7ºC e 0ºC, 

respetivamente) e um sistema de refrigeração rápida (-20ºC a -40ºC) são evidentes, 

sendo o sistema testado mais comparável a um sistema convencional. 

De referir que as 6 horas post mortem não foi um dos intervalos escolhidos para 

análise, sendo substituído na tabela pelas 8 horas. De qualquer maneira verificamos 

que, mesmo escolhendo um momento em que as carcaças dispuseram de duas horas 

a mais em refrigeração, a temperatura média neste momento consegue ser superior à 

obtida por Rybarczyk e seus colaboradores. Relativamente às temperaturas finais 

verificamos que, apesar de se notabilizar, para os nossos valores, uma média superior 

em cerca de 1ºC, as diferenças de temperaturas às 24 horas não são demasiado 

dispares e apresentam temperaturas dentro do desejável, como verificado por diversos 

autores (Xu et al., 2011; Rybarczyk et al., 2015).  
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6.3. Quebras de peso por enxugo, pH e Driploss em função da OET e 

impacto económico 

 

As quebras após o processo de refrigeração foram calculadas através da diferença 

dos pesos a quente (30’ pm) e a frio (24h pm). Foi ainda expressa sob a forma de 

percentagem, em função do peso de carcaça a quente. Os valores médios das quebras 

de peso entre os diferentes grupos revelaram diferenças altamente significativas de 

acordo com a análise de variância (p=0,000), destacando-se o grupo OET1 que obteve 

o melhor rendimento de carcaça com apenas 2,14% de quebra de peso, seguido pelo 

grupo OET2 com 2,45% e pelo grupo OET3 com 2,58%. Apesar de o teste de 

comparação múltipla de médias não diferenciar estatisticamente as médias dos grupos 

OET2 e OET3, podemos constatar pelo quadro abaixo (Quadro 7) que essa mesma 

diferença se traduz num valor económico/ano relevante (68 508€). 

 

Quadro 7 – Valores médios (±DP) da quebra de peso, do peso a quente e às 24 horas e respetiva 

tradução em perdas económicas dos resultados obtidos, em função das diferentes OET. 

Análise Quebras 
OET 1 

(n=72) 

OET 2 

(n=73) 

OET 3 

(n=71) 
P N.S. 

pH30’ 6,52 ± 0,16 6,46 ± 0,19 6,48 ± 0,18 0,137 ns 

pHu 5,65 ± 0,19 5,65 ± 0,19 5,62 ± 0,17 0,507 ns 

Quebra de peso (%) 2,14b ± 0,38 2,45a ± 0,47 2,58a ± 0,34 0,000 *** 

Peso 30’ pm (kg) 81,31b ± 11,92 85,55a ± 9,12 85,30a ± 6,85 0,013 * 

Peso perdido/carcaça (kg) 1,74 2,10 2,20 - - 

Perdas económicas/ano† (€) 1 192 039€ 1 438 668€ 1 507 176€ - - 

N.S. – nível de significância; ns - não significativo (p≥0,05); * - significativo (p<0,05); ** - muito significativo 

(p<0,01); *** - altamente significativo (p<0,001). Por linha, médias que não apresentam letras iguais 
distinguem-se significativamente (p<0,05). 
†Os valores expressos foram calculados para um valor de 1,73€ por kg de carcaça e para um volume de 

abate de 1500 carcaças/dia e 22 dias/mês. Fonte: Bolsa do Porco do Montijo, Consultado em 17/02/2017 

em: https://www.3tres3.com.pt/cotacoes-do-suino/portugal-bolsa-do-porco-do-montijo_7/ 

 

Após analise do conjunto de resultados obtidos conseguimos concluir que a ordem 

de entrada no túnel influência: 

 A eficácia de arrefecimento nos túneis – maior no grupo OET1 

 A eficácia de arrefecimento total – maior no grupo OET3 

 As perdas por enxugo – superiores no grupo OET3 
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Estes dados suportam a ideia de que as primeiras horas se revelam decisivas na 

redução de perdas por enxugo, uma vez que um arrefecimento mais eficaz nos túneis 

(primeiras 2 horas e 15 minutos post mortem) produziu carcaças com menores quebras 

de peso. É importante que o choque térmico inicial seja devidamente aplicado com o 

objetivo de retardar as reações a nível muscular, diminuindo a taxa de descida do pH e 

consequente degradação das proteínas musculares que permitem uma mais facilitada 

difusão da água para a superfície muscular (Xu, Y. et al., 2011). 

Relativamente aos valores de pH, foram obtidos um valor médio de pH aos 30’ post 

mortem de 6,49 ± 0,18 e às 24h post mortem de 5,64 ± 0,18. São valores dentro dos 

parâmetros desejados, e, dentro das determinações obtidas, foram encontrados apenas 

4 casos de situação PSE (pH30’< 6,0) em 220 carcaças, o correspondente a 1,36%. É 

de realçar que todos os casos PSE registados correspondam a PSE muito ligeiros (6,00 

≥ pH30 > 5,95). Foram ainda encontrados 7 casos DFD (pHu > 6,0), equivalente a 3,18% 

do total da amostra. Entre os grupos OET não foram observadas diferenças 

significativas para os dois parâmetros de pH. 

Verificamos que os valores do teste Driploss, embora sem diferenças 

estatisticamente relevantes entre si (p > 0,05), são concordantes com os valores de 

quebra de peso, para as diferentes OET (Valores médios de quebra de peso e Driploss 

tanto maiores, quanto maior a OET). 

Ainda que no presente estudo não se possa falar em 2 métodos de refrigeração 

diferentes, conforme explanado acima, na análise da temperatura de túneis, câmaras e 

carcaças, é possível perceber que esta disparidade de resultados evidente entre o grupo 

OET1 e os grupos OET2 e OET3 tem um peso significativo das condições de 

refrigeração encontradas pelos diferentes lotes ao longo do dia de laboração. O primeiro 

grupo é o que encontra temperaturas que lhe permitem retardar com maior eficácia as 

reações post mortem, que acabam por determinar uma menor celeridade na degradação 

das proteínas musculares, e, por consequência, um menor grau de exsudação das 

carnes produzidas (Xu, Y. et al., 2011 baseado em Joo et al., 1999). A par deste facto, 

métodos como a refrigeração rápida, que pressupõem um uso de temperaturas 

consideravelmente inferiores nas primeiras 1 a 3 horas post mortem (temperaturas entre 

os -20ºC e os -40ºC), demonstram reduções significativas nas perdas por evaporação 

(Long e Tarrant, 1990). No presente estudo os valores médios de quebra de peso variam 

entre os 2,14% e os 2,58%, sendo novamente mais lógica a comparação com um 

sistema de refrigeração convencional, que registam valores médios de quebra variáveis 

entre os 1,8% e os 3,5%. Os sistemas de refrigeração rápida revelam uma eficácia 

bastante superior igualmente na redução dos valores de quebra de peso, conseguindo 
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obter valores inferiores a 1%, quando corretamente aplicados (James e James, 2002). 

A taxa de refrigeração é portanto determinante na relação temperatura-pH-tempo 

(Savell et al., 2005), sendo o método de refrigeração um ponto determinante para 

incrementar a rentabilidade de uma empresa, devendo ser implementado com o maior 

rigor e uniformização de critérios e de condições.  

Os custos económicos associados às perdas relativas ao enxugo encontram-se 

representados no Quadro 7, permitindo-nos concluir que as condições enfrentadas pelo 

grupo OET1 permitem reduzir as perdas por enxugo em cerca de 246 629€/ano face às 

condições oferecidas ao grupo OET2. Esta diferença acentua-se quando se estabelece 

uma comparação entre os rendimentos de carcaça dos grupos OET1 e OET3, onde a 

diferença das quebras de peso podem chegar a representar aproximadamente 315 

137€/ano. 

 

 

6.4. Influencia de fatores ante mortem nas quebras de peso e noutros 

parâmetros estudados 

 

6.4.1. Tempos de espera antes do abate 

 

Os tempos de viagem registados não demonstram grande variação, uma vez que 

consistem em estimativas de duração de viagem, tendo sido impossível aferir com 

precisão os mesmos. Desta forma, para os lotes provenientes das explorações 

portuguesas foi atribuído um tempo de viagem de 3 horas, enquanto para os lotes 

oriundos das explorações espanholas foi considerado um tempo de viagem fixo de 4 

horas. 

Os tempos de abegoaria, representados na Figura 15, demonstram grande 

variabilidade, registando um valor mínimo de 5,5 horas e um valor máximo de 19 horas 

e 10 minutos, com uma média que ronda as 14 horas e 40 minutos (Figura 16). É de 

salientar que o Regulamento Europeu nº 1099/2009 prevê que animais que não tenham 

sido abatidos nas 12 horas seguintes à sua chegada às instalações sejam alimentados, 

sob pena de aumentar os níveis de stresse vivenciado. 

É importante relembrar que os tempos totais de espera antes do abate podem 

apresentar ligeiros desvios, não só pelos tempos de viagem que, conforme explicado 

acima, podem ter pequenas variações em relação aos valores assumidos, como 

também pelos tempos de espera de cada camião para descarga que se encontravam 

sujeitos às circunstâncias de trabalho para cada dia. Estes elevados tempos de espera 
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associados ao jejum de exploração não contabilizado para esta análise, podem 

predispor os animais à condição DFD (Eikelenboom et al., 1991; Wulf et al., 2002). 

 

Figura 15 - Tempo de abegoaria, expresso em horas, para cada lote em estudo 

 

Além deste risco, existe também a possibilidade de um acréscimo na quebra de peso 

ante mortem em animais com tempos de jejum ≥ 24h. Segundo Segundo Murray (2000; 

citando Warris, 1995), as perdas de peso iniciam-se logo após a retirada da ração, 

podendo representar percentagens de perdas de peso entre os 2,9 e os 4,8% em 24 

horas. 

 

Figura 16 - Tempos médios (em horas) de viagem, abegoaria e totais 

 

O máximo tempo total de espera registado foi de 23 horas e 10 minutos e o mínimo 

foi de apenas 9 horas e 25 minutos. 
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Perante uma variabilidade tão evidente, sobretudo a nível da espera em abegoaria e 

de modo a agilizar o estudo estatístico desta variável, de forma a melhor compreender 

o impacto que esta amplitude de valores poderia estar a exercer nos parâmetros de 

qualidade e rendimento de carcaça, resolvemos dividir as carcaças por grupos, 

consoante o tempo de espera em abegoaria (Quadro 8). O primeiro grupo (N=31) 

corresponde a animais com uma espera inferior a 700 minutos (TAbeg < 11h40 min), o 

segundo grupo (N=86) a animais sujeitos a uma espera entre 700 e 900 minutos 

(11h40min < TAbeg < 15h) e o terceiro grupo (N=103) a animais cujo tempo de espera 

em abegoaria excedeu os 900 minutos (TAbeg > 15h). 

 

Quadro 8 - Valores médios (±DP) dos parâmetros de qualidade da carne em função do tempo 
de abegoaria. 

Parâmetro 

Grupos de tempo de espera na abegoaria (min) 

P N.S. 
< 700 

(n=31) 

700-900 

(n=86) 

> 900 

(n=103) 

pH30 6,45ab ± 0,20 6,53b± 0,17 6,46a ± 0,18 0,012 * 

pHu 5,69a ± 0,16 5,66a ± 0,19 5,61a ± 0,17 0,039 * 

Quebras de peso (%) 2,71a ± 0,32 2,14b ± 0,30 2,50a ± 0,46 0,000 *** 

Driploss (%) 5,99 ± 2,10 5,22 ± 2,68 5,16 ± 2,13 0,485 ns 

N.S. – nível de significância; ns - não significativo (p≥0,05); * - significativo (p<0,05); ** - muito 

significativo (p<0,01); *** - altamente significativo (p<0,001). Por linha, médias que não apresentam letras 
iguais distinguem-se significativamente (p<0,05) 

 

A análise de variância demonstrou uma diferença altamente significativa 

relativamente às médias de quebras de peso entre os três grupos formados. O primeiro 

grupo obteve uma média de perda de peso após o circuito de refrigeração de 2,71 ± 

0,32%, o segundo grupo destacou-se dos restantes conseguindo uma média 

consideravelmente inferior de 2,14 ± 0,30% e o terceiro grupo apresentou uma média 

estatisticamente não diferenciável do primeiro pelo teste de comparação múltipla de 

médias, com 2,50 ± 0,46%. 

Dado que as diferenças em quebras de peso para os diferentes grupos de tempo de 

espera, anteriormente reportadas, podem estar a ser influenciados pela OET, avaliou-

se a distribuição dos diferentes grupos de espera em abegoaria pelas diferentes OET 

através da tabela de contingência (Quadro 9). De modo a melhor interpretar os 

resultados médios das quebras de peso entre os diferentes grupos de espera, deve-se 

destacar que o grupo com menor tempo de espera contou com um maior número de 

carcaças abatidas na ultima OET (17 na OET3, 7 na OET1 e 6 na OET2)  podendo este 

fator induzir um desvio nos resultados, passível de dificultar a leitura deste parâmetro 
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sobre as quebras de peso. Para os restantes grupos de espera, o risco de desvio dos 

resultados é ainda maior, uma vez que o grupo de espera intermédio contou apenas 

com carcaças dos grupos OET1 (31,1% do total) e OET2 (8,7% do total). O grupo sujeito 

a um maior período de espera não contou com nenhuma carcaça do grupo OET1, 

distribuindo-se pelos grupos OET2 (com 19,9% do total da amostra) e OET3 (com 25,7% 

do total da amostra).  

 

Quadro 9 - Tabela de contingência para a associação entre o tempo de abegoaria e a Ordem de 
Entrada no Túnel (OET). 

 

Grupos tempo de abegoaria 

Total 1 2 3 

OET 1 Contagem 7 64 0 71 

Contagem Esperada 10,3 28,3 32,4 71,0 

% do Total 3,4% 31,1% 0,0% 34,5% 

Resíduos ajustados -1,4 10,7 -9,5  

2 Contagem 6 18 41 65 

Contagem Esperada 9,5 25,9 29,7 65,0 

% do Total 2,9% 8,7% 19,9% 31,6% 

Resíduos ajustados -1,5 -2,4 3,4  

3 Contagem 17 0 53 70 

Contagem Esperada 10,2 27,9 31,9 70,0 

% do Total 8,3% 0,0% 25,7% 34,0% 

Resíduos ajustados 2,8 -8,4 6,2  

Total Contagem 30 82 94 206 

Contagem Esperada 30,0 82,0 94,0 206,0 

% do Total 14,6% 39,8% 45,6% 100,0% 

 

Os resíduos ajustados relativos ao grupo OET1 são superiores a ±1,96 para o 

segundo e terceiro grupos de espera em abegoaria, verificando-se a mesma situação 

para o grupo OET2. Relativamente ao grupo OET3, esta situação verificou-se para os 3 

grupos de espera em abegoaria, resultados que sugerem existir uma associação entre 

o tempo de abegoaria e a OET. Esta associação foi novamente confirmada através do 

teste Qui-quadrado de Pearson, que demonstrou existir uma interação altamente 

significativa [χ2 (4) = 132,96 (p = 0,000)]. Desta forma, procedeu-se à análise de 

variância simples para cada grupo de OET em separado e para cada grupo de espera 

em abegoaria, estando esses resultados apresentados no Quadro 10. 
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Quadro 10 - Valores médios (±DP) para as quebras de peso em função dos tempos de abegoaria 

e da OET. 

TAbeg (min) 

Ordem de entrada no Túnel 

P N.S. 

OET1 OET2 OET3 

<700 

700-900 

>900 

2,67 ± 0,55 

 

2,49 ± 0,30 2,80 ± 0,14 0,117 ns 

2,09 ± 0,31 2,31 ± 0,17 - 0,003 ** 

- 2,50 ± 0,57 2,51 ± 0,36 0,902 ns 

P 0,000 0,385 0,001   

N.S. *** ns **   

N.S. – nível de significância; ns - não significativo (p≥0,05); * - significativo (p<0,05); ** - muito significativo 

(p<0,01); *** - altamente significativo (p<0,001). Por linha, médias que não apresentam letras iguais 
distinguem-se significativamente (p<0,05). 

 

Para o grupo OET1, a diferença entre médias foi altamente significativa, com o grupo 

de espera intermedio a obter o valor de quebra mais baixo (2,09 ± 0,31%), 

comparativamente ao primeiro grupo de espera com 2,67 ± 0,55% (P < 0,001). No grupo 

OET2 tivemos amostras de todos os grupos de espera, e, as suas médias não revelaram 

diferenças estatisticamente relevantes. O grupo OET3 apresentou uma diferença entre 

médias muito significativa (p = 0,001), apresentando o primeiro grupo de espera o valor 

médio de quebra mais elevado da amostra com 2,80 ± 0,14%, enquanto o terceiro grupo 

de espera exibiu uma média significativamente inferior de 2,51 ± 0,36%, demonstrando-

se contraditório com a pesquisa bibliográfica, que nos diz que maiores tempos de espera 

acabam por originar carnes com maior CRA (Huff-Lonergan and Lonergan, 2005). 

Dentro do primeiro e do terceiro grupos de espera não se encontraram diferenças 

significativas nas médias entre as diferentes OET. O mesmo não se verificou para o 

grupo intermédio, que registou as médias de quebra de peso mais baixas de todos os 

grupos. As carcaças deste grupo que entraram no circuito de refrigeração no primeiro 

grupo da manha obtiveram a média mais baixa da amostra, como já referido (2,09 ± 

0,31%), e as carcaças do grupo OET2 obtiveram uma média de 2,31 ± 0,17%, sendo 

esta diferença de médias estatisticamente muito significativa (p = 0,003), refletindo uma 

vez mais as consequências das diferentes condições de refrigeração ao longo o dia de 

laboração. 

Importa portanto destacar que, para o presente estudo, o grupo com menor tempo 

de espera obteve os valores de quebra mais elevados, seguido pelo terceiro grupo de 

espera e finalmente o grupo intermédio, não permitindo obter uma interpretação objetiva 

devido à distribuição heterogénea entre os diferentes grupos de espera e as diferentes 

condições de refrigeração. 
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A importância da gestão dos tempos de espera dos animais tem a ver com a 

possibilidade de desenhar uma estratégia que, com rigor, pode permitir manipular 

determinados parâmetros de qualidade da carne por intermédio do jejum a que estes 

tempos de espera estão associados. Como já demonstrado por diversos autores, 

valores de Driploss podem ser reduzidos através do maneio ante mortem, quando se 

garante um período de jejum de 24 ou mais horas (Eikelenboom et al., 1991; Wulf et al., 

2002; Sterten et al., 2009; Panella-Riera et al., 2012).  

Em 2009, Sterten e a sua equipa (Sterten et al., 2009), querendo verificar os efeitos 

de variados períodos de jejum em parâmetros de qualidade da carne, chegaram à 

conclusão que tempos de jejum mais curtos produziam um decréscimo mais lento do 

pH nas duas primeiras horas post mortem e um pHu mais baixo. Os grupos de jejum 

mais prolongado exibiram um declínio do pH post mortem mais rápido mas atingindo 

um pHu mais elevado, e, consequentemente, menores valores de Driploss, carnes mais 

escuras, mais tenras e suculentas. Comparativamente com os resultados do presente 

estudo, verificamos uma tendência contrária no que diz respeito ao pHu, embora o teste 

de comparação múltipla de médias não tenha diferenciado os valores dos três grupos 

em estudo (Quadro 8). Existe uma ampla variabilidade de resultados no estabelecimento 

de relação entre pHu e o jejum, em diversos estudos, pois estas variáveis podem sofrer 

influência de um grande número de outros fatores como o repouso na abegoaria, os 

níveis de bem-estar experienciados, entre outros (Panella-Riera et al., 2012). Podemos 

constatar que os valores de Driploss coincidem com o estabelecido por Sterten et al. 

(2009) (Quadro 8). Apesar disso, os valores de quebra de peso não se encontram em 

concordância, apresentando, como já visto, o grupo intermédio o menor valor de quebra 

de peso, seguido pelo grupo com mais tempo de espera e por último o grupo com menor 

tempo em espera na abegoaria. Embora os valores de Driploss e de quebra de peso 

sejam conflituosos, é importante relembrar que o grupo de espera intermédio apenas 

contou com carcaças dos grupos OET 1 e 2, enquanto o terceiro grupo de espera não 

contou com nenhuma carcaça do grupo OET1 mas apenas OET 2 e 3. A OET está 

altamente associada à variável Quebra de peso para o corrente estudo, o que pode 

explicar os menores valores de perda de peso do grupo de espera intermédio, face ao 

grupo que experienciou o maior tempo de jejum.  

. 
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6.4.2. Género 

 

Na amostra em estudo, de 220 carcaças, relembrando que as mesmas eram 

aleatoriamente selecionadas na linha de abate, foram obtidas carcaças de 155 machos 

e 65 fêmeas. 

O peso a quente das carcaças dos machos apresentou um valor médio 

significativamente inferior (p=0,017) ao das fêmeas (82,99 kg e 86,47 kg 

respetivamente) (Quadro 11). 

O tempo de abegoaria médio para ambos os géneros revelou diferenças muito 

significativas (p=0,000), exibindo as fêmeas um tempo de espera médio superior em 

cerca de 100 minutos relativamente aos machos. Este maior tempo de espera acabou 

por produzir diferenças significativas (p=0,000) nos valores de pH30, verificando-se um 

valor significativamente maior para as fêmeas (6,54) comparativamente ao do grupo 

masculino (6,46). Já o pHu registou valores significativamente diferentes (p=0,021), mas 

desta vez com um valor superior para os machos (5,66) relativamente ao das fêmeas  

(5,60).  

 

Quadro 11 - Valores médios (±DP) dos parâmetros estudados em função do género. 

Parâmetro 
Machos 

(n=155) 

Fêmeas 

(n=65) 
P N.S. 

Peso carcaça quente (kg) 82,99 ± 10,16 86,47 ± 8,10 0,017 ** 

Tempo abegoaria (min) 848,77 ± 194,35 954,23 ± 165,79 0,000 *** 

pH30 6,46 ± 0,18 6,54 ± 0,15 0,000 *** 

pHu 5,66 ± 0,19 5,60 ± 0,15 0,021 * 

Quebra de peso (%) 2,44 ± 0,44  2,26 ± 0,44 0,006 ** 

Driploss (%)† 5,33 ± 2,28 5,23 ± 2,43 0,858 ns 

TVT túnel 1 1,20 ± 1,83 1,20 ± 1,60 0,992 ns 

TVT túnel 2 -3,88 ± 1,19 -3,34 ± 0,87 0,001 ** 

TVT Cam. Refrigeração -1,44 ± 0,13 -1,46 ± 0,14 0,396 ns 

Tempo até 7ºC (min) 957,45 ± 114,86 1025,77 ± 120,03 0,000 *** 

N.S. – nível de significância; ns - não significativo (p≥0,05); * - significativo (p<0,05); ** - muito significativo 

(p<0,01); *** - altamente significativo (p<0,001). Por linha, médias que não apresentam letras iguais 
distinguem-se significativamente (p<0,05). 
† M: n = 71; F: n = 20 

 

O local do circuito de refrigeração mais díspar entre géneros foi o túnel 2, registando-

se diferenças significativas (p=0,001) entre as médias da TVT neste troço para machos 
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(-3,88ºC/h) e fêmeas (-3,34ºC/h). As restantes fases do circuito de refrigeração não 

registaram diferenças significativas entre géneros. Também no tempo que ambos os 

grupos levaram a atingir os 7ºC no interior da perna foram constadas diferenças 

relevantes (p=0,000), levando os machos, em média, 957,45 minutos para o 

conseguirem, tendo as fêmeas de dispor de 1025,77 minutos, em média, para atingirem 

esta temperatura interna. Ambas as variáveis anteriormente descritas podem ser 

facilmente relacionados com o peso de carcaça superior das fêmeas. 

As quebras de peso observadas para machos e fêmeas foram de 2,44 ± 0,44 % e 

2,26 ± 0,44 % respetivamente, sendo a diferença entre as médias estatisticamente muito 

significativa. No entanto, como as quebras de peso são influenciadas pela OET, as 

diferenças observadas entre machos e fêmeas podem ser devidas a uma associação 

entre a OET e o Género. Para avaliar a distribuição dos dois géneros segundo as OET 

e avaliar a significância dessa associação (Género x OET) procedeu-se à realização do 

teste do Qui-quadrado. A Tabela de contingência (Quadro 12) mostra a distribuição dos 

machos e fêmeas segundo cada OET. 

 

Quadro 12 - Tabela de contingência para a associação entre o Género e a Ordem de Entrada 
no Túnel (OET). 

 

Género 

Total M F 

OET 1 Contagem 49 22 71 

Contagem Esperada 51,0 20,0 71,0 

% do Total 23,8% 10,7% 34,5% 

Resíduos ajustados -,7 ,7  

2 Contagem 56 9 65 

Contagem Esperada 46,7 18,3 65,0 

% do Total 27,2% 4,4% 31,6% 

Resíduos ajustados 3,1 -3,1  

3 Contagem 43 27 70 

Contagem Esperada 50,3 19,7 70,0 

% do Total 20,9% 13,1% 34,0% 

Resíduos ajustados -2,4 2,4  

Total Contagem 148 58 206 

Contagem Esperada 148,0 58,0 206,0 

% do Total 71,8% 28,2% 100,0% 

 

Neste quadro pode observar-se que para a OET1 os resíduos ajustados são 

inferiores a ±1,96, enquanto os valores dos resíduos para a OET2 e OET3 superiores a 
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±1,96 são indicativos de poderem contribuir para uma significativa associação entre o 

Género e a OET, confirmada pelo teste de Qui-quadrado de Pearson com o qual foi 

observada uma associação muito significativa entre o Género e a OET [χ2 (2) = 10,02 

(p = 0,005)]. Face a este resultado, procedeu-se á análise de variância para cada nível 

de OET e para cada género em separado (Quadro 13). 

  
Quadro 13 - Valores médios (±DP) paras as quebras de peso em função género e da OET. 

Género 

Ordem de entrada no Túnel 

P N.S. 

OET1 OET2 OET3 

Macho 

Fêmea 

2,23b ± 0,41 

 

2,48a ± 0,50 2,62a ± 0,27 0,000 *** 

1,94c ± 0,16 2,24cd ± 0,17 2,51d ± 0,42 0,000 *** 

P 0,002 0,166 0,206   

N.S. ** ns ns   

N.S. – nível de significância; ns - não significativo (p≥0,05); * - significativo (p<0,05); ** - muito significativo 

(p<0,01); *** - altamente significativo (p<0,001). Por linha, médias que não apresentam letras iguais 
distinguem-se significativamente (p<0,05). 
 
 

A análise de variância revelou que o único grupo que demonstra diferenças 

estatisticamente significativas entre sexos foi o primeiro grupo de entrada no túnel [F 

(1,1.286) = 10.369, p = 0,002]. O Quadro 13, acima, permite-nos constatar que 

independentemente do género, as carcaças do grupo OET1 obtiveram, em média, 

menores valores de quebra de peso, seguidas pelas carcaças do grupo OET2 e 

finalmente as carcaças do último grupo OET3. Permite-nos ainda perceber que a única 

diferença estatisticamente significativa entre as quebras de peso para machos e fêmeas 

se verificou no primeiro grupo OET1, onde as fêmeas obtiveram valores médios de 

quebra consideravelmente inferiores aos dos machos. Com o objetivo de comparar 

resultados, a pesquisa bibliográfica revelou que o estabelecimento de relação entre a 

variável Género e a CRA é feita, regra geral, entre grupos de fêmeas versus machos 

castrados. A nossa amostra contém machos castrados e inteiros e esta distinção não 

foi estabelecida por impossibilidade logística. Ainda assim, interessa registar que existe 

uma tendência, nos diversos estudos, para a obtenção de parâmetros de qualidade da 

carne que demonstram melhores performances por parte dos machos castrados no que 

diz respeito à CRA e ao pHu (Sterten et al., 2009; Alonso et al., 2008). Acrescenta-se 

ainda, que existem evidências que indicam que machos castrados cirurgicamente 

apresentem melhores valores relativamente à rentabilidade da carcaça, face a machos 

castrados imunologicamente (Lanfredini et al., 2012; Paulty et al., 2009). 
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6.4.3. País de origem dos animais 

 

O universo de carcaças que constitui este estudo tem proveniência portuguesa 

(n=100) e espanhola (n=120). Em cada grupo encontramos 4 fornecedores distintos. 

Como referido anteriormente, o tempo de viagem utilizado corresponde a uma 

estimativa que pode introduzir um ligeiro desvio no estudo do impacto dos tempos de 

espera nas restantes variáveis. Independentemente deste fator, a origem dos animais é 

uma questão que acarreta consequências inevitáveis como a maior distância exploração 

– matadouro e consequente maior duração de viagem, com todos os fatores 

potencialmente indutores de stresse inerentes. 

O Quadro 14, permite-nos verificar a existência de diferenças significativas entre os 

pesos das carcaças a quente, sendo as carcaças nacionais significativamente mais 

leves que as carcaças espanholas (82,31 kg e 85,47 kg, respetivamente). 

As carcaças portuguesas registaram tempos de abegoaria manifestamente inferiores 

aos tempos de espera das carcaças espanholas (789,80 minutos para 955,04 minutos, 

respetivamente). Acrescendo a estas diferenças o maior tempo de viagem das carcaças 

espanholas, podemos concluir que estes animais estiveram sujeitos a uma maior 

intensidade de fatores indutores de stress (maior tempo de jejum, maior stress 

associado à viagem, maiores possibilidades de lutas e ferimentos, etc.). 

 

Quadro 14 - Valores médios (±DP) dos parâmetros estudados em função do país de origem dos 

animais. 

Parâmetro 
Portugal 

(n=100) 

Espanha 

(n=120) 
P N.S. 

Peso carcaça quente (Kg) 82,31 ± 11,68 85,47 ± 7,38 0,018 * 

Tempo abegoaria (min) 789,80 ± 50,38 955,04 ± 230,91 0,000 *** 

pH30 6,52 ± 0,17 6,46 ± 0,18 0,019 * 

pHu 5,66 ± 0,19 5,63 ± 0,18 0,192 ns 

Quebra de peso (%) 2,20 ± 0,35 2,55 ± 0,44 0,000 *** 

Driploss (%)† 5,19 ± 2,51 5,38 ± 2,18 0,670 ns 

N.S. – nível de significância; ns - não significativo (p≥0,05); * - significativo (p<0,05); ** - muito significativo 

(p<0,01); *** - altamente significativo (p<0,001). Por linha, médias que não apresentam letras iguais 
distinguem-se significativamente (p<0,05). 
† PT: n = 34; ES: n = 57 

 

No seguimento da análise das variáveis acima referidas, os valores médios de pH 

aos 30 minutos post mortem revelaram-se concordantes e significativamente diferentes 

entre grupos (p=0,019). As carcaças de origem nacional apresentaram valores de pH30’ 
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superiores face às carcaças espanholas (6,52 para 6,46, respetivamente). Já 

relativamente aos valores médios do pHu, não se verificaram diferenças estatisticamente 

significativas entre ambos os grupos. 

Relativamente às perdas de peso na refrigeração, as carcaças de origem portuguesa 

obtiveram um valor médio de quebra de peso de 2,20 ± 0,35 % e as carcaças de origem 

espanhola de 2,55 ± 0,44 %, o que é concordante com o os valores de pH30’ obtidos. A 

análise de variância demonstrou que a diferença entre as duas médias é altamente 

significativa do ponto de vista estatístico. Foi novamente analisada a tabela de 

contingência (Quadro 15) para avaliar a distribuição das duas origens pelas diferentes 

OET, sendo que, por uma questão de método, o abate começou sempre pelas carcaças 

portuguesas e terminou com as carcaças de origem espanhola.  

 
Quadro 15 - Tabela de contingência para a associação entre o país de origem dos animais e a 

Ordem de Entrada no Túnel (OET). 

 

País de origem 

Total PT ES 

OET 1 Contagem 71 0 71 

Contagem Esperada 32,7 38,3 71,0 

% do Total 34,5% 0,0% 34,5% 

Resíduos ajustados 11,3 -11,3  

2 Contagem 24 41 65 

Contagem Esperada 30,0 35,0 65,0 

% do Total 11,7% 19,9% 31,6% 

Resíduos ajustados -1,8 1,8  

3 Contagem 0 70 70 

Contagem Esperada 32,3 37,7 70,0 

% do Total 0,0% 34,0% 34,0% 

Resíduos ajustados -9,5 9,5  

Total Contagem 95 111 206 

Contagem Esperada 95,0 111,0 206,0 

% do Total 46,1% 53,9% 100,0% 

 
Desta forma, o grupo OET1 foi sempre composto por carcaças nacionais e o grupo 

OET3 por carcaças espanholas, o que permite compreender as diferenças entre os 

valores médios de quebra para as diferentes origens das carcaças, refletindo uma vez 

mais a influência da OET nos valores de peso perdidos após o circuito de refrigeração. 

Como seria de esperar, para a OET2 os resíduos ajustados são inferiores a ±1,96, 

enquanto os valores dos resíduos para a OET1 e OET3 superiores a ±1,96 evidenciando 
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uma significativa associação entre a Origem e a OET, confirmada pelo teste de Qui-

quadrado de Pearson, com o qual foi observada uma associação muito significativa 

entre a Origem e a OET [χ2 (2) = 145,00 (p = 0,000)]. Perante este resultado, realizou-

se a análise de variância para cada nível de OET e cada Origem em separado (Quadro 

16) 

. 

Quadro 16 - Valores médios (±DP) dos valores de quebra de peso em função do país de origem 
dos animais e da OET. 

Origem 

Ordem de entrada no Túnel 

P N.S. 

OET1 OET2 OET3 

PT 

ES 

2,14 ± 0,38 

 

2,36 ± 0,22 - 0,009 ** 

- 2,50 ± 0,57 2,58 ± 0,34 0,333 ns 

P - 0,259 -   

N.S. - ns -   

N.S. – nível de significância; ns - não significativo (p≥0,05); * - significativo (p<0,05); ** - muito significativo 

(p<0,01); *** - altamente significativo (p<0,001). Por linha, médias que não apresentam letras iguais 
distinguem-se significativamente (p<0,05). 

 

A análise do Quadro 16 demonstra que, uma vez mais, as carcaças do primeiro grupo 

da manhã (OET1) obtiveram um valor médio de quebra significativamente inferior ao do 

grupo OET2 (P = 0,009), bem como o grupo OET2 que obteve um valor ligeiramente 

inferior ao último grupo (OET3), ainda que esta diferença não seja estatisticamente 

significativa. No único grupo que nos permitiu estabelecer uma comparação entre os 

valores médios de quebra de peso entre as carcaças nacionais e as carcaças 

espanholas (OET2), a diferença entre médias não se revelou estatisticamente 

significativa (p > 0,05), verificando-se, ainda assim, um valor médio de quebra superior 

pelas carcaças espanholas.   

 

 

6.5. Influencia de fatores de post mortem nas quebras de peso e noutros 

parâmetros estudados 

 

6.5.1. Peso das carcaças 

 

O principal destaque neste aspeto vai para a elevada heterogeneidade de peso 

encontrada dentro e entre lotes, como é passível de ser verificado na Figura 17, abaixo 

representada, onde constatamos uma elevada amplitude no histograma resultante da 
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análise dos pesos de carcaça aos 30 min post mortem. O peso médio dos lotes 

analisados aos 30 min pm foi de 84,01 kg ± 9,71 kg, registando-se um valor mínimo de 

peso de carcaça de 52 kg e um valor máximo de 107,2 kg, o que espelha essa larga 

amplitude de pesos já referida. 

 

 

Figura 17 - Histograma representativo da distribuição por classes de peso dos animais 

analisados. 

 

Com o objetivo de facilitar a interpretação dos dados recolhidos relativos aos pesos 

de carcaça e depois de nos depararmos com uma amplitude de valores tão extensa, 

resolvemos classificar cada carcaça numa categoria de peso obtido aos 30 minutos post 

mortem, logo após evisceração, a exemplo do que havia sido feito anteriormente com 

os tempos de abegoaria. As carcaças inseridas na primeira categoria de peso são 

carcaças com menos de 80 kg (N=70). Na segunda categoria foram agrupadas as 

carcaças com 80 kg ou mais, mas com menos de 90 kg (N=82). Por fim, a terceira 

categoria de peso corresponde a carcaças com 90 kg ou mais (N=60), perfazendo um 

total de 212 carcaças. É possível verificar que, face ao total da amostra, 8 carcaças 

falharam os registos de peso por erros no registo informático ou por terem chegado à 

balança de via aérea com incisões significativas para o peso final (por exemplo: 

carcaças sem mão). 

O Quadro 17 ajuda-nos a visualizar a influência das diferentes categorias de peso 

sob alguns dos parâmetros mais importantes. Os valores de pH, aos 30 minutos e às 24 
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horas post mortem, não foram significativamente diferentes em função do peso das 

respetivas carcaças.  

 

Quadro 17 - Valores médios (±DP) dos parâmetros estudados em função da categoria de peso 

das carcaças. 

Categoria Peso 
Peso < 80 Kg 

(n=70) 

80 ≤ Peso < 90 

(n=82) 

Peso ≥ 90 Kg 

(n=60) 
P N.S. 

pH30 6,47 ± 0,16 6,49 ± 0,17 6,49 ± 0,20 0,648 ns 

pHu 5,65 ± 0,17 5,64 ± 0,20 5,64 ± 0,16 0,939 ns 

Quebra de peso (%) 2,42 ± 0,47 2,45 ± 0,37 2,25 ± 0,46 0,019 * 

Driploss (%)† 5,21 ± 1,79 5,12 ± 2,18 5,81 ± 3,06 0,510 ns 

TVT Túnel 1 0,74a ± 1,72 1,30ab ± 1,80 1,59b  ± 1,76 0,022 * 

TVT Túnel 2 -4,84b ± 1,02 -3,29a ± 0,70 -3,03a ± 0,77 0,000 *** 

TVT Cam. Refrigeração -1,37b ± 0,12 -1,50a ± 0,12 -1,47a ± 0,14 0,000 *** 

Tempo até 7ºC (min) 904,40a ± 100,59 980,31b ± 110,29 1058,42c ± 106,56 0,000 *** 

N.S. – nível de significância; ns - não significativo (p≥0,05); * - significativo (p<0,05); ** - muito significativo 

(p<0,01); *** - altamente significativo (p<0,001). Por linha, médias que não apresentam letras iguais 
distinguem-se significativamente (p<0,05). 
† P<80kg: n = 29; 80≤P<90kg: n = 39; P≥90kg: n = 22 

 

As discrepâncias de peso revelam ter um forte impacto sim, na capacidade de 

arrefecimento das carcaças. A análise de variância demonstrou diferenças significativas 

entre as médias das três categorias de peso para a TVT do túnel 1 (p=0,022). O fator 

“categoria de peso” revelou-se altamente significativo do ponto de vista estatístico 

(p=0,000), quando comparadas todas as temperaturas de carcaça a partir do momento 

de saída do túnel 1. Isto pode ser também constatado pelas diferenças altamente 

significativas (p=0,000) das TVT do segundo túnel e da câmara de refrigeração. É de 

destacar a diferença evidente entre as médias da TVT relativas ao túnel 2 para o grupo 

1 (-4,84ºC/h) e para os restantes dois grupos (-3,29ºC/h e -3,03ºC/h; respetivamente), 

revelando-se, uma vez mais, o segundo túnel como o mais determinante para a remoção 

de calor das carcaças na proporção do tempo de permanência no mesmo. 

Outro parâmetro com diferenças bastante significativas foi o tempo até a carcaça 

atingir os 7ºC no interior da perna. A categoria de peso mostrou ter um papel altamente 

significativo para os valores médios relativos a esta variável, obtendo-se, como seria de 

prever, um tempo médio significativamente menor para o grupo 1 (904,40 min), seguido 

do grupo 2 (980,31 min) e com o maior valor médio o grupo 3 (1058,42 min). 
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Estes fatores podem acabar por dificultar a otimização do processo de arrefecimento 

e refrigeração, sendo sugerido um estreitamento do histograma de distribuição de pesos 

de carcaça, de forma a uniformizar o mais possível os mesmos e permitindo, por 

conseguinte, uma maior eficácia do arrefecimento bem como uma redução dos custos 

associados ao processo. 

As quebras médias de peso para cada categoria de peso foram de 2,42 ± 0,47 %, 

2,45 ± 0,37 % e 2,25 ± 0,46 %, respetivamente. O grupo de carcaças de peso superior 

a 90 kg (grupo 3) destacou-se dos restantes com um valor de quebra inferior (Quadro 

17). 

A tabela de contingência (Quadro 18), abaixo, permite-nos ter uma perceção da 

heterogeneidade acima já referida, no que diz respeito ao peso das carcaças pelas 

diferentes OET. 

 
Quadro 18 - Tabela de contingência para a associação entre o categoria de peso das carcaças 

e a Ordem de Entrada no Túnel (OET). 

 

Categoria de peso 

Total 

Peso < 80 Kg 

 

80 ≤ Peso < 90 

 

Peso ≥ 90 Kg 

 

OET 1 Contagem 35 17 19 71 

Contagem Esperada 24,1 27,2 19,6 71,0 

% do Total 17,0% 8,3% 9,2% 34,5% 

Resíduos ajustados 3,4 -3,1 -,2  

2 Contagem 22 22 21 65 

Contagem Esperada 22,1 24,9 18,0 65,0 

% do Total 10,7% 10,7% 10,2% 31,6% 

Resíduos ajustados ,0 -,9 1,0  

3 Contagem 13 40 17 70 

Contagem Esperada 23,8 26,8 19,4 70,0 

% do Total 6,3% 19,4% 8,3% 34,0% 

Resíduos ajustados -3,3 4,0 -,8  

Total Contagem 70 79 57 206 

Contagem Esperada 70,0 79,0 57,0 206,0 

% do Total 34,0% 38,3% 27,7% 100,0

% 

 
Para o grupo intermédio (OET2) os resíduos ajustados são inferiores a ±1,96 para 

todas as categorias de peso. Já nos grupos OET1 e OET3, verificam-se resíduos 

superiores a ±1,96 para as duas primeiras categorias de peso (1 e 2) e nunca para as 

carcaças mais pesadas. O teste Qui-quadrado de Pearson permitiu verificar uma 
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associação extremamente significativa entre a categoria de peso e a OET [χ2 (4) = 21,24 

(p = 0,000)]. Novamente, procedeu-se à análise de variância para cada OET e cada 

categoria de peso, separadamente (Quadro 19). 

 

Quadro 19 - Valores médios (±DP) dos valores de quebra de peso em função da categoria de 

peso das carcaças e da OET. 

Categoria Peso 

Ordem de entrada no Túnel 

P N.S. 

OET1 OET2 OET3 

Peso < 80 Kg 

80 ≤ Peso < 90 Kg 

Peso ≥ 90 Kg 

 

2,22b ± 0,49 

 

2,61a ± 0,38 2,66a ± 0,32 0,000 *** 

2,11d ± 0,17 2,45c ± 0,34 2,60c ± 0,35 0,000 *** 

2,03e ± 0,20 2,27ef ± 0,62 2,47f ± 0,32 0,012 * 

P 0,188 0,066 0,268   

N.S. ns ns ns   

N.S. – nível de significância; ns - não significativo (p≥0,05); * - significativo (p<0,05); ** - muito significativo 

(p<0,01); *** - altamente significativo (p<0,001). Por linha, médias que não apresentam letras iguais 
distinguem-se significativamente (p<0,05). 
 
 

O Quadro 19 volta a demonstrar a mesma tendência de valores médios de quebra 

de peso manifestamente inferiores para as carcaças do grupo OET1, sendo 

estatisticamente evidente esta diferença (p < 0,001), sobretudo para as duas primeiras 

categorias de peso (1 e 2). Para a categoria de peso superior (3) verificamos que a 

diferença entre médias não é tão pronunciada como nos restantes grupos, do ponto de 

vista estatístico (p = 0,012). Relativamente à analise para cada OET das várias 

categorias de peso em estudo, a diferença entre médias não se revelou significativa 

para nenhuma delas (p > 0,05), apesar de ser um dos fatores mais importantes a 

influenciar a taxa de arrefecimento (Savell et al., 2005 baseado em Kastner, 1981). 

 

 

6.5.2. Classificação da carcaça 

 

Nas carcaças em estudo, classificadas de acordo com o método SEUROP, apenas 

se encontram carcaças S, E e U, com 23, 160 e 33 exemplares, respetivamente. 

As carcaças “S” obtiveram o menor valor médio de quebra de peso (S = 2,23 ± 0,65 

%; E = 2,41 ± 0,39 %; U = 2,37 ± 0,46 %), embora a análise de variância, neste 

parâmetro, não tenha considerado estas diferenças de médias estatisticamente 

significativas. 
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Relativamente a parâmetros de qualidade da carne, nomeadamente o pH30’ e o pHu, 

verificou-se não existir relação significativa com a percentagem de gordura 

intramuscular, como se pode constatar no Quadro 20 e de encontro ao reportado por 

Rybarczyk e Florowski (Rybarczyk et al., 2015; Florowski et al., 2007). 

 
Quadro 20 - Valores médios (±DP) dos parâmetros estudados em função da classificação da 

carcaça 

Classificação carcaça 
S 

(n=23) 

E 

(n=160) 

U 

(n=33) 
P N.S. 

pH30 6,48 ± 0,17 6,48 ± 0,18 6,50 ± 0,19 0,836 ns 

pHu 5,63 ± 0,15 5,64 ± 0,18 5,65 ± 0,20 0,931 ns 

Quebra de peso (%) 2,23 ± 0,65 2,41 ± 0,39 2,37 ± 0,46 0,185 ns 

Driploss (%)† 6,89 ± 3,35 5,18 ± 2,19 5,04 ± 1,69 0,098 ns 

TVT Túnel 1 0,94 ± 1,78 1,24 ± 1,82 1,24  ± 1,28 0,734 ns 

TVT Túnel 2 -3,93 ± 1,44 -3,63 ± 1,17 -3,49 ± 1,20 0,398 ns 

TVT Cam. Refrigeração -1,35 ± 0,34 -1,44 ± 0,21 -1,40 ± 0,27 0,170 ns 

Tempo até 7ºC (min) 980,45 ± 109,91 968,70 ± 115,65 1023,79 ± 130,30 0,052 ns 

N.S. – nível de significância; ns - não significativo (p≥0,05); * - significativo (p<0,05); ** - muito significativo 

(p<0,01); *** - altamente significativo (p<0,001). Por linha, médias que não apresentam letras iguais 
distinguem-se significativamente (p<0,05). 
† S: n = 9; E: n = 69; U = 12 

 

As carcaças mais magras (S) conseguiram melhores valores de refrigeração nos 

túneis e o menor valor na câmara de refrigeração. As carcaças de classificação “E” 

obtiveram os melhores resultados globais na remoção de calor representado pelo menor 

tempo até atingir 7ºC, mas ainda assim, o valor mais elevado de quebra de peso. As 

carcaças “U” obtiveram os piores resultados na perda de calor em todas as fases do 

circuito de refrigeração, exibindo também o maior tempo até atingir os 7ºC no interior da 

perna. Tal como os parâmetros acima analisados, para os parâmetros relativos à 

refrigeração, apesar das diferenças enunciadas, em nenhum se registaram diferenças 

estatisticamente significativas entre os diferentes grupos. 

 Apesar disto, realizou-se o teste Qui-quadrado, produzindo-se novamente a tabela 

de contingência para avaliar uma possível associação entre a classificação da carcaça 

e a OET. O Quadro 21, demonstra a distribuição das diferentes carcaças pelas várias 

OET e os resíduos ajustados não se verificaram superiores a ±1,96 para nenhum dos 

casos. O teste Qui-quadrado de Pearson demonstra também que esta associação 

(Classificação carcaça x OET) não se revelou significativa [χ2 (4) = 150,83 (p = 0,154)]. 
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Quadro 21 - Tabela de contingência para a associação entre a classificação da carcaça e a 

Ordem de Entrada no Túnel (OET). 

 

Classificação carcaça 

Total S E U 

OET 1 Contagem 11 47 11 69 

Contagem Esperada 7,8 50,6 10,5 69,0 

% do Total 5,4% 23,2% 5,4% 34,0% 

Resíduos ajustados 1,5 -1,2 ,2  

2 Contagem 5 46 14 65 

Contagem Esperada 7,4 47,7 9,9 65,0 

% do Total 2,5% 22,7% 6,9% 32,0% 

Resíduos ajustados -1,1 -,6 1,7  

3 Contagem 7 56 6 69 

Contagem Esperada 7,8 50,6 10,5 69,0 

% do Total 3,4% 27,6% 3,0% 34,0% 

Resíduos ajustados -,4 1,8 -1,9  

Total Contagem 23 149 31 203 

Contagem Esperada 23,0 149,0 31,0 203,0 

% do Total 11,3% 73,4% 15,3% 100,0% 

 

 

Apesar dos resultados acima descritos, foi realizada a análise de variância 

independente para cada nível de OET e cada grupo de classificação de carcaça, 

espelhada no Quadro 22. 
 
 
 
Quadro 22 - Valores médios (±DP) dos valores de quebra de peso em função da classificação 
da carcaça e da OET. 

ClassCar 

Ordem de entrada no Túnel 

P N.S. 

OET1 OET2 OET3 

S 

E 

U 

2,02a ± 0,44 

 

1,93ab ± 0,97 2,79b ± 0,29 0,017 ** 

2,17d ± 0,38 2,47c ± 0,36 2,57c ± 0,34 0,000 *** 

2,09e ± 0,27 2,55f ± 0,49 2,45ef ± 0,34 0,024 ** 

P 0,424 0,031 0,164   

N.S. ns * ns   

N.S. – nível de significância; ns - não significativo (p≥0,05); * - significativo (p<0,05); ** - muito significativo 

(p<0,01); *** - altamente significativo (p<0,001). Por linha, médias que não apresentam letras iguais 
distinguem-se significativamente (p<0,05). 
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Esta tabela permite-nos tirar algumas conclusões que até aqui poderiam passar 

despercebidas, uma vez que, sobretudo a variável OET, demonstra ter uma influência 

considerável nos resultados de quebra de peso. 

A amostra do grupo OET1 não demonstrou diferenças significativas nos valores de 

quebra de peso para as diferentes classificações de carcaça (p < 0,05). Já a amostra 

do grupo OET2 demonstrou uma diferença nos valores médios de quebra, com 

destaque para as carcaças de classificação “S”, com uma quebra média inferior a 2 % 

(1,93 ± 0,97 %). De referir que, possivelmente pela reduzida amostra destas carcaças, 

este valor não foi interpretado como estatisticamente diferente dos restantes (E = 2,47 

± 0,36 e U = 2,55 ± 0,49 %). Para o grupo OET3 é curioso verificar-se o fenómeno 

oposto ao até aqui registado. As carcaças mais magras foram as que, em média, mais 

peso perderam com um valor medio de quebra próximo dos 3 % (2,79 ± 0,29 %), o que 

vai de encontro ao publicado por Huff-Lonergan (2002).  

Tudo isto nos leva uma vez mais a acreditar que o tratamento térmico dado às 

carcaças de suíno nas primeiras 2 horas post mortem é determinante e pequenas 

diferenças podem acabar por se traduzir em aumentos significativos das perdas de 

peso. Podemos ainda deduzir que, especialmente nas carcaças mais magras, estas 

disparidades são ainda mais nocivas. Uma carcaça magra (“S”), embora tenha maior 

capacidade para libertar calor, devido ao menor isolamento térmico proporcionado pelo 

menor grau de gordura, se não devidamente arrefecida neste período mais critico acima 

referido, ficará também mais suscetível a perdas por enxugo. Tendo menos gordura, 

poderão apresentar maiores perdas por evaporação, bem como, apresentando maior 

facilidade em arrefecer, poderão estar mais suscetíveis a maiores níveis de retração 

muscular provocada pelo arrefecimento – ambas situações que poderão configurar 

desvantagens em trabalhar com carcaças “S” em sistemas com disparidade de 

condições. Numa carcaça magra, que acaba por ter menos barreiras anatómicas 

(gordura) que dificultam a difusão da água até à superfície muscular, as reações post 

mortem ao serem menos eficazmente desaceleradas, esta acabará por ter um nível 

superior de perdas por enxugo (Rybarczyk et al. 2015). 

Estes resultados encontram-se em consonância com os estudos de Florowski et al. 

(2007) e de Rybarczyk et al. (2015), onde uma ausência de relação entre a classificação 

da carcaça, o pH e a CRA foi encontrada. Apesar de apresentarmos os nossos 

resultados para Driploss mas não darmos relevância à sua interpretação por questões 

técnicas que podem ter induzido desvios,  importa também referir que existem diversos 
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estudos que estabelecem essa relação entre a classificação da carcaça e os valores de 

Driploss (Rybarczyk et al., 2011 e Bertram et al., 2000) 
 

 

6.5.3. Dia de abate 

 

Outro fator que se decidiu estudar foi o dia do abate, avaliando-se os quatro primeiros 

dias de cada semana, uma vez que, para que o conjunto de determinações realizadas 

para cada carcaça fosse completo, seriam necessárias sempre 24 horas, o que o dia de 

6ª feira não permitiria.  

O dia de abate demonstrou ter implicações para alguns dos parâmetros analisados 

(Quadro 23), nomeadamente no tempo de abegoaria onde encontramos valores médios 

com diferenças significativas para os quatro dias de recolhas. A quarta-feira destaca-se 

dos restantes dias com uma média de espera em abegoaria de 790,71 minutos, 

enquanto os restantes dias apresentam valores médios bastante próximos, variando 

entre os 904,36 e os 929,00 minutos.  

 

 

Quadro 23 - Valores médios (±DP) para os parâmetros estudados em função do dia de abate. 

Parâmetro 

Dia de abate 

P N.S. 
2ªf 

(n=90) 

3ªf 

(n=21) 

4ªf 

(n=70) 

5ªf 

(n=39) 

Peso carcaça quente (Kg) 83,23 ± 10,22 80,02 ± 10,65 85,03 ± 8,55  86,18 ± 9,35 0,078 ns 

Tempo abegoaria (min) 929,00a±167,36 921,67ab±172,30 790,71b±222,23  904,36a±141,19 0,000 *** 

Quebra de peso (%) 2,46b±0,46 2,47ab±0,42 2,39ab±0,36 2,16a±0,44 0,004 ** 

pH30 6,50ab±0,20 6,43ab± 0,16 6,53b±0,16 6,42a±0,20 0,007 ** 

pHu 5,67a±0,20 5,54a±0,13 5,64a± 0,17 5,61a±0,15 0,020 * 

Driploss (%)† 5,45±2,40 4,84±1,87 - - - - 

TVT Túnel 1 1,02 ± 2,12 0,96 ± 1,20 1,27 ± 1,65 1,63 ± 1,15 0,311 ns 

TVT Túnel 2 -3,86 ± 1,16 -3,96 ± 1,21 -3,62 ± 1,05 -3,45 ± 1,11 0,174 ns 

TVT Cam. Refrigeração -1,43 ± 0,15 -1,44 ± 0,11 -1,45 ± 0,13 -1,49 ± 0,11 0,174 ns 

Tempo até 7ºC (min) 957,87a±112,40 946,19a±105,81 973,36a±131,78 1050,26b±96,97 0,000 *** 

N.S. – nível de significância; ns - não significativo (p≥0,05); * - significativo (p<0,05); ** - muito significativo 

(p<0,01); *** - altamente significativo (p<0,001). Por linha, médias que não apresentam letras iguais 
distinguem-se significativamente (p<0,05). 
† 2ªf: n = 70; 3ªf: n = 21 
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Relativamente aos valores de pH aos 30 minutos post mortem, as carcaças abatidas 

à quarta-feira voltam a destacar-se registando o valor médio mais elevado (6,53), 

seguido pelas carcaças resultantes do abate de segunda-feira (6,50), as carcaças 

abatidas à terça-feira (6,43) e por fim as carcaças obtidas do abate de quinta-feira (6,42). 

Quanto ao pHu, apesar da análise de variância se apresentar significativa, o teste de 

comparação múltipla de médias não encontrou diferenças entre os diferentes dias de 

abate. 

As taxas de variação de temperatura para os 3 troços do circuito de refrigeração não 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre os diferentes dias de 

abate. Já quanto ao tempo até se atingir os 7ºC no interior da perna, foram encontradas 

diferenças altamente significativas (p=0,000), estabelecendo-se uma diferenciação 

através do teste de comparação múltipla de médias da performance à quinta-feira, que 

se destaca das demais com uma média de 1050,26 minutos; valor significativamente 

diferente dos restantes que são todos inferiores em cerca de 100 minutos. 

Relativamente às perdas de peso, no início da semana foi onde se obtiveram 

carcaças com os maiores valores de quebra, sendo a terça-feira o dia menos rentável 

deste ponto de vista, com carcaças a apresentarem uma média de quebra de peso de 

2,47%. A segunda-feira registou um valor médio na diferença entre peso final e inicial 

muito próximo, de 2,46%. Os dias de melhor rentabilidade, quarta e quinta-feira, 

registaram valores significativamente inferiores de 2,39% e 2,16%, respetivamente. 

Realizou-se o teste Qui-quadrado, cuja tabela de contingência (Quadro 24) 

demonstra a distribuição dos diferentes dias de abate pelas várias OET e os resíduos 

ajustados não se verificaram superiores a ±1,96 para nenhum dos casos. O teste Qui-

quadrado de Pearson demonstra também que esta associação (DiaAbate x OET) não 

se revelou significativa [χ2 (4) = 3,61 (p = 0,729)]. 

Apesar de não se verificar a existência de uma associação significativa entre o dia 

de abate e a OET, procedeu-se à análise dos valores de quebra através da análise de 

variância para cada grupo de OET e para cada dia de abate, estando esses resultados 

apresentados no Quadro 25. O efeito da OET voltou a demonstrar a mesma tendência 

de, relativamente a cada dia, haver um valor médio de quebra de peso tanto maior 

quanto maior a OET (OET1 < OET2 < OET3). A única exceção foi para as carcaças 

abatidas à 3ª feira, dia que contou apenas com um dia de recolhas, apresentando o N 

mais baixo dos quatro dias (N = 21). Neste dia, o grupo com menor quebra de peso foi 

o grupo abatido a meio da manhã (OET2), obtendo um valor significativamente mais 

baixo, e, destacado dos restantes pelo teste de comparação múltipla de médias. 
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Quadro 24 - Tabela de contingência para a associação entre o dia de abate e a Ordem de 

Entrada no Túnel (OET). 

 

Dia de abate 

Total 2 3 4 5 

OET 1 Contagem 34 7 17 13 71 

Contagem Esperada 29,3 7,2 22,4 12,1 71,0 

% do Total 16,5% 3,4% 8,3% 6,3% 34,5% 

Resíduos ajustados 1,4 -,1 -1,7 ,4  

2 Contagem 26 7 22 10 65 

Contagem Esperada 26,8 6,6 20,5 11,0 65,0 

% do Total 12,6% 3,4% 10,7% 4,9% 31,6% 

Resíduos ajustados -,2 ,2 ,5 -,4  

3 Contagem 25 7 26 12 70 

Contagem Esperada 28,9 7,1 22,1 11,9 70,0 

% do Total 12,1% 3,4% 12,6% 5,8% 34,0% 

Resíduos ajustados -1,2 -,1 1,2 ,0  

Total Contagem 85 21 65 35 206 

Contagem Esperada 85,0 21,0 65,0 35,0 206,0 

% do Total 41,3% 10,2% 31,6% 17,0% 100,0% 

 

Para os restantes dias, o teste de comparação múltipla de médias destacou sempre 

as carcaças abatidas no primeiro grupo da manhã (OET1) face aos restantes grupos 

(OET 2 e 3). Exceção apenas para o dia de 5ª feira, que, embora apresente o mesmo 

padrão relativamente aos valores de quebra de peso (OET1 < OET2 < OET3), a análise 

de variância não demonstrou diferenças significativas para as médias de quebra de peso 

neste dia. 

Virando o foco para os diferentes resultados médios ao longo dos diferentes dias da 

semana para cada OET, confirma-se a tendência já constatada num estudo interno da 

empresa, em que se concluía que quanto mais para o final da semana, menores valores 

de quebra de peso foram obtidos (Quadro 25). A única incongruência para com o 

presente estudo consiste nos resultados de 3ª feira uma vez mais.  

Esta situação foi já atribuída, pela própria empresa, à paragem durante o final de 

semana do sistema de refrigeração, que tende a aumentar a sua eficiência com o maior 

número de horas de trabalho contínuo. 

As médias obtidas para cada dia nos grupos OET 2 e 3 não foram estatisticamente 

distinguíveis entre si pelo teste de comparação múltipla de médias, embora a análise de 

variância para estes dois grupos se tenha revelado significativa (p = 0,004 e p = 0,031, 
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respetivamente). Para o grupo OET1, a diferença de médias entre os diferentes dias 

revelou-se altamente significativa (p < 0,001), destacando, o teste de comparação 

múltipla de médias apenas o resultado de 3ª feira face aos restantes dias. 
 

 

Quadro 25 - Valores médios (±DP) dos valores de quebra de peso em função do dia de abate e 
da OET. 

DiaAbate 

Ordem de entrada no Túnel 

P N.S. 

OET1 OET2 OET3 

2ªfeira 

3ªfeira 

4ªfeira 

5ªfeira 

2,14b1 ± 0,38 

 

2,66a3 ± 0,40 2,68a4 ± 0,40 0,000 *** 

2,67c2 ± 0,55 2,11d3 ± 0,13 2,64c4 ± 0,16 0,009 ** 

2,05e1 ± 0,19 2,43f3 ± 0,34 2,57f4 ± 0,32 0,000 *** 

1,991 ± 0,17 2,163 ± 0,74 2,344 ± 0,23 0,143 ns 

P 0,000 0,004 0,031   

N.S. *** ** *   

N.S. – nível de significância; ns - não significativo (p≥0,05); * - significativo (p<0,05); ** - muito significativo 

(p<0,01); *** - altamente significativo (p<0,001). Por linha, médias que não apresentam letras iguais 
distinguem-se significativamente (p<0,05). 

 

 

6.6. Indicador do tempo de jejum na linha de abate 
 

O indicador de jejum mais encontrado na bibliografia foca a atenção no conteúdo 

estomacal (Chevillon et al., 1994; Panella-Riera et al., 2012) ou até mesmo no conteúdo 

do trato gastrointestinal completo, ambos métodos que, do ponto de vista prático, são 

muito pouco satisfatórios. Neste sentido, com o objetivo de obter um indicador do tempo 

de jejum mais pratico, para uso na linha de abate, procedeu-se, para além da pesagem 

do TGI completo, à determinação das dimensões da vesícula biliar de cada carcaça 

(comprimento e largura) e cálculo da respetiva área (AVB). Para ambas as variáveis 

calculou-se o valor corrigido em função do peso da respetiva carcaça a quente 

(PTGI/PCQ e AVB/PCQ). Os valores médios destas variáveis encontram-se no quadro 

abaixo (Quadro 26), em função dos tempos de espera em abegoaria, para associação 

ao respetivo tempo de jejum. 
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Quadro 26 – Valores médios (±DP) para o peso da carcaça a quente e para os indicadores do 

tempo de jejum (PTGI e área da visícula biliar), em função do tempo de espera na abegoaria 

Parâmetro 

Grupos de tempo de espera na abegoaria (min) 

P N.S. 
< 700 

(n=31) 

700-900 

(n=86) 

> 900 

(n=103) 

Peso carcaça quente (kg) 84,28 ± 9,88 82,67 ± 11,48 85,07 ± 7,76 0,250 ns 

PTGI (kg) 6,34 ± 0,89 6,70 ± 0,92 6,43 ± 0,84 0,066 ns 

PTGI/PCQ 0,076ab ± 0,01 0,081b ± 0,01 0,076a ± 0,01 0,007 ** 

Área vesícula biliar (cm) 37,29 ± 14,69 32,21 ± 9,91 34,80 ± 11,24 0,093 ns 

Área vesícula biliar/PCQ 0,45 ± 0,18 0,40 ± 0,13 0,41 ± 0,13 0,264 ns 

N.S. – nível de significância; ns - não significativo (p≥0,05); * - significativo (p<0,05); ** - muito significativo 

(p<0,01); *** - altamente significativo (p<0,001). Por linha, médias que não apresentam letras iguais 
distinguem-se significativamente (p<0,05). 

 

Podemos verificar que as médias de peso das carcaças a quente entre os diferentes 

grupos de espera em abegoaria não apresentam diferenças significativas, o que poderia 

influenciar o estudo destas variáveis. Mediante isto, a única variável em estudo que 

revelou diferenças significativas entre os diferentes grupos de espera foi o valor corrigido 

do peso do TGI para o peso da carcaça a quente. O teste de comparação múltipla de 

médias destaca a média do grupo intermédio das restantes, sendo esta a mais elevada 

das três. Deve ser verificado que, apesar de não existirem diferenças significativas para 

os restantes parâmetros entre os diversos grupos, uma variável que pode influenciar os 

resultados é que o tempo de jejum na exploração, que não foi controlado. Este fator 

pode ter influencia nestes resultados uma vez que o TGI pode levar entre 24 a 48 horas, 

ou até mesmo superar este intervalo, para ser totalmente esvaziado, dependendo de 

fatores como a idade ou o tipo de dieta (Laerke e Hedemann, 2012). 

O Quadro 27 representa as correlações obtidas entre as diferentes variáveis acima 

referidas e os diferentes tempos de espera, numa perspetiva geral e ainda para fêmeas 

e para machos separadamente. 

O maior número de correlações estatisticamente significativas foi obtido na 

associação das referidas variáveis para com o tempo de viagem. A relevância destas 

correlações é questionável uma vez que, como já explicado, os tempos de viagem 

baseiam-se em valores estimados. 

Além destas, foram obtidas correlações significativas para o grupo de fêmeas, entre 

o PTGI, o PTGI/PCQ e os tempos de abegoaria e total (r = -0,338, p = 0,011; r = -0,341, 

p = 0,011; e r = -0,275, p = 0,042; r = -0,266, p = 0,049, respetivamente). Todas as 

correlações obtidas são negativas, o que nos diz que, quanto maior o tempo de espera, 
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menor é o PTGI, bem como o rácio entre o mesmo e o peso de carcaça, para as fêmeas. 

Estes valores vão de encontro ao esperado. 

 

Quadro 27 – Tabela de correlações entre os parâmetros relacionados com a avaliação do jejum 

e os diferentes tempos de espera, para o total de carcaças, para fêmeas e para machos. 

 

Relativamente às variáveis relacionadas com as dimensões da vesícula biliar não 

foram estabelecidas quaisquer correlações estatisticamente significativas, pelo que, a 

tentativa de tentar encontrar o indicador do tempo de jejum, em linha de abate, se 

revelou infrutífera. 

  

 Parâmetro Tempo de viagem Tempo de abegoaria Tempo total 

 PTGI 
 

-0,063 -0,069 -0,074 

 PTGI/PCQ 
 

-0,190** -0,027 -0,052 
Todos AVB 

 

0,119 0,003 0,020 

 AVB/PCQ 
 

0,045 0,011 0,017 

     
 PTGI 

 

-0,274* -0,338** -0,341** 

 PTGI/PCQ 
 

-0,150 -0,275* -0,266* 
Fêmeas AVB 

 

0,293* 0,078 0,114 

 AVB/PCQ 
 

0,346* 0,114 0,153 

     
 PTGI 

 

0,018 -0,003 -0,000 

 PTGI/PCQ 
 

-0,194* 0,075 0,044 
Machos AVB 

 

0,065 -0,014 -0,004 

 AVB/PCQ 
 

-0,036 0,017 0,011 
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7. Conclusão 
 

Sendo o principal objetivo da empresa a avaliação do sistema de refrigeração 

integrado no seu matadouro e posterior análise do impacto (qualitativo e económico) 

deste sistema nas perdas de peso das carcaças, importa desde logo referir que o 

principal indicador de qualidade da carne utilizado foi a determinação do pH muscular 

(aos 30’ e às 24 horas). Desta forma, os resultados demonstrados por esta análise foram 

satisfatórios, havendo-se obtido valores dentro do desejável quer para o pH30’ e para o 

pHu (6,49 ± 0,18 e 5,64 ± 0,18, respetivamente). Os casos PSE e DFD encontrados 

foram residuais e ambos apresentando desvios de pH muito ligeiros (PSE: 1,36% e 

DFD: 3,18%). 

Excluindo a ocorrência de defeitos graves da carne como os acima referidos, a 

análise mais detalhada das condições de refrigeração bem como de outros parâmetros 

potencialmente influenciadores no que ao exponenciamento das perdas de água diz 

respeito ganhou maior relevância. 

Desde logo, a discrepância entre as condições de arrefecimento dos diferentes 

grupos em estudo revelou-se acentuada, acima de tudo para os dois túneis que 

antecedem a câmara de refrigeração final. A passagem por estes dois túneis 

corresponde, como já referido, ao período mais crítico para a obtenção de bons 

resultados (primeiras 2 horas post mortem) e as diferenças encontradas acabaram por 

se refletir na prática. No primeiro túnel verificou-se uma subida de temperatura interna 

de carcaça nos 3 grupos, sendo este incremento mais ligeiro no grupo OET1, seguido 

pelo grupo OET2 e finalmente o grupo OET3. O padrão de arrefecimento é constante 

nos dois primeiros túneis para os 3 grupos, sempre com o grupo OET1 a obter melhores 

resultados relativamente à remoção de calor. Na câmara de refrigeração verifica-se uma 

inversão desta tendência, conseguindo o grupo OET3 maiores perdas de calor, 

culminando num menor tempo até se obter uma termperatura interna de carcaça de 7ºC 

para este grupo, seguido pelo grupo OET2 e por último o grupo OET1 (extrapolando-se 

este padrão a toda a câmara de refrigeração, com capacidade para 1000 carcaças). 

Compreendeu-se que esta maior capacidade do último grupo em atingir os 7ºC se deveu 

à maior proximidade em relação à ventilação da câmara e esta não se traduziu em 

menores valores de quebra de peso, verificando-se, neste decisivo parâmetro, uma 

tendência contrária (OET3 > OET2 > OET1). Este facto suporta ainda mais a ideia de 

que a eficácia de refrigeração nas primeiras horas post mortem é crucial no sentido de 

reduzir perdas de peso por enxugo. 
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Acabou por se verificar o mesmo padrão relativamente às quebras de peso (OET1 < 

OET 2 < OET 3), independentemente do parâmetro analisado, registando-se um valor 

médio para o grupo OET1 de 2,14%, de 2,45% para o grupo OET2 e de 2,58% para o 

grupo OET3. A influência da OET fez-se, portanto, sentir na análise dos vários 

parâmetros estudados, induzindo possibilidades de desvios na interpretação dos 

resultados. Não obstante, deve-se referir que se registou uma ampla heterogeneidade 

de pesos entre as carcaças obtidas ao longo do dia, bem como uma sobrelotação dos 

túneis e câmara, o que impossibilita padrões de arrefecimento constantes e 

consequente diminuição da eficácia do mesmo. É ainda de salientar os elevados tempos 

de espera em abegoaria, que, embora apresentem igualmente uma elevada influência 

da OET nos resultados obtidos relativamente às quebras de peso, encontram-se em 

valores capazes de induzir níveis de stresse ante mortem potencialmente nocivos para 

o rendimento final de carcaça.  

Na tradução económica que estas quebras de peso podem representar denotaram-

se diferenças consideráveis, sobretudo se estabelecermos esta comparação numa base 

anual, onde verificamos que um arrefecimento mais eficaz nas primeiras 2 horas e 15 

minutos (OET1) pode permitir um substancial aumento nos lucros (250 – 300 000€).  

  



70 
 

  

8. Bibliografia 

 

Alonso, V.; Campo, M. M.; Español, S.; Roncalés, P. e Beltrán, J. A. 2009. “Effect of 

crossbreeding and gender on meat quality and fatty acid composition in pork”, Meat 

Science, v. 81, p. 209-217. 

Barton-Gade, P.A.; Christensen, L.; Brown, S.N. e Warriss, P.D. 1996. “Effect of tier 

and ventilation during transport on blood parameters and meat quality in slaughter pigs.”, 

Em: Proc. EU-seminar “New Information on Welfare and Meat Quality of Pigs as Related 

to Handling, Transport and Lairage Conditions, p. 101–116, Mariensee, Germany. 

Barton-Gade P. 1999. “Preliminary observations of pig behaviour on immersion in high 

concentrations of CO 2 gas.”, Em: Colloque International “Stunning systems for pigs and 

animal welfare”. 

Bee, G.; Anderson, A. L.; Lonergan, S. M.; Huff-Lonergan, E. 2007. “Rate and extent 
of pH decline affect proteolysis of cytoskeletal proteins and water-holding capacity in 
pork”, Meat Science, v. 76, p. 359-365. 

Bendall, J. R. 1972. “Calculated post-mortem heating, in Cutting C L.”, Em: Meat Chilling 
Why and How? Meat Research Institute Symposium No. 2, 12.1–12.3. 

Bertram, H. C.; Petersen, J. S.; Andersen, H.J. 2000. “Relationship between RN- 

genotype and drip loss in meat from Danish pigs”, Meat Science, v. 64, p. 49-55. 

Brown, S.N.; Knowles, T.G.; Edwards, J.E. e Warriss, P.D., 1999. “Relationship 
between food deprivation before transport and aggression in pigs held in lairage before 
slaughter.”,  Vet. Rec, v. 145, p. 630–634. 

Chevillon,  P.  2000.  “O  bem-estar  dos  suínos  no  pré-abate  e  no  atordoamento”. 
I Conferência Internacional Virtual sobre Qualidade de Carne Suína.Concórdia, SC. p. 
152-168 

Cisneros, F.; Ellis, M.; McKeith, F. K.; McCaw, J. e Fernando, R. L. 1996. “Influence 

of slaughter weight on growth and carcass characteristics, commercial cutting and curing 

yields, and meat quality of barrows and gilts from two genotypes”, Journal of Animal 

Science, v. 74, p. 925-933. 

Cheah, K. S., Cheah, A. M., e Krausgrill, D. I. 1995. “Effect ofdietary supplementation 

of vitamin E on pig meat quality.”, Meat Science, v. 39, p. 255–264. 

Decreto-Lei nº 28/96. “D.R. I Série”. 79 (96-04-02) 682-689 

Diretiva Europeia 2008/120/CE do Conselho de 18 de dezembro de 2008 relativo às 
normas mínimas de protecção de suínos. Jornal Oficial da União Europeia. 
 

D’Souza, D. N. e Mullan, B. P. 2002. “The effect of genotype, sex and management 
strategy on the eating quality of pork”, Meat Science, v. 60, p. 95-101. 

Einkelenboom, G.; Bolink A. H. e Sybesma W. 1991. “Effects of feed withdrawal 
before delivery on pork quality and carcass yield”, Meat Science v. 29, p. 25-30. 

England, M. 2015. “Chilling effects on pork carcasses and meat quality”. Em: 68th 
Reciprocal Meat Conference, Lincoln, Nebraska, Estados Unidos da América. 

Florowski, T., Pisula, A., e Kamyczek, M. 2007. “Influence of high meatiness on pork 
quality from pigs free of RYR1T gene.”,  Medycyna Weterynaryjna, v. 63, p. 326–329. 



71 
 

Faucitano, L. 2000. “Efeitos do maneio pré-abate sobre o bem-estar e a sua influência 
sobre a qualidade da carne”. I Conferência Internacional Virtual sobre Qualidade de 
Carne Suína. Concórdia, SC. p. 55-75. 

Fujii, J.; Otsu, K.; Zorzato, F.; de Leon, S.; Khanna, V. K.; Weiler, J. E.; O’Brien, P. 
J. e MacLennan, D. H. 1991. “Identification of a mutation in porcine ryanodine receptor 
associated with malignant hyperthermia”. Science, v. 253, p. 448-451. 

Gabinete de Planeamento, Políticas e Administraçao geral, Informação de mercado: 

Produtos animais. [consult. 22 de Setembro de 2017]. Disponivel na internet em <URL 
http://www.gpp.pt/images/GPP/O_que_disponibilizamos/Publicacoes/Periodicos/Produt

os_Animais_2.pdf> 

Gigiel, A.; Butler, F. e Hudson, B. 1989. “Alternative methods of Pig Chilling”, Meat 
Science, v. 26, p. 67-83. 

Grandin, T. 2000. “Handling and Welfare of Livestock in Slaughter Plants”. Livestock 
Handling and Transport. CABI, 2nd Edition, Wallingford, Oxon, UK. 

Grave, M. 2015. “Caracteristicas da carcaça em suínos de raça Alentejana e cruzados 
Large White x Landrace terminados em montanheira”. Intituto Superior de Agronomia 
da Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal. 

Guise, H. e Penny, R.H.C. 1989. “Factors influencing the welfare and carcass and meat 
quality of pigs. 1. The effects of stocking density in transport and the use of electric 
goads.”, Anim. Prod., v. 49, p. 511–515. 

Gunenc, A. 2007. “Evaluation of pork meat quality by using water holding capacity and 

vis-spectroscopy”, McGill University, Montreal, Quebec, Canadá. 

Hambrecht, E., Eissen, J. J., Nooijen, R. I. J., Ducro, B. J., Smits, C. H. M., den 

Hartog,  L.  A.,  Verstegen,  M.  W.  A.  2004.  “Preslaughter  stress  and  muscle  energy 

largely determine pork quality at two commercial processing plants”, Journal of Animal 

Science, v. 82, p. 1401-1409. 

Honikel, K. O. 1992. “The biochemical basis of meat conditioning” Em: F. J. M. 

Smulders, F. Toldra, J. Flores e M. Prieto (ed.), New Technologies for Meat and Meat 

Products, Auder Tijdschriften, Nijmegan, The Netherlands. p. 135-160. 

Honikel, K. O. 1999. “Influence of chilling of pork carcasses on physical quality traits.”, 

Em: National Pork Producers Council Chilling Workshop. National Pork Producers 

Council. Des Moines, IA. 

Huff-Lonergan,  E.;  Bass,  T.  J.; Malek,  M.;  Dekkers, J. C. M.; Prusa, K. e 

Rothschild, M. F. 2002. “Correlations among selected pork quality traits.”, Journal of 

Animal Science, v. 80, p. 617-627. 

Huff-Lonergan, E. e Lonergan, S. M. 2005. “Mechanisms of water-holding capacity of 

meat: The role of postmortem biochemical and structural changes”. Meat Science, v. 71, 

p. 194-204. 

Huff-Lonergan, E. e Lonergan, S. M. 2007. “New frontiers in understanding drip loss in 

pork: recent insights on the role of postmortem muscle biochemistry”. Journal of Animal 

Breeding and Genetics, n. 124, p. 19-26. 

INE (2016). Contas económicas da agricultura, 1ª estimativa. Disponivel na internet em 

<URLhttps://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=279329965&att_di

splay=n&att_download=y > 



72 
 

INE (2016). Estatisticas agrícolas 2015. Disponivel na internet em <URL 
https://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=271712056&att_display

=n&att_download=y> 

James, S. J. e James, C. 2002. “Meat Refrigeration”, 1ª ed., Woodhead Publishing Ltd., 
Cambridge, Inglaterra. 

Jones, S. D. M.; Jeremiah, L. E. e Robertson, W. M. 1993. “The effects of spray and 
blast-chilling on carcass shrinkage and pork muscle quality.”, Meat Science, v. 34, p. 
351–362. 

Juárez, M.; Caine, W. R.; Larsen, I. L.; Robertson, W. M.; Dugan, M. e Aalhus, J. L. 

2009. “Enhancing pork loin quality attributes through genotype, chilling method and 

ageing time”, Meat Science, v. 83, p. 447-453. 

Karlsson, A. e Lundsstrom, K.. 1992. “Meat quality in pigs reared in groups kept as a 

unit during the fattening period and slaughter.”, Anim. Prod., v. 54, p. 421–426. 

Lærke, H. N. e Hedemann, M. S. “The digestive system of the pig”. Em: Nutritional 
physiology of pigs – Online Publication. Knud Erik Bach Knudsen, Niels Jørgen Kjeldsen, 
Hanne Damgaard Poulsen, Bent Borg Jensen. Foulum, Denmark 

Latorre, M. A.; Medel, P.; Fuentetaja, A.; Lázaro, R. e Mateos, G. G. 2003. “Effect of 

gender, terminal sire line and age at slaughter on performance, carcass characteristics 

and meat quality of heavy pigs”, Animal Science, v. 77, p. 33-45. 

Liu, N.; Liu, R.; Hu, Y.; Zhou, G.; Zhang, W. 2015. “Influence of rapid chilling on 

biochemical parameters governing the water-holding capacity of pork longissimus dorsi”, 

International Journal of Food Science, v. 50, p. 1345-1351. 

Maribo, H. 1994. “Is it possible to alter ultimate pH in different treatments of pigs prior to 

slaughter ?”, Em: Proc. 40th ICoMST, The Hague, The Netherlands. 

Mason, A., Abdullah, B., Muradov, M.; Korostynska, O.; Al-Shamma’a, A.; 
Bjarnadottir, S.; Lunde, K. e Alvseike, O. 2016. “Theoretical Basis and Application for 
Measuring Pork Loin Drip Loss Using Microwave Spectroscopy”, Sensors, v. 182. 

Mickelson, J.R., Louis, C.F.1992. “Malignant hyperthermia: excitation-contraction 

coupling, Ca2+ release channel, and cell Ca2+ regulation defects.” Physiological Reviews, 

v. 72, p. 537–592. 

Mitsumoto, M.; Arnold, R. N.; Schaefer, D. M. e Cassens, R. G. 1995. “Dietary vitamin 

E supplementation shifted weight loss from drip to cooking loss in fresh beef longissimus 

during display.”, Journal of Animal Science, v. 73. 

Murray, A. C. 2000. “Reduzindo perdas da portaria da granja até o abatedouro – uma 

perpetiva canadense”. I Conferência Internacional Virtual sobre Qualidade de Carne 

Suína. Concórdia, SC. p. 76-88. 

Nielsen, N.J. 1982. Recent results from investigations of transportation of pigs for 

slaughter. In: “Transport of Animals Intended for Breeding, Production and Slaughter” R. 

Moss, ed., p. 115–124, Martinus Njhoff Publ., The Hague, TheNetherlands. 

Panella-Riera, N.; Gispert, N.; Gil, M.; Soler, J.; Tibau, J.; Oliver, M. A.; Velarde, A. 
e Fàbrega, E.  2012. “Effect of feed deprivation and lairage time on carcass and meat 
quality traits on pigs under minimal stressful conditions”,  Livestock Science, v. 146, p. 
29-37. 

O’Quinn, P. R.; Smith II, J. W.; Nelssen, J. L.; Tokach, M. D.; Goodband, R. D. e 
Smith, J. S. 1998. “Effects of modified tall oil versus conjugated linoleic acid on finishing 

http://pure.au.dk/portal/en/persons/helle-nygaard-laerke(408fb476-f1b2-4eb6-8436-edc3cc039743).html


73 
 

pig growth performance and carcass characteristics.” Kansas State University Swine 
Day, p. 162-166, Kansas, EUA. 

Offer, G. 1991. “Modelling the formation pf pale, soft and exsudative meat; effects of 
chilling regime and rate and extent of glycolysis.”, Meat Science, v. 30, p. 157–184. 

Peloso, J. V. 2000. “Tratamento pós-abate das carcaças e os desvios de qualidade na 
transformação músculo-carne em suínos”. I Conferência Internacional Virtual sobre 
Qualidade de Carne Suína. Concórdia, SC. p. 100-110. 

Qiaofen Cheng e Da-Wen Sun, 2008. “Factors Affecting the Water HoldingCapacity of 

Red Meat Products: A Review of Recent Research Advances”, Critical Reviews in Food 

Science and Nutrition, v. 48, p.137-159. 

Rees, M. P.; Trout, G. R.; Warner, R. D., 2002. “Tenderness, ageing rate and meat 
quality of pork M. longissimus thoracis et lumborum after accelerated boning”, Meat 
Science, v. 60, p. 113-124. 

Regulamento (CE) N.º 1/2005 do Conselho de 22 de dezembro de 2004 relativo à 
protecção dos animais durante o transporte e operações afins. Jornal Oficial da União 
Europeia. 

Regulamento (CE) N.º 854/2004 do Conselho de 29 de abril de 2004 relativo às regras 
específicas de organização dos controlos oficiais de produtos de origem animal 
destinados ao consumo humano. Jornal Oficial da União Europeia. 

Regulamento (CE) N.º 1099/2009 do Conselho de 24 de setembro de 2009 relativo à 
proteção dos animais no momento da occisão. Jornal Oficial da União Europeia. 

Rodrigues, A. N. L. 2014. “Bem-Estar Animal em suínos ao abate: Aplicação de 

protocolos Welfare Quality”, UTAD, Vila Real, Portugal. 

Rosenvold, K. e Andersen H. J., 2003. “Factors of significance for pork quality—a 

review”, Meat Science, v. 64, p. 219-237. 

Rosenvold, K. e Borup, U. 2011. “Stepwise chilling adapted to commercial conditions 
– Improving tenderness of pork without compromising water-holding capacity”, Acta 
Agriculturae Scand Section A, v. 61, p. 121-127. 

Rübensam, J. M. 2000. “Transformações post mortem e qualidade da carne suína”. I 
Conferência Internacional Virtual sobre Qualidade de Carne Suína. Concórdia, SC. p. 
89-99. 

Rybarczyk, A.; Karamucki, T.; Gardzielewska, J.; Jakubowska, M.; e Natalczyk-
Szymkowska, W. 2011. “Effect of carcass conformation on the meat quality. 
Investigations with pigs free of the stress susceptibility gene (CC/RYR1).”,  
Fleischwirtschaft International, v. 26, p. 74–76. 

Rybarczyk, A.; Karamucki, T.; Pietruszka, A.; Rybak, K.; Matysiak, B. 2015. “The 

effects of blast chilling on pork quality”, Meat Science, v. 101, p. 78-82. 

Savell, J. W.; Mueller, S. L.; Baird, B. E. 2005. “The chilling of carcasses”, Meat 

Science, v. 70, p. 449-459. 

StatSoft, Inc., 2014. STATISTICA (data analysis software system), version 12.  

SPSS, 2017. IBM SPSS Statistics, version 25.  

Sterten, H.; Frøystein, T.; Oksbjerg, N.; Rehnberg, A. C.; Ekker, A. S. e Kjos, N. P. 
2009. “Effects of fasting prior to slaughter on technological and sensory properties ofthe 
loin muscle (M. longissimus dorsi) of pigs”, Meat Science, v. 83, p. 351-357. 



74 
 

Støier, S.; Larsen, H. D.; Aaslyng, M. D. e Lykke, L. 2016. “Improved animal welfare, 
the right technology and increased business”, Meat Science, v. 120, p. 71-77. 

Tarrant P.V., 1989. “The consequences of handling, loading and transportation on meat 
quality in pigs.”, Em: 40th Annual Meeting of the European Association for Animal 
Production, Dublin, Ireland. 

Velarde, A. e Dalmau, A. 2012. “Animal welfare assessment at slaughter in Europe: 

Moving from inputs to outputs”, Meat Science, v. 92, p. 244-251 

Velarde,  A.,  Dalmau,  A.  2014.  ”Preslaughter  Handling”.  Encyclopedia  of  Meat 

Science. 2nd edition. Elsevier. 

Warriss, P. D., Brown, S. N. 2000. “Bem-estar de suínos e qualidade da carne: uma 
visão britânica”. I Conferência Internacional Virtual sobre Qualidade de Carne Suína. 
Concórdia, SC. P. 17-20. 

Welfare  Quality.  2009.  “Welfare  Quality assessment  protocol  for  pigs  (sow and 
piglets  growing  and  finishing  pigs)”.  Welfare  Quality Consortium.  Lelystad, 
Netherlands. 

Wulf, D. M.; Emnett, R. S.; Leheska, J. H. e Moeller, S. J. 2002. “Relationships among 
glycolytic potential, dark cutting (dark, firm and dry) beef, and cooked beef palatability.”, 
Journal of Animal Science, v. 80, p. 1895-1905. 

Xu, Y.; Huang, J.; Huang, M.; Xu, B.; Zhou, G. 2012. “The effects of different chilling 

methods on meat quality and calpain activity of pork muscle Longissimus Dorsi”, Journal 

of food science, v. 71, p. C27-C32. 

Zhang, W. H.; Peng, Z. Q.; Zhou, G. H.; Xu, X. L. e Wu, J. Q.  2006. “Effects of low 
voltage electrical stimulation and chilling methods on quality traits of pork M. 
Longuissimus Lumborum”, Journal of Muscle Foods, v. 18, p. 109-119. 


