
 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

 

 

 

Avaliação da influência do uso de aditivos mitigadores da 

concentração de amoníaco na qualidade da carne de 

frangos de engorda 
 

 

 
 

 

Dissertação de Mestrado em Engenharia Alimentar 

 

 

 

João Nuno Silva Morais 

Orientador: Professor Doutor José António de Oliveira e Silva 

 

 

 

 

 

Vila Real, 2020 



 

 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 
 

 

 

Avaliação da influência do uso de aditivos mitigadores da 

concentração de amoníaco na qualidade da carne de 

frangos de engorda 
 

 
 

Dissertação de Mestrado em Engenharia Alimentar    

 

 

 

Joao Nuno Silva Morais 

 

 

 

 
Composição do Júri: 

 

Presidente: Maria Fernanda Gil Cosme Martins 

Arguente: Luís Avelino Da Silva Coutinho Patarata 

Orientador: Professor Doutor José António de Oliveira e Silva 

 

 

 

Vila Real, 2020 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

As doutrinas apresentadas no presente trabalho são da 

exclusiva responsabilidade do autor. 

Todos os autores utilizados foram devidamente citados. 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico à minha mãe 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A experiência é o nome que damos aos nossos erros.” 

Oscar Wilde 

https://www.pensador.com/autor/oscar_wilde/


I 

 

 

Agradecimentos 

 

A realização deste trabalho culmina numa etapa muito importante da minha vida que é 

a conclusão do mestrado em Engenharia Alimentar, e deste modo queria agradecer a algumas 

pessoas que me ajudaram-me e apoiaram-me na realização deste trabalho. 

Em primeiro de tudo queria agradecer à principal pessoa que permitiu que tudo isto se 

tornasse possível que é a minha mãe que lutou muito e arduamente para tudo se tornasse 

realidade.  

Queria deixar uma palavra de gratidão à instituição UTAD e a todos os docentes e 

colegas que se cruzaram comigo durante a vivência acadêmica que contribuíram em muito para 

o meu desenvolvimento formativo e pessoal. 

 Faço uma menção honrosa e especial ao professor doutor António Silva pela motivação, 

apoio, contribuição e acompanhamento dispensado que em muito ajudou-me na realização 

desta dissertação. Uma palavra de apreço enorme para o professor Luís Patarata pelo apoio ao 

longo deste projeto. 

Professor Henrique Trindade, coordenador na UTAD do projeto em que se inseriu este 

trabalho. Projeto POCI-01-0247-FEDER-003430 AMONIAVE “Técnicas de controlo das 

concentrações de amoníaco em instalações avícolas” desenvolveu-se entre 1 de março de 2016 

e 28 de fevereiro de 2019 e foi financiado por Portugal2020, I&DT Projectos em Co-promoção, 

Agência Nacional de Inovação. E Sílvia Martins bolseira do projeto AMONIAVE. 

Quero agradecer à minha família que me apoiou em todos momentos.  

Quero agradecer em especial, à minha namorada Bruna que esteve sempre a meu lado, 

apoiou-me e incentivou-me em todas as alturas.  

Por último, queria agradecer aos meus amigos que muito me apoiaram principalmente 

a Dalila, o Guilherme e o Cláudio. 

 

 



II 

 

 

 

Índice 

Resumo .......................................................................................................................... VI 

Abstract ........................................................................................................................ VII 

Índice de figuras ......................................................................................................... VIII 

Índice de quadros ........................................................................................................... X 

Lista de abreviaturas ................................................................................................... XI 

I-Introdução .......................................................................................................................... 1 

II- Revisão bibliográfica ...................................................................................................... 3 

1. Evolução do consumo de carne a nível mundial ........................................................... 4 

2. Consumo de carne de frango a nível mundial ............................................................... 5 

3. Consumo de carne de frango a nível europeu ................................................................ 7 

4. Carne de frango em Portugal ....................................................................................... 10 

4.1.Produção ............................................................................................................ 10 

4.2. Autoaprovisionamento ...................................................................................... 12 

4.3. Localização da produção em Portugal .............................................................. 13 

4.4. Consumo de carne em Portugal ........................................................................ 13 

4.5. Importação e exportação ................................................................................... 14 

5. Modos de produção de frangos .................................................................................... 15 

6. Transformação do músculo em carne .......................................................................... 17 

6.1. Maturação ......................................................................................................... 19 

7. Composição química e nutricional .............................................................................. 20 

7.1. Vantagens nutricionais ...................................................................................... 23 

8. Propriedades funcionais ............................................................................................... 24 

8.1. Cor ..................................................................................................................... 24 

8.2. pH ...................................................................................................................... 25 

8.3. Capacidade de retenção de água ....................................................................... 26 

8.4. Textura .............................................................................................................. 27 

9. Fatores que influenciam a qualidade da carne de frango ............................................. 27 



III 

 

9.1. Fatores ante mortem .......................................................................................... 28 

9.1.1. Jejum ............................................................................................... 29 

9.1.2. Captura ........................................................................................... 30 

9.1.3. Transporte ....................................................................................... 31 

9.1.4. Repouso e Descarga ....................................................................... 31 

9.2. Genética ............................................................................................................ 32 

9.3. Sexo ................................................................................................................... 32 

9.4. Idade ao abate.................................................................................................... 33 

9.5. Alimentação ...................................................................................................... 34 

9.6. Fatores ambientais (gases) ................................................................................ 35 

9.6.1. Efeito do amoníaco ......................................................................... 36 

9.7. Fatores post mortem ................................................................................................. 38 

9.7.1. Tecnologia abate-stress .................................................................................. 38 

9.7.2. Arrefecimento da carcaça............................................................................... 39 

10. Defeitos de qualidade da carne de frango ................................................................. 41 

10.1. PSE .................................................................................................................. 41 

10.2. DFD ................................................................................................................. 42 

10.3. Miopatias ......................................................................................................... 43 

10.3.1. White Stripping ............................................................................. 44 

10.3.2. Wooden Breast .............................................................................. 45 

10.3.3. Deep Pectoral Myopathy .............................................................. 47 

10.3.4. Spaghetti Meat .............................................................................. 48 

11. Segurança alimentar em carne de frango e produtos ................................................. 49 

11.1. Perigos microbiológicos .................................................................................. 49 

11.1.1. Microrganismos patogénicos ........................................................ 51 

11.2. Perigos químicos ............................................................................................. 52 

11.2.1. Micotoxinas .................................................................................. 53 



IV 

 

11.2.2. Metais pesados .............................................................................. 53 

11.2.3. Dioxinas ........................................................................................ 54 

11.2.3. Pesticidas ...................................................................................... 54 

11.2.4. Medicamentos de uso veterinários ............................................... 54 

11.2.5. Nitrofuranos .................................................................................. 55 

III- Parte experimental ...................................................................................................... 56 

1. Introdução .................................................................................................................... 57 

2. Material e Métodos ...................................................................................................... 58 

2.1. Delineamento e amostragem ............................................................................. 58 

2.2. Parâmetros físico-químicos ............................................................................... 59 

2.2.1. Determinação do pH ....................................................................... 59 

2.2.2. Capacidade de retenção de água (CRA) ......................................... 60 

2.2.3. Força de corte ................................................................................. 60 

2.2.4. Cor L*a*b* ..................................................................................... 60 

2.2.5. Humidade ....................................................................................... 61 

2.2.6. Determinação do teor em gordura intramuscular ........................... 62 

2.2.7. Proteína bruta .................................................................................. 62 

2.2.8. Oxidação lipídica- substâncias reativas ao ácido 2-tiobarbitúrico (TBARS)

 .............................................................................................................................. 63 

2.3. Avaliação sensorial................................................................................................... 64 

2.3.2 Preparação das amostras e condições técnicas ................................................ 64 

2.3.1. Grupos focais ................................................................................................. 65 

2.3.2. Teste de consumidores ................................................................................... 65 

2.4. Análise estatística ..................................................................................................... 67 

3. Resultados e Discussão ............................................................................................... 68 

3.1. Parâmetros de qualidade da carne ............................................................................ 68 

3.2. Avaliação sensorial................................................................................................... 73 

3.2.1 Avaliação Check All That Apply (CATA)....................................................... 75 

4. Conclusões .................................................................................................................. 81 



V 

 

Capítulo IV- Referências bibliográficas ........................................................................... 82 



VI 

 

Resumo 

 

Esta dissertação enquadrou-se no projeto AMONIAVE- técnicas de controlo das 

concentrações de amoníaco em instalações avícolas, que teve como objetivo principal a 

avaliação do efeito de aditivos mitigadores da concentração de amoníaco, pois as elevadas 

concentrações deste composto químico acarretam efeitos prejudiciais em instalações avícolas. 

A mitigação da concentração de amoníaco, além de gerar benefícios ambientais, melhora a 

condição física dos animais, trazendo vantagens sobre o crescimento dos animais, a redução de 

microrganismos patogénicos na cama, o acréscimo da saúde e bem-estar dos animais e 

principalmente um ganho económico da exploração avícola por melhoramento das condições 

dos animais e redução de custos energéticos. O projeto englobou diversas áreas de pesquisa, 

sendo que o presente incidiu sobre o possível efeito de vários mitigadores da concentração de 

amoníaco em parâmetros de qualidade da carne de frango. Este trabalho teve como objetivo 

avaliar o efeito de diferentes aditivos mitigadores da concentração de amoníaco (clinoptilolite 

na alimentação, clinoptilolite na cama, cloreto aluminio+carbonato cálcio, De-Odorase, óleo de 

soja, sulfato de alumínio e sulfato de magnésio) em parâmetros de qualidade da carne de peito 

de frango (m. pectoralis), nomeadamente: pH, capacidade de retenção de água, força de corte, 

cor, composição química, oxidação lipídica e avaliação sensorial através de um teste Check All 

That Apply (CATA) e avaliação hedónica com consumidores 

Nos parâmetros qualitativos da carne de frango de engorda houve algumas diferenças 

significativas entre os diferentes tratamentos (aditivos), nomeadamente, nos parâmetros: pH, 

perdas por exsudação e no parâmetro de cor b*, contudo, estas diferenças são ligeiras. Perante 

os resultados obtidos nos parâmetros de qualidade da carne pode-se concluir que os diferentes 

aditivos, mitigadores da concentração de amoníaco, não exerceram um efeito significativo nos 

parâmetros de qualidade avaliados na carne de peito de frango, pelo que não será um fator 

importante a condicionar a escolha do aditivo mitigador do amoníaco. Na vertente da análise 

sensorial não foram detetadas, igualmente, diferenças sensoriais entre os diversos tratamentos 

(aditivos), contudo denota-se que o consumidor é influenciado positivamente pelo 

conhecimento sobre as condições de criação favoráveis ao bem-estar das aves. 

Palavras-chaves: frango, carne, amoníaco, qualidade da carne, análise sensorial 
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Abstract 

 

This dissertation was part of the AMONIAVE project - ammonia concentration control 

techniques in poultry facilities, the main objective of which was to assess the effect of additives 

that mitigate ammonia concentration, since the high concentrations of this chemical compound 

have harmful effects on poultry facilities. The mitigation of ammonia concentration, in addition 

to generating environmental benefits, improves the physical condition of the animals, bringing 

advantages over the growth of the animals, the reduction of pathogenic microorganisms in the 

litter, the increase in health and welfare of the animals and mainly an economic gain from 

poultry farming by improving the conditions of the animals and reducing energy costs. The 

project encompassed several areas of research, with the present focus on the possible effect of 

various mitigators of ammonia concentration on quality parameters of chicken meat. The 

objective of this work was to assess the effect of different ammonia concentration mitigating 

additives (clinoptilolite in feed, clinoptilolite in litter, aluminium chloride + calcium carbonate, 

De-Odorase, soybean oil, aluminium sulphate and magnesium sulphate) on quality parameters 

of chicken breast meat (m. pectoralis), namely: pH, water holding capacity, shear force, colour, 

chemical composition, lipid oxidation and sensory evaluation through a Check All That Apply 

(CATA) test and hedonic evaluation with consumers. 

In the qualitative parameters of chicken for fattening there were some significant 

differences between the different treatments (additives), namely in the parameters, of Ph, 

exudation losses and in the colour b*, however, these differences are slight. Based on the results 

obtained in the meat quality parameters, it can be concluded that the different additives, which 

mitigate the ammonia concentration, did not have a significant effect on the quality parameters 

evaluated in chicken breast meat, and therefore it is not an important factor conditioning the 

choice of the ammonia mitigating additive. In terms of sensory analysis, no sensory differences 

were also detected between the various treatments (additives), but it is clear that the consumer 

is positively influenced by the knowledge about the rearing conditions favourable to the welfare 

of birds. 

 

 

Keywords: Poultry, Meat, Ammonia, Quality of the meat, Sensorial analysis 
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I-Introdução 

 

O setor avícola continua em expansão e em processo de industrialização em vários 

pontos do mundo. Os fortes impulsionadores do crescimento deste setor são: o aumento da 

população, maior poder de compra e o desenvolvimento de diversos países (FAO, 2019). As 

principais razões para o aumento contínuo do consumo da carne de frango são as suas vantagens 

nutricionais e o seu preço acessível, sendo a carne de frango uma fonte acessível de proteínas 

de alta qualidade, com baixo teor em gordura e colesterol e outros nutrientes necessários para 

o bom funcionamento do corpo (Drahansky et al., 2016). 

A qualidade da carne de frango é influenciada por vários fatores como: genótipo, sexo, 

dieta alimentar, tecnologia de produção, transporte, manuseio antes do abate, entre outros 

(Drahansky et al., 2016). Todas as etapas são decisivas para a qualidade final da carne, devido 

ao músculo ser um tecido dinâmico e responsivo ao seu ambiente envolvente antes, durante e 

após a morte do animal. Essa capacidade de resposta pode ter um grande impacto, positivo ou 

negativo, sobre a qualidade e o valor da carne resultante (Sams, 1998) 

O amoníaco atmosférico presente nas instalações avícolas, embora raramente estudado 

diretamente, é desde de algum tempo reconhecido como um fator ambiental problemático que 

acarreta um crescimento deficiente das aves (Beker et al., 2017), e consequentemente, 

deterioração da qualidade da carne. O amoníaco  afeta negativamente a saúde e bem-estar das 

aves, tendo efeitos danosos nos animais, destacando-se os efeitos prejudiciais sobre o sistema 

respiratório  e sobre os olhos (Aziz et al., 2010).  

Na presente dissertação, intitulada avaliação da influência do uso de aditivos 

mitigadores da concentração de amoníaco na qualidade da carne de frangos de engorda, 

pretende-se desenvolver uma análise à utilização de vários tratamentos (aditivos), que têm 

como função a mitigação da concentração de amoníaco no interior das produções avícolas, e 

compreender possíveis efeitos que estes poderão deter sobre vários aspetos da carne de frango.  

A dissertação foi conduzida em duas partes, em que a primeira foi avaliar o efeito que 

os diversos tratamentos (aditivos) possuíram sobre as várias vertentes relacionadas com os 

aspetos qualitativos da carne de frango, nomeadamente, pH, capacidade de retenção de água, 

força de corte, cor, humidade, proteína e gordura. Enquanto que a segunda parte foi averiguar 

o efeito que os diversos tratamentos (aditivos) têm sobre a análise sensorial da carne de frango. 

A avaliação sensorial foi efetuada utilizando a metodologia CATA- Check All That Apply.
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1. Evolução do consumo de carne a nível mundial 
 

A carne é um dos alimentos de maior valor nutritivo para consumo humano, não apenas 

como fonte de proteína de alta qualidade que providenciam aminoácidos essenciais ao ser 

humano, mas também de minerais e todas as vitaminas do complexo B (Balestrin et al., 2014). 

Além do seu elevado conteúdo proteico a carne também apresenta quantidades valiosas de 

outros micronutrientes essenciais como os ácidos gordos insaturados, vitaminas e minerais 

(Serpen et al., 2012).  

A produção mundial de carne tem crescido a um ritmo elevado nos últimos 50 anos 

como observado na figura 1. Regionalmente, o continente asiático é o maior produtor de carne, 

contabilizando cerca de 40 a 45% do total da produção de carne. Esta distribuição regional do 

total da produção de carne tem sido alterada drasticamente, ao longo dos anos. A meio do século 

XX, a Europa e América do Norte eram as regiões mundiais dominadoras na produção de carne 

contabilizando, entre estas, uma percentagem de 67%. Esta percentagem sofreu uma queda, nos 

dias de hoje, apesar de em termos absolutos a produção de carne ter aumentado em ambas as 

regiões, com a Europa a produzir o dobro da quantidade total produzida e a América do Norte 

ter aumentado para duas vezes e meia o total de produção de carne. Esta redução de 

percentagem total destas regiões deve-se ao continente asiático, que em 1961, só produzia 12% 

da produção mundial de carne, mas devido ao desenvolvimento dos países asiáticos a sua 

produção de carne teve um crescimento de quinze vezes (Richie e Roser, 2017).  

 

Figura 1-Evolução a nível mundial da produção de carne entre 1961 e 2014 em milhões de toneladas 

(Mt) (Richie e Roser, 2017) 
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O consumo de carne é um indicador da posição social e económica dos povos (Vieira, 

2014). O consumo médio global de carne per capita e o total de carne consumida está em 

crescimento, este fenómeno acontece devido ao aumento médio dos rendimentos individuais e 

o aumento da população mundial. As taxas de crescimento variam em diferentes regiões, nos 

países desenvolvidos o consumo tem-se apresentado como quase estático ou em declínio, nos 

países em desenvolvimento com um elevado crescimento e nos países pobres o consumo é baixo 

e estável. Tem havido um crescimento acentuado no consumo global de carne frango e porco 

(Godfray et al., 2018). 

Nos últimos 50 anos, o consumo global de carne teve um aumento considerável de 62% 

(Bostami et al., 2017). O setor pecuário é determinante na alimentação e na economia nacional 

e mundial. Cada vez mais este setor tem vindo a debater-se com um problema gravíssimo, que 

é o aumento da população humana, que se prevê que cresça dos atuais 7 mil milhões em 2019 

para 10 mil milhões em 2055, o que implica um aumento na produção de alimentos e da 

produção de carne para satisfazer a necessidades alimentares da população mundial (UN, 2017). 

 

2. Consumo de carne de frango a nível mundial 
 

O mercado da carne de frango, a nível mundial está em franca expansão (Bailey et al., 

2015; Janisch et al., 2011) com um crescimento a um ritmo elevado (Figura 2) (Barbut, 1997). 

Este crescimento progressivo está relacionado com vários fatores: a má imagem que as carnes 

vermelhas e processadas têm adquirido pela relação entre o consumo destas e os diversos tipos 

de cancro, em especial o cancro do cólon (De Smet e Vossen, 2016) e doenças cardiovasculares, 

que alertou os consumidores na procura de alternativas mais saudáveis (Janisch et al., 2011; 

Traffano-Schiffo et al., 2018); a tendência dos consumidores para consumir produtos de baixo 

nível calórico (Janisch et al., 2011; Wideman et al., 2016); sendo uma carne mais saudável 

comparativamente com outros tipos de carne (Bostami et al., 2017) (com baixo teor de gordura 

e alto teor proteico, com uma relação balanceada de n-6/n-3 PUFA) (Soglia et al., 2016a); por 

apresentar um preço mais acessível comparativamente a outros tipos de carnes (Petracci et 

al.,2013); o facto de não entrar em conflitos com aspetos religiosos ou culturais (Petracci et al., 

2013; Petracci et al., 2019); a elevada qualidade sensorial (Petracci et al., 2013) e a maior 
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facilidade e conveniência na preparação gastronómica, tornando assim a carne de frango mais 

apelativa ao consumidor (Wideman et al., 2016). 

  

 

Figura 2- Comparação a nível mundial da evolução dos animais produzidos em milhões de toneladas 

(FAO, 2019) 

O setor avícola conseguiu um aumento elevado da produção de frango devido à 

mecanização completa e automatização da linha de abate, em que em muitos casos os 

matadouros conseguem abater 12000 aves por hora (Golkoy et al ., 2004). 

A produção mundial de carne de frango em 2019, situou-se nas 96,1 milhões de 

toneladas (Stastica, 2019). Sendo os Estados Unidos, Brasil e a China os principais países na 

produção de carne como observado na figura 3. 
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Figura 3- Distribuição geográfica da produção de carne de frango (FAO 2019) 

 

3. Consumo de carne de frango a nível europeu 
 

Desde do início do século que a carne que ocupa uma melhor posição relativa no ranking 

comunitário é a carne de animais de capoeira, carne cujo grau de aprovisionamento é 

tradicionalmente superior a 100% e o saldo comercial positivo (Santos, 2000). 

Comparativamente a outros tipos de carne de aves, o mercado da carne de  frango constitui mais 

de 90% do total do mercado de aves (Xu et al., 2018). 

O setor de carne frango da UE a 28 países continua em crescimento, acompanhando a 

tendência mundial, muito em conta do aumento da procura a nível doméstico e por ser uma 

carne com uma relação preço/valor nutritivo muito apelativo ao consumidor. A procura para 

exportação também contribuiu para o aumento da produção. Cerca de 98% da produção é 

composta de carne de frango, o restante (menos de 2%) é carne de galinha, principalmente 

poedeiras e galos (Snipes, 2019). 

A União Europeia, constituída por 28 países, produziu cerca de 15,2 milhões de 

toneladas em 2018 (Eurostat, 2019), o que significa um aumento de 0,2 milhões de toneladas 

face a 2017, totalizando assim um novo máximo europeu na produção de carne de frango. Desde 

https://ourworldindata.org/grapher/meat-production-tonnes?tab=chart
https://ourworldindata.org/grapher/meat-production-tonnes?tab=chart
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do inicio da década, o aumento da produção foi de cerca de 25% ou 3,2 milhões de toneladas 

(Eurostat, 2019). 

Em 2018, cerca de 70% da produção de carne de aves da UE provinha de apenas seis 

Estados-Membros: Polónia (16,8%), Reino Unido (12,9%), França (11,4%), Espanha (10,7%), 

Alemanha (10,4%), Itália (8,5%) (Figura 4). Sendo que Portugal encontra-se com 2,3 % da 

produção total da UE com um total de produção de 345,54 milhões de toneladas (Eurostat, 

2019).  

 

Figura 4- Principais países produtores de carne de frango na União Europeia (Eurostat, 2019) 

Nas importações de carne de frango da UE é esperada uma diminuição em 2018. A 

Tailândia e o Brasil são os maiores exportadores de carne de frango para a UE, contudo, é 

previsível que as exportações destes países sofram uma queda devido a preocupações sanitárias 

e na segurança e qualidade da carne de frango, devido a estes países não terem as mesmas 

restrições legislativas que os países europeus (Snipes, 2019). As restrições de produção 

introduzidas pela legislação (como questões de meio ambiente, higiene e bem-estar) 

aumentaram os custos de produção e limitaram os lucros. Outros compromissos sobre gestão 

da qualidade também aumentaram os custos, mas os custos mais elevados são mais que 

compensados pelo valor acrescentado ganho (Eurostat, 2019).  

Prevê-se que as exportações de carne de frango da UE-28 aumentem acentuadamente 

em 2018, impulsionadas pelas exportações de cortes de carne escura com preços reduzidos, 

cortes com osso e carne mecanicamente desossada para a África Subsariana e Ásia. Essas 
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exportações para a áfrica subsariana e para a Ásia estão aumentando drasticamente e estão 

crescendo mais rapidamente devido ao levantamento de embargos. As exportações para a 

Arábia Saudita permaneceram estagnadas, enquanto as exportações para a África do Sul caíram 

drasticamente devido às tarifas impostas (Snipes, 2019). 

Na Comunidade Europeia, o consumo per capita de carne de frango está em constante 

aumento. Os acontecimentos de eventos como a crise da BSE ou o abuso de antibióticos na 

produção de suínos, que estão muito presentes nos media, levaram os consumidores a optar pela 

carne de frango (Haslinger et al., 2005). 

A crise económica teve um impacto negativo a nível do consumo da carne na UE-28, 

contudo a carne de frango foi a menos afetada pela crise económica, devido à carne de frango 

ser a um preço mais acessível. No entanto, o crescimento do consumo é um pouco menor do 

que o crescimento demográfico, o que significa que o consumo per capita é razoavelmente 

estável. Várias análises de mercado mostraram que na UE-28, os consumidores têm modificado 

os hábitos de consumo, transitando da carne bovina ou suína para carne de frango e os 

consumidores com menores rendimentos reduziram as suas compras de proteína, mudando para 

produtos com maior teor em hidratos de carbono, como pão e massa. Na UE-28, as vendas de 

cortes mais baratos, como pernas e asas, também aumentaram mais rápido do que as vendas de 

peças mais caras, como peitos ou aves inteiras. Espera-se que esta tendência se estenda até 2018 

e 2019, na ausência de uma consolidada recuperação económica. Em vários países da UE-28, 

como Alemanha, França e Polónia, a mudança para o consumo de carne de frango também 

aumentou pela perceção de que é uma carne mais saudável, mais magra e porque é mais 

conveniente para preparar e confecionar (Snipes, 2019). Os principais países consumidores de 

carne de frango são o Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Polónia e Espanha (Figura 5). 
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Figura 5- Principais países da União Europeia consumidores de carne de frango (Snipes, 2019) 

 

4. Carne de frango em Portugal 
 

A carne de frango tem sido desde sempre muito apreciada pelos portugueses, entrando 

de variadíssimas formas na nossa gastronomia. Apesar das crises alimentares, que de vez em 

quando consternam esta fileira, o interesse tem vindo a crescer muitíssimo, graças, em grande 

parte à sua fácil obtenção e consumo, mas também devido ao seu valor nutricional (Veiga e 

Fernandes, 2009). 

 

4.1. Produção 

 

Na primeira década do século XXI, o setor de produção de carne de frango confrontou 

crises, como a dos nitrofuranos e a gripe das aves, que despoletaram a perda de credibilidade 

por parte dos consumidores portugueses para com o setor. Consequentemente, tal ocorrência 

surtiu um decréscimo no consumo de carne de aviário. A confiança dos consumidores foi 

recuperada através de fortes medidas de controlo e combate às crises, tanto a nível nacional 

como europeu. que em muito desgastaram o setor avícola (Delicado e Gonçalves, 2007). Em 
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Portugal na presente década tem-se vindo a verificar um contínuo aumento no consumo da 

carne de frango. 

No seio do setor da carne de aves capoeira, a carne de frango, é o principal subsector, 

representando mais de 95% do seu valor económico (Figura 6). A produção de aves de capoeira 

tem registado um crescimento sustentado, quer em volume, quer em valor. No ano de 2003 

registou-se uma perda considerável, fruto da denominada “crise dos nitrofuranos” (MADRP, 

2007). 

  

Figura 6- Produção de aves de capoeira (INE,2017) 

A produção total de carne situou-se nas 889 mil toneladas (Figura 7), refletindo uma 

variação de -0,4%, face a 2016. Ocorreu uma diminuição de 4,4% no total de carne de reses, 

enquanto a carne de animais de capoeira aumentou 5,3%, sendo produzidas 389 mil toneladas. 

A produção da carne de frango alcançou as 318 mil toneladas, com um acréscimo de 5,4%, 

consequência da maior produção nacional dos aviários de multiplicação e da importação de 

aves do dia. O aumento do número de cabeças e sobretudo do volume, resultando num peso 

médio da carcaça de frango superior em cerca de 3%, relativamente a 2016. O incremento da 

importação de pintos do dia para produção de carne (mais 53%, face a 2016) e a redução das 

saídas para o exterior (menos 9%), foi uma solução de recurso para colmatar as dificuldades 

provocadas nos aviários devido aos incêndios ocorridos em outubro de 2017 (INE, 2017).  
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Figura 7- Produção total de carne(t) em Portugal de 2008 a 2017 (INE 2019) 

 

4.2. Autoaprovisionamento 

 

 

Figura 8- Grau de autoaprovisionamento em Portugal de 2008 a 2017 (INE 2019) 

Tendo em conta as diferentes espécies, a carne de animais de capoeira foi a que 

apresentou o grau de autoaprovisionamento mais elevado, em média, 87,4% entre 2014 e 2017 

(Figura 8) (INE, 2017). Revelando ser o setor, dentro das carnes, com menor dependência do 

exterior no território nacional contrariamente à carne de bovinos e suínos que são dependentes 
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das importações em cerca de 40% e 30%, respetivamente, para satisfazer as necessidades do 

consumidor. 

 

4.3. Localização da produção em Portugal 

 

O total de frangos de carne em Portugal vêm aumentando consecutivamente desde de 

2015. Os frangos de carne a nível nacional predominam essencialmente na região Centro, mais 

propriamente, na zona da Beira Litoral com cerca de 55%, encontrando-se a muita distância das 

restantes zonas do território nacional e ilhas (Quadro 1) (GPP, 2017). 

Quadro 1- Produção de aves por regiões portuguesas (INE 2017) 

 

 

4.4. Consumo de carne em Portugal 

 

Em Portugal, a carne de aves é a segunda mais consumida registando-se um aumento 

do consumo nos últimos quatro anos, correspondendo sucessivamente a 381, 393, 405 e 423 

mil toneladas (Figura 9). No que se refere ao consumo per capita, nesse período os valores 

foram de 36,4, 37,8, 39,1 e 40,8 Kg/habitante/ano, denotando-se um aumento. (GPP, 2017). 
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Figura 9- Evolução do consumo de carne entre 2008 a 2017 em Portugal (INE 2019) 

 

4.5. Importação e exportação 

 

Quadro 2- Exportações e Importações de 2017 em Portugal em milhões de euros. SI- sem informação 

(INE 2019) 
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Em Portugal, o setor de carne e miudezas comestíveis é responsável por 0,34% do total 

de exportações constatando-se ser um setor que importa mais do que exporta. Contudo, o setor 

de carne e miudezas, comestíveis, frescas ou congelados de animais de capoeira é um dos 

setores com maior abundância dentro do setor de carnes e miudezas, perfazendo um total de 

24,3% do total de exportações. A exportação no setor de carne e miudezas, comestíveis, frescas 

ou congelados de animais de capoeira ocorre preferencialmente para países da UE, estando esta 

encarregue de 66,3% do total de exportações. 

Relativamente às importações, o setor da carne e miudezas é responsável por 1,4% da 

importação total do país. Dentro do setor da carne, o setor de carne e miudezas, comestíveis, 

frescas ou congelados de animais de capoeira ocupa uma posição muito favorável, pois este 

setor só é responsável por 1,4 % de total de carnes importadas demonstrando com isto que este 

setor não necessita de importar em grandes quantidades para suplementar as necessidades dos 

cidadãos portugueses. De notar que a proveniência da carne de frango importada é 

maioritariamente vinda dentro da União Europeia com um total 99,8% da importação total. 

Segundo dados do INE, em 2017, o setor de carne e miudezas, comestíveis, frescas ou 

congelados de animais de capoeira apesar de ser um setor, em forte expansão e com um elevado 

autoaprovisionamento, apresenta uma balança comercial negativa em 115 milhões de euros. 

 

5. Modos de produção de frangos 
 

As empresas do setor avícola têm optado pelo método de integração vertical da 

produção, a qual significa que a mesma empresa ou grupo económico possuem várias ou a 

totalidade das etapas produtivas, que vão desde a produção do pinto até ao produto final pronto 

a ser consumido, tendo permitido uma uniformização da produção e um aumento das margens 

de lucro (Hui, 2006) . 

Relativamente às formas de criação podem distinguir-se três formas de explorações 

avícolas: extensiva, intensiva e semi-intensiva (Veiga e Fernandes, 2009). 

O regime mais adotado por parte das explorações avícolas atuais é o sistema 

intensivo. Este sistema dedica- se à criação do frango dito comercial, utilizando as estirpes de 
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crescimento resultantes de cruzamentos entre Cornish White, NewHampshire e White 

Plymouth Rock rápido, cujo abate ocorre entre os 35 e os 42 dias. Tais performances são 

estimulantes para o avicultor, pois permitem-lhe realizar mais ou menos 6 criações por/ano, em 

função das necessidades do mercado obtendo maior recompensa financeira. O sistema intensivo 

baseia-se na prática de “todos dentro, todos fora” em que a entrada e a saída dos animais do 

mesmo lote, é efetuada toda ao mesmo, no espaço de tempo entre lotes ocorre a higienização 

do pavilhão, de modo, a preparar o próximo lote de aves (Veiga e Fernandes, 2009). A produção 

de frango tem menor impacto ambiental do que outras carnes, devido à sua alta conversão 

alimentar (Rocchi et al.,2019a). 

O problema dos sistemas intensivos é que a seleção extrema para a alta taxa de 

crescimento, eficiência de conversão alimentar e a elevada densidade populacional afetou 

negativamente o estado de saúde e o comportamento dos frangos, favorecendo desequilíbrios 

esqueléticos e outros distúrbios metabólicos e musculares. Entretanto desenvolveu-se o sistema 

extensivo que atenta à liberdade e bem-estar animal, contudo este sistema têm a desvantagem 

de requerer elevadas quantidades de terreno e por ser um sistema em que o produtor apresenta 

maior dificuldade em obter ganhos financeiros (Rocchi et al., 2019b) 

A grande procura dos consumidores por produtos diferenciados e de qualidade superior 

vem influenciando mudanças nos sistemas utilizados para produção de frangos. A sociedade 

está interessada em sistemas de produção que aumentem o bem-estar na criação de animais. e 

a implementação de mudanças que melhorem o bem-estar animal pode garantir a oferta desses 

novos produtos para os consumidores. O regime de confinamento causa stress intenso, tendo 

como consequência respostas fisiológicas e comportamentais, que podem causar sérios 

problemas à saúde e bem-estar dos animais (Aurélio et al., 2003). 

Os sistemas extensivos foram desenvolvidos para atender às pretensões dos 

consumidores por produtos mais saborosos e melhoria pelo bem-estar animal. Estes sistemas, 

particularmente populares nos países europeus, usam aves de crescimento lentos que tem uma 

dieta maioritariamente à base de grão, têm acesso ao exterior e estas aves são abatidas com uma 

média de 80 dias de idade (Mead, 2004). Estas aves apresentam carnes mais escuras, firmes e 

com um sabor mais acentuado, este modo de produção visa atender um nicho de mercado 

constituído por consumidores mais exigentes e com maior poderio de compra (Alex et al., 2017; 

Silva et al., 2017). 
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6. Transformação do músculo em carne 
 

Apesar da multiplicidade de fatores de produção reconhecidos em ter influência na 

qualidade intrínseca da carne, em que se destacam os seguintes atributos: tenrura, capacidade 

retenção de água, cor e o flavor, como sendo determinantes para a evolução simultânea do post 

mortem, dos valores de pH e temperatura muscular, no período imediatamente anterior à 

instalação do rigor mortis, são de longe, aqueles que mais afetarão o respetivo nível de 

variabilidade, que se deseja mínimo (Santos e Roseiro, 2018). 

Com o abate dos animais, ocorre uma série de alterações durante a conversão do 

músculo em carne (Vieira, 2014). Após a morte do animal, as células dos músculos continuam 

o seu metabolismo, produzindo e consumindo adenosina trifosfato (ATP) (Sams, 1998), a partir 

da reserva energética, glicogénio (Mead, 2004). Em condições de falta de oxigenação (como 

no período post mortem), a degradação do glicogénio muscular ocorre via glicólise anaeróbica 

e leva à formação de ácido láctico a partir do piruvato, reduzindo o pH muscular (Brossi et al., 

2009). Portanto quando o oxigénio é inexistente, as células dependem unicamente do 

mecanismo anaeróbio (glicólise) para produção de ATP. A glicólise é a via central do 

catabolismo da glicose, em uma sequência de 10 reações enzimáticas que ocorrem no citosol 

de todas as células. Cada molécula de glicose é convertida em duas moléculas de piruvato. Parte 

da energia livre libertada da glicose é conservada na forma de ATP (Silveira et al.,2009). 

As reações da glicólise tem como produto final piruvato (ou ácido láctico em hipoxia) 

(Figura 10) (Silveira et al., 2009). 
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Figura 10- Vias metabólicas para produção de energia na musculatura esquelética (Brossi et al., 2009) 

Com o desenvolvimento da glicólise, o ácido láctico acumula-se e o pH diminui até que 

o glicogénio seja completamente consumido ou atinja um valor mínimo (em torno de 5,4) 

(Mead, 2004). Quando o glicogénio esgota-se e o ácido láctico, produto final do mecanismo 

anaeróbico, acumula-se devido à falta de circulação do sangue e o pH sarcoplasmático diminui 

a níveis que inibem a glicólise, e posteriormente, a síntese de ATP cessa (Sams, 1998). 

O rigor mortis  instala-se quando não existe mais ATP suficiente para reverter o 

processo de contração muscular, formando um complexo irreversível entre a actina e a miosina 

(actomiosina), que leva ao enrijecimento muscular, em que o músculo perde a sua 

extensibilidade (Lage et al., 2009). Este fenómeno ocorre devido à falta de produção de ATP, 

pois o ATP desempenha a importante função de dissociar a actina da miosina, mantendo a 

extensibilidade do músculo. O processo de rigidez do músculo ao longo do rigor mortis ocorre 

devido à sobreposição miofibrilar, ocorrendo o encurtamento definitivo do sarcómero e 

contração do músculo (Sams, 1998). O desenvolvimento do processo de rigor mortis é 

influenciado por vários fatores entre os quais estão o glicogénio, pH e a temperatura (Rodrigues, 

2016).  

A taxa de desenvolvimento do rigor mortis pode ser afetada em todos os estágios de 

produção, tanto antes como depois do abate, e as variações, por sua vez, afetam as propriedades 

sensoriais e funcionais da carne crua e de outros produtos processados (Dransfield e Sosnicki, 

1998). 
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O processo Rigor mortis instala-se em 6 horas nas aves contrariamente a outros animais 

que pode chegar a 24 horas (Lee et al., 2008), este fenómeno ocorre devido às aves terem maior 

prevalência de fibras brancas glicolíticas do que de fibras vermelhas oxidativas (Santos e 

Roseiro, 2018). 

 

6.1. Maturação 

 

Na resolução do rigor mortis ocorre a proteólise das miofibrilas, que têm um grande 

papel na tenrura da carne no período post mortem. Numerosas enzimas proteolíticas são 

encontradas no músculo esquelético, no entanto, somente as proteases que são cálcio 

dependentes, também chamadas calpaínas (sarcoplasmáticas) e as catepsinas (lisossomais), 

terão um papel de relevo na degradação das proteínas miofibrilares (Rodrigues, 2016). 

A tenrificação post mortem é um processo complexo, afetado por um grande número de 

variáveis, como a idade e o sexo do animal, a taxa de glicólise, quantidade e solubilidade do 

colagénio, comprimento dos sarcómeros, força iónica e degradação das proteínas miofibrilares 

(Santos et al., 2005). 

 A rapidez da tenrificação na carne de frango pode ocorrer devido a esta conter 4 tipos 

calpaínas ao contrário da carne dos mamíferos que só contem 3 calpaínas. A carne de frango 

contém em semelhança com os mamíferos as calpaína p94 que é especifica de tecido e não tem 

papel em processos post mortem, e duas calpaína ubíquas que são a m-calpaína e µ-calpaína 

que são ativadas por autólise parcial na presença de cálcio. No músculo só a µ-calpaína é 

autolisada e está envolvida no processo de tenrificação. Já a m-calpaína mantêm-se intacta dias 

após a morte do animal porque necessita de elevadas concentrações de cálcio para ser ativada 

o que leva a que esta calpaína não esteja, possivelmente, envolvida no processo de maturação 

da carne. Além destas 3 calpaínas a carne de aves possui uma quarta que é uma forma 

intermédia da µ- e a m- calpaína, designada por µ/m- calpaína o que levará a uma maior rapidez 

no processo de tenrificação da carne. Além disso as calpaínas presentes na carne de frango são 

mais sensíveis ao cálcio explicando a sua maior rapidez (Lee et al.,2008). 

As proteínas titina, nebulina e desmina, que são responsáveis pela integridade dos 

sarcómeros são degradadas conduzindo à maturação da carne (Vieira, 2014). 
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7. Composição química e nutricional  

A composição química da carne  de frango é variável em relação das proporções de 

humidade, proteína e gordura (Vincensi et al., 2017), sendo estes parâmetros influenciáveis 

pela composição da dieta do animal, sexo, idade, instalações e condições de criação dos animais 

(Summers e Leeson, 2012). 

Segundo Mead (2004), a carne crua de frango é constituída por 73-76% de conteúdo de 

água, 18,3-23,4% de proteína, 1,3-6% de lípidos e 0,8-1,2% de minerais. Outros componentes 

presentes na carne de frango incluem, vitaminas especificamente do complexo B e minerais, 

com destaque para o ferro (Vincensi et al., 2017). 

As carnes de peito de frango têm teor de gordura mais reduzidos, devido a uma menor 

necessidade de armazenar energia nestes músculos. Em contraste, os depósitos de gordura 

subcutâneos, na cavidade abdominal e nas sobrecoxas são bastantes acentuados, nestas regiões 

o armazenamento de energia é fundamental para o isolamento térmico, ou seja, para facilitar 

atividades físicas de longa duração (Vincensi et al., 2017). 

Em espécies de aves, a pele contém níveis significativos de gordura e a sua remoção 

antes da confeção ou consumo pode diminuir significativamente o teor de gordura do produto. 

A pele de frango contém 32,35% de gordura, enquanto que a carne de frango sem pele contêm 

uma quantidade mínima de gordura que não ultrapassa os 5% (Mead, 2004). A pele das aves 

tende a ter um alto teor de gordura para fornecer isolamento ao animal. As calorias variam de 

acordo com o teor de gordura, aumentando à medida que o nível de gordura aumenta. Carne 

magra de aves sem pele contém apenas entre 114 a 125 kcal por 100 g, enquanto que a carne 

com pele as calorias aumentam cerca de 60-90 % (Fletcher, 2016). A proteína e humidade 

também decresce na carne com pele como descrito no quadro 3. Comparativamente ao rácio 

entre gordura e proteína a carne de frango contém elevado teor de proteína e baixo conteúdo de 

gorduras (Bostami et al., 2017). 
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Quadro 3-Efeito da pele na composição química da carne de frango (Mead, 2004) 

Tipo de 

carne/pele 

Humidade 

(%) 

Proteína 

(%) 

Gordura 

(%) 
Cinzas (%) 

Energia 

(kcal/100g) 

Clara, 

com pele 
68,60 20,27 11,07 0,86 186 

Clara, 

sem pele 
74,86 23,20 1,65 0,98 114 

Escura, 

com pele 
65,42 16,69 18,34 0,76 237 

Escura, 

sem pele 
75,99 20,08 4,31 0,94 125 

Pele 54,22 13,33 32,35 0,41 349 

 

O conteúdo de ácidos gordos presente na carne de frango é dependente da dieta do 

animal (Bostami et al., 2017). 

Os ácidos gordos desempenham um papel significativo em vários aspetos da saúde dos 

humanos, com os ácidos gordos de cadeia longa sendo benéficos para a manutenção de 

desordens metabólicas, como também no desenvolvimento do tecido do cérebro e da retina. 

Produtos contendo elevado teor em ácidos gordos polinsaturados são considerados funcionais 

e benéficos para a prevenção de doença cardiovasculares e outras doenças crónicas (Bostami et 

al., 2017). Os ácidos gordos são classificados em saturados, monoinsaturados e polinsaturados, 

dependendo do número de ligações duplas. Os ácidos gordos aumentam o nível de colesterol 

sanguíneo (Grundy e Denke, 1990). 

Mais do que fornecer energia, os lípidos da carne de frango também desempenham um 

papel na aceitação do produto devido à influência nas propriedades sensoriais, como textura, 

cor e sabor. No entanto, a presença de lípidos em alimentos, especialmente o colesterol e os 

ácidos gordos saturados, está frequentemente associada ao risco de doenças cardiovasculares 

(De Oliveira et al.,2016). 

Entre os ácidos gordos insaturados, merecem a atenção os ácidos gordos trans que são 

mais aterogénicos que os saturados, pois além de aumentar o nível de LDL também baixam o 

nível de HDL. Os ácidos gordos polinsaturados cis são benéficos uma vez que reduzem 

agregações das plaquetas e os triacilgliceróis e, consequentemente, a diminuição do risco de 
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doenças cardiovasculares. A influência vantajosa da carne de frango está relacionada com o seu 

conteúdo relativamente alto de ácidos gordos polinsaturados (Quadro 4) (Vincensi et al., 2017). 

Quadro 4- Ácidos gordos presentes na carne de frango adaptado de Mead, 2004 

G/100G 
CARNE DE FRANGO-

PEITO 

CARNE DE FRANGO-

COXA 

ÁCIDOS GORDOS 

SATURADOS 
0,44 1,10 

ÁCIDOS GORDOS 

MONOSATURADOS 
0,39 1,34 

ÁCIDOS GORDOS 

POLINSATURADOS 
0,37 1,07 

 

A carne de frango é nutricionalmente rica em várias vitaminas e minerais essenciais 

como descrito no quadro 5, sendo visto como um alimento funcional devido aos seus benefícios 

no bem-estar e saúde do ser humano. 

Quadro 5- Vitaminas e minerais presentes na carne de frango (Mead, 2004) 

Elementos Carne de frango 

Sódio (mg/100g) 76 

Magnésio (mg/100g) 25 

Fósforo (mg/100g) 191 

Potássio (mg/100g) 300 

Cálcio (mg/100g) 11 

Vitamina A (µg/100g) 12 

Vitamina D (µg/100g) 0,1 

Vitamina E (mg/100g) 0,22 

Vitamina C (mg/100g) Vestígios 

Vitamina B1(mg/100g) 0,08 

Vitamina B2(mg/100g) 0,16 

Vitamina B3(mg/100g) 7,7 

Vitamina B5(mg/100g) 1,1 

Vitamina B6(mg/100g) 0,45 

Vitamina B9(µg/100g) 10 

Vitamina B12(µg/100g) 0,4 
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A carne de frango é um alimento que fornece vários aminoácidos essenciais para o corpo 

humano, estes aminoácidos essenciais são extremamente importantes para o ser humano porque 

este não consegue sintetizar os aminoácidos essenciais, sendo necessário a sua obtenção através 

da nutrição (Beach e Arbor, 1942). Como descrito no quadro 6 a carne de frango é 

especialmente rica em vários aminoácidos essenciais evidenciando-se ácido glutâmico, ácido 

aspártico e a lisina. 

Quadro 6- Aminoácidos presentes na carne de frango (Mead, 2004) 

AMINOÁCIDOS CARNE DE FRANGO (g/100g) 

TREONINA 0,90 

ISOLEUCINA 1,13 

LEUCINA 1,61 

LISINA 1,82 

METIONINA 0,59 

FENILALANINA 0,85 

TIROSINA 0,72 

VALINA 1,06 

ARGININA 1,29 

HISTIDINA 0,66 

ALANINA 1,17 

ÁCIDO ASPÁRTICO 1,91 

ÁCIDO GLUTÂMICO 3,20 

GLICINA 1,05 

SERINA 0,74 

 

 

7.1. Vantagens nutricionais 

 

Atualmente, os consumidores estão mais preocupados sobre a sua alimentação, em 

especial os seus valores nutritivos. Dentre dos aspetos nutricionais os mais importantes para o 

consumidor são o teor em ácidos gordos e o teor em colesterol (Bostami et al., 2017).  
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Cada vez mais os profissionais de nutrição, incentivam o consumo das chamadas carnes 

brancas, nomeadamente a de frango, uma vez que estas são veículos primordiais de proteínas 

de alto valor biológico e, dependendo da forma como são confecionadas, possuem igualmente 

pouca quantidade de gordura, promovendo assim uma dieta alimentar mais saudável, 

essencialmente com menos lípidos (Veiga e Fernandes, 2009). A quantidade de gordura 

presente na carne é uma característica de qualidade que vem ganhando cada vez mais 

importância devido à crescente conscientização da imagem corporal e para o fato de que dietas 

com alto teor de gordura levarem ao aumento de problemas cardiovasculares (Vieira, 2014). 

Nutricionalmente, a carne de frango é uma fonte de proteína com alto valor biológico, 

especialmente comparado às proteínas vegetais e seu conteúdo de micronutrientes, como 

vitamina A, tiamina, ferro, fósforo e ácido nicotínico (Silva et al., 2017). 

 

8. Propriedades funcionais 

 

As propriedades funcionais são as características físico-químicas que caracterizam os 

alimentos e influenciam a utilização dos mesmos. Estas propriedades estão relacionadas com 

questões sensoriais e não necessariamente nutricionais, têm implicações tecnológicas diretas e 

influenciam decisivamente nos aspetos económicos dos produtos (Olivo, 2011). 

 

8.1. Cor 

 

No momento de aquisição da carne de frango por parte do consumidor, a cor da carne 

de frango é uma das características que mais influenciam na compra. A cor da carne de frango 

está relacionada com as fibras musculares, o pigmento mioglobina e a hemoglobina presente 

no sangue. Estas duas proteínas estão associadas ao ferro e têm a possibilidade de reagir com 

oxigênio, alterando a cor da carne. A quantidade de mioglobina varia com a espécie, sexo, 

idade, localização anatómica do músculo e atividade física. A hemoglobina presente na carne 

tem um papel secundário num animal, no qual a sangria foi efetuada de forma adequada. A cor 

da carne de frango varia da tonalidade cinza a vermelho pálido (Venturini et al., 2007). 
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A cor da carne é altamente correlacionada à quantidade de compostos contendo o grupo 

heme, como mioglobina, hemoglobina e citocromo c. A mioglobina é a principal responsável 

pela cor da carne de frango, constituindo 80 a 90% do total de pigmentos (Wideman et al., 

2016). 

O pigmento mioglobina, principal responsável pela cor das carnes é constituído por uma 

proteína (a globina) e uma parte não proteica (o grupo heme). O grupo heme possui um átomo 

de ferro na posição central. O estado químico deste ferro irá determinar a cor da carne 

(Figura11). Na sua forma reduzida (Fe+2) e com o oxigénio ligado, a cor da carne apresenta-se 

vermelha (oximioglobina) e na sua forma oxidada (Fe+3) a cor da carne torna-se castanha 

(metamioglobina). A parte proteica auxilia na estabilidade desta cor. Com a eventual 

desnaturação da parte proteica (como ocorre na confeção ou em outras situações), a carne muda 

de cor para o castanho. Sob condições extremas, o pigmento pode ser decomposto, com a 

separação do grupo heme da parte proteica. Isto ocasiona a separação do átomo de ferro da 

estrutura, levando à cor amarelada e/ou esverdeada (Olivo, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11- Interconversão dos pigmentos da carne (Boles e Pegg, 2010) 

 

8.2. pH 

 

O pH constitui um dos principais fatores que influencia a qualidade das carnes, estando 

relacionado com os processos bioquímicos que ocorrem post mortem. A sua evolução durante 

a transformação do músculo em carne e o seu valor final irá influenciar a qualidade da carne 

(Rodrigues, 2007).  
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Os valores finais de pH assim como a sua evolução durante a transformação do músculo 

em carne, modificam as caraterísticas sensoriais e tecnológicas da carne. Também têm efeito 

sobre a cor, capacidade de retenção de água, aroma, conservação da carne , entre outros (Huff-

Lonergan e Lonergan, 2005). 

Subsistem correlações significativas entre o valor do pH muscular e a qualidade da carne 

de frango. O valor de pH da carne é influenciado por vários fatores, como a linhagem genética, 

o género, a criação dos animais, o transporte, o stress pré-abate, o método de abate, os 

parâmetros tecnológicos, o manuseio post mortem, o armazenamento, o tempo da carne, entre 

outros. Além disso, o valor de pH da carne depende do tipo de músculo do animal. O valor do 

pH, 15 a 30 minutos após o abate, pode ser um indicador confiável da qualidade da carne de 

frango (Ivanovic et al., 2015). Segundo Le Bihan-Duval, (2008), os valores de pH para carne 

de frango, especialmente a carne do peito, devem apresentar um pH final entre 5,7 e 5,9, 24 

horas post mortem. 

 

8.3. Capacidade de retenção de água 

 

É a capacidade que a carne tem de reter água durante o aquecimento, os cortes, a 

trituração e a prensagem. Quando os tecidos têm pouca capacidade de retenção de água, ocorre 

uma superior perda a nível da humidade e, consequentemente, de peso durante o seu 

armazenamento. A capacidade de retenção de água influencia diretamente a qualidade da carne, 

pois afeta diversas características essenciais (Venturini et al., 2007). 

A carne é constituída por 70-75% de água, a habilidade do corte cárneo em reter a 

humidade é muito importante para a manutenção das propriedades funcionais. Quando a 

humidade da carne é perdida, o rendimento, maciez, textura, sabor e nutrientes são afetados 

negativamente. Assim, a CRA é considerada, na indústria de carnes, um teste muito importante 

como forma de prever o rendimento, o resultado económico e a qualidade de um produto (Olivo, 

2002). 
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8.4. Textura 

 

A textura é um dos critérios mais valorosos na qualidade da carne, pois está relacionada 

com a satisfação do consumidor. A textura, percebe-se como um conjunto de perceções tácteis, 

resultado da interação dos sentidos com as propriedades físicas e químicas da carne (dureza, 

humidade, elasticidade, suculência, entre outras). A textura pode ser afetada por fatores ante 

mortem, como espécie, fatores genéticos, idade, estado de nutrição, stress, entre outros. Os 

fatores post mortem que influenciam a textura da carne de frango são: rigor mortis, estimulação 

elétrica, velocidade do arrefecimento e pH (Venturini et al., 2007). 

A textura da carne depende do tamanho dos feixes de fibras nos quais os músculos 

encontram-se longitudinalmente divididos pelos septos do tecido conjuntivo que constituem o 

perimísio. O tamanho dos feixes depende tanto do número de fibras que contém, como também 

do diâmetro destas, de modo geral, a textura tende a aumentar com o avanço da idade do animal 

(Ordóñez e García de Fernando, 2005). 

 

9. Fatores que influenciam a qualidade da carne de 

frango 
 

O conceito de qualidade da carne é uma matéria subjetiva e complexa, não apresentando 

uma definição única, devido à heterogeneidade intrínseca deste produto e ao grau de 

subjetividade dos atributos, como por exemplo, composição nutricional, salubridade, 

caraterísticas físicas, apresentação, entre outras dependendo da valorização feita por 

consumidor de modo a garantir ou não a satisfação no momento do consumo. Contudo, a 

maioria destas características pode e deve ser controlada nas diversas fases da produção 

(Vincensi et al., 2017). A AFNOR (Associação Francesa de Normalização), definiu como 

qualidade “as propriedades globais de um produto (ou serviço) que conferem nele a capacidade 

de satisfazer as necessidades expressas ou implícitas (Mead, 2004). 

A qualidade da carne pode ser influenciada por fatores intrínsecos (idade, sexo, genética, 

nutrição, estado fisiológico) (Vieira, 2014) ou fatores extrínsecos (condições sanitárias, 

condições pré-abate, abate, manuseamento, transporte e processamento da carne) (Qiao et al., 
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2002). Estes fatores podem afetar a composição química, estrutural e metabólica do músculo e, 

portanto, os mecanismos envolvidos na transformação do músculo em carne (Mead, 2004). 

Vários parâmetros são utilizados para avaliar a qualidade da carne tais como: higiénico, 

tecnológico, nutritivo e sensorial (Rodrigues, 2007). Os principais atributos avaliados na carne 

são: cor, capacidade de retenção de água e textura (Gaya e Ferraz, 2006). 

Os sistemas de avaliação da qualidade da carcaça ou da carne mais comuns são  

baseados em atributos estéticos, ou seja, visuais (Vieira, 2014), o que não ajuda a resolver os 

problemas da qualidade da carne devido à carne ser avaliada esteticamente e não 

qualitativamente (Barbut, 2009).  

 

9.1. Fatores ante mortem 

 

O ambiente pré-abate é inerente à fisiologia do músculo, e as atividades do local de 

transformação irão interagir globalmente para a determinação da qualidade da carne. Portanto, 

convém referir que a qualidade da carne é um assunto complexo que envolve várias matérias 

além da anatomia do músculo e metabolismo como engenharia, psicologia e marketing entre 

outras (Sams, 1998). 

Durante a produção e manuseamento das aves, os fatores ante mortem não só exercem 

efeitos importantes sobre os músculos, o crescimento, a composição e o desenvolvimento, mas 

também determinam o estado da ave na chegada ao abate. Assim, eventos que ocorrem antes e 

depois a morte das aves afetarão a qualidade da carne que é produzida (Fletcher, 2016). 

Os fatores ante mortem que afetam a qualidade da carne de aves podem ser divididos 

em duas categorias: aqueles que têm um efeito a longo prazo e aqueles que têm um efeito a 

curto prazo. Os fatores com efeito a longo prazo são inerentes, ou ocorrem ao longo de toda a 

vida das aves, tais como a genética (estirpe), a fisiologia, a nutrição, a gestão e a doença. Já os 

fatores que influenciam a qualidade da carne de aves a curto prazo são aqueles que ocorrem 

durante as 24 horas anteriores ao abate do animal (Figura 12) (Mead, 2004). Esses fatores com 

efeito a curto prazo influenciam o rendimento da carcaça, os defeitos da carcaça (hematomas, 

ossos quebrados / deslocados), a contaminação microbiológica da carcaça e a capacidade 

metabólica muscular (Fletcher, 2016). 
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Figura 12- Operações pré abate (Mead, 2004) 

 

9.1.1. Jejum 

 

A ração é normalmente retirada por várias horas antes da captura, a fim de reduzir o 

risco de contaminação da carcaça. Recomenda-se um tempo total de retirada de alimentos de 8 

a 10 horas antes do abate. A retirada de alimentos afeta muitos processos metabólicos. A 

privação alimentar causa uma mudança do anabolismo para o catabolismo, da lipogénese para 

a lipólise e uma taxa metabólica reduzida. A retirada dos alimentos antes do abate permite o 

esvaziamento do sistema digestivo e reduzindo assim a probabilidade de contaminação fecal 

durante o processamento. Os períodos de abstinência alimentar até 24 horas, não afetaram o 

teor de gordura na carne, o tamanho relativo da almofada de gordura abdominal ou a 

composição de ácidos gordos (Ali et al., 2008). 

A retirada do alimento antes do abate é um procedimento utilizado para a diminuição 

do risco de contaminação com fezes e o trato intestinal esvaziado também diminui a 

contaminação da carne durante a dissecação (Haslinger et al., 2005). 

A duração do jejum está diretamente relacionada com a qualidade da carne. Portanto, o 

conhecimento sobre as condições ótimas de pré-abate dos frangos permitirá a produção de carne 

de frango de qualidade elevada, pois estes fatores, estão envolvidos na qualidade final da carne 

(Takahashi et al., 2008). 
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Figura 13- Duração do tempo de jejum do animal (Monleón, 2013) 

Antes do abate, o acesso ao alimento deve ser cessado cerca de 8-12 horas antes do 

abate, mas mantendo a disponibilidade ao acesso à água. Este procedimento visa a esvaziar o 

conteúdo intestinal dos animais, o que diminui a probabilidade de contaminação em várias 

etapas como o transporte, evisceração, entre outras (Hinton Jr et al., 2000). A duração do jejum 

abrange várias etapas antes do abate do animal como descrito na figura 13. 

O que resulta numa melhor rentabilidade, inocuidade alimentar e tempo útil da carne. 

Também reduz os custos de mão-de-obra associados a reprocessamentos para eliminar ou 

limpar a contaminação das carcaças (Monleón, 2013). 

 

9.1.2. Captura 

 

A captura das aves pode influenciar em grande parte a qualidade da carne e também o 

aspeto da carcaça. Para minimizar efeitos na qualidade da carne resultante do stress da captura 

das aves, deve-se efetuar a captura de modo rápido, agrupando o lote e os apanhadores deverão 

ter formação para efetuar o procedimento da captura para minimizar danos físicos nos animais, 

como por exemplo, traumatismos. As lesões físicas resultantes desta etapa correspondem a 20-

30 % das rejeições post mortem (Hui, 2006). 

O aprisionamento causa um aumento nos níveis plasmáticos de corticosterona nos 

frangos. A duração e o método do aprisionamento também podem influenciar a resposta ao 

stress demonstrada pela ave. Embora pegar, aprisionar e carregar sejam os procedimentos com 
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maior probabilidade de causar lesões físicas, o transporte também foi relatado como stressante 

para frangos de corte (Ali et al., 2008). 

 

9.1.3. Transporte 

 

Os veículos de transporte devem proporcionar uma proteção adequada contra o clima, 

boa ventilação e cumprir com a legislação local vigente (Monleón, 2013). 

O transporte de animais vivos, mesmo realizado em concordância com o regulamento 

CE nº1/2005, provoca stress nos animais devido à simples mudança de ambiente e às 

vicissitudes do trajeto. Durante o transporte, os animais são submetidos a vários tipos de stress: 

motor, emocional, digestivo, térmico e desequilíbrio hídrico (Nijdam et al., 2004). Além das 

possíveis consequências da qualidade da carne devido ao stress, as aves também são sujeitas a 

lesões físicas (McEwen e Barbut, 1992). 

O transporte deve ocorrer de madrugada o que assegura temperaturas mais baixas e 

assim reduz o stress térmico. Quanto maior for a distância entre o local de criação e o matadouro 

maior é a taxa de mortalidade e menor será a qualidade de carne dessas aves (Hui, 2006). 

 

9.1.4. Repouso e Descarga 

 

Na chegada ao matadouro, as aves devem permanecer numa área fresca e climatizada. 

A humidade, a temperatura e o conforto devem ser monitorizados periodicamente de modo a 

reduzir o stress das aves. Caso se observe que as aves se amontoam (stress por frio) ou estão 

ofegantes (stress por calor), fica evidenciado que as condições ambientais não são as ideais e 

devem ser alteradas. Se o repouso é insuficiente nesta etapa, a depena das aves torna-se mais 

complicada por causa da contração do folículo da pena (Monleón, 2013). 
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9.2. Genética 

 

A fim de corresponder a uma maior procura em carne de frango, houve uma evolução a 

nível genético do frango (Petracci et al., 2016), sempre com o objetivo principal de satisfazer 

as necessidades dos consumidores e de maximizar os rendimentos da produção avícola , com 

produtividades elevadas e menores custos (Veiga e Fernandes, 2009). Para atingir estes 

objetivos, os geneticistas deram prioridade à velocidade de crescimento, tendo para o efeito 

recorrido à seleção das aves (Soares, 2019). 

A seleção genética, ao longo dos anos concentrou-se na velocidade de crescimento e 

aumento da massa muscular, de modo, a que nas últimas décadas o tempo de produção de um 

frango caísse para metade (Dransfield e Sosnicki, 1998; Veiga e Fernandes, 2009).  A seleção 

de genótipos de frangos de corte resultou em mudanças fenotípicas positivas no crescimento, 

eficiência alimentar, rendimento da carne, gordura da carcaça, saúde das aves e outros critérios 

(Classen, 2017). Contudo, esta evolução é em muitas ocasiões descredibilizada por parte do 

consumidor, pois é associado ao uso de substâncias vulgarmente denominadas de “hormonas”, 

sendo esquecido o trabalho realizado a nível genético (Veiga e Fernandes, 2009). 

As variedades de frangos de carne resultam dos cruzamentos entre Cornish White, 

NewHampshire e White Plymouth Rock, pois são raças mais pesadas, com mais músculo e que 

produzem muita carne. Crescem também mais depressa e podem atingir um elevado peso de 

abate (Veiga e Fernandes, 2009). 

 

9.3. Sexo 

 

Existe uma diferença entre os machos e as fêmeas, relativamente ao seu peso corporal e 

ao seu índice de conversão alimentar (De Verdal et al., 2011). O índice de conversão alimentar 

das fêmeas é superior ao dos machos (Leeson, 2000). Isto ocorre devido às fêmeas possuírem 

uma maior acumulação de gordura. Os depósitos de gordura encontram-se em maior proporção 

nas fêmeas do que nos machos, sendo isto causado principalmente pela existência de adipócitos 

de maior tamanho nas fêmeas. As fêmeas produzem carcaças com 2,5% a mais de gordura do 

que os machos (Balestrin et al .,2014). O peso corporal dos machos é superior, devido ao seu 
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menor índice de conversão alimentar (Abdullah et al, 2010). Os machos requerem menos 

quantidade de alimento para produzir 1 quilo de carne e, por isso, são abatidos 4 a 5 dias mais 

cedo que as fêmeas (Samarakoon e Samarasinghe, 2012). 

Embora os machos cresçam mais rapidamente e sejam mais magros, exibem um 

rendimento, ao nível da carne, inferior ao das fêmeas (Ricard, 1988). Os atributos sensoriais da 

carne são pouco afetados pelo género, quando as aves são comparadas na mesma idade (Mead, 

2004). 

 

9.4. Idade ao abate 

 

A idade da ave na altura do abate (aves jovens ou maduras) vai afetar o sabor da 

carne. O desenvolvimento máximo do sabor ocorre durante a maturação sexual dos frangos de 

corte, devido às alterações ocorridas na fração lipídica e/ou na composição de ácidos gordos 

(Mir et al., 2017) 

A idade das aves afeta principalmente a tenrura, a suculência da carne e uma maior 

perda por cocção, que geralmente diminui à medida que as aves ficam mais velhas (Połtowicz, 

2013). Contudo, o sabor da carne de aves abatidas com maior idade melhora, devido às 

alterações no conteúdo de gordura, colagénio e mioglobina que tornam os músculos mais 

resistentes à medida que a idade das aves avança, enquanto que ao mesmo tempo o sabor 

amplifica-se (Mussah, 2019). 

O declínio relacionado com a tenrura da carne deve-se a vários fatores, como por 

exemplo, as ligações cruzadas derivadas da glicose/colagénio não enzimático desempenham 

um papel no processo normal de envelhecimento, assim como no envelhecimento acelerado do 

tecido associado ao estado hiperglicémico. O colagénio estrutural da proteína do tecido de longa 

duração, é o principal componente do tecido conjuntivo e funciona como uma estrutura básica 

de suporte para tecidos e órgãos. A reticulação não enzimática do colagénio no músculo pode 

contribuir para o declínio da tenrura da carne de animais mais velhos (Mussah, 2019). 

As carnes das aves mais jovens apresentam uma cor mais clara devido à sua 

quantidade de mioglobina aumentar com a idade, mudando a cor da carne para mais escura e 

mais avermelhada (Mussah, 2019). 
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À medida que as aves envelhecem a sua eficiência alimentar deteriora-se. Este 

fenómeno deve-se ao facto das aves pesadas usarem quantidades crescentes de alimento para 

manter a sua massa corporal, em vez de ser direcionada para o crescimento do animal 

(Samarakoon e Samarasinghe, 2012). 

 

9.5. Alimentação 

 

A performance zootécnica do frango e a qualidade do produto final estão intimamente 

relacionadas com o manuseamento alimentar. A alimentação representa uma parte muito 

significativa dos gastos na produção de frango, cerca de dois terços do total (De Verdal et al., 

2011). 

A alimentação é essencial para a eficiência produtiva, a rentabilidade, o bem-estar e a 

saúde dos animais. O principal objetivo da alimentação, é fornecer todos os nutrientes 

necessários ao animal, em todas as fases do seu ciclo de desenvolvimento, de forma a 

maximizar o seu potencial biológico e lucrativo (Whitehead, 2002). 

As exigências nutricionais são influenciadas por fatores intrínsecos (estirpe, sexo e fase 

produtiva) e por fatores extrínsecos (manuseamento e condições ambientais) à ave (Avien, 

2018). 

As alterações nas dietas levam a modificações na composição da carne produzida, e 

dentro destas, o fator mais importante é a relação entre a energia e a proteína. As dietas dos 

animais com uma elevada quantidade de energia levam à excessiva deposição de gordura, 

enquanto que as dietas com uma maior quantidade em proteína tendem a estimular a deposição 

do tecido magro (Summers e Leeson, 2012; Vieira, 2014). 

O produtor procura formular dietas de alta qualidade e com um custo reduzido. A 

utilização de novos compostos alimentares, advindos da biotecnologia, é primordial, pois 

aumentam a produtividade e reduzem os custos da produção. Quando utilizados na maioria dos 

casos, como por exemplo, em alimentos alternativos, consegue-se diminuir os custos com a 

alimentação, no entanto os índices zootécnicos ficam comprometidos, devido à diminuição da 

utilização da energia e/ou proteína obtida a partir destes alimentos pelos animais, devido à 

presença de fatores anti nutricionais. Na tentativa de reduzir este comprometimento, alguns 
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aditivos são utilizados, como a  adição de enzimas exógenas, probióticos, pré-bióticos, 

simbióticos e antibióticos nas dietas, que podem auxiliar de forma direta e/ou indiretamente o 

animal a utilizar mais eficientemente os nutrientes contidos neste tipo de alimentos, de forma a 

proteger a sanidade do animal (Araujo et al., 2007). 

A temperatura ambiental influencia a quantidade de alimento necessário para o animal. 

Sob temperaturas ideais de cerca de 20 a 25 °C, o animal utiliza o mínimo de alimento para 

manter a sua temperatura corporal. Em condições mais frias, o animal requer uma dieta com 

maior quantidade de energia de modo a conseguir manter a temperatura corporal, e 

consequentemente, menos alimento é utilizado para o seu crescimento. Acima da temperatura 

ideal o animal entra em stress térmico, afetando também a sua eficiência alimentar pois este 

utiliza a energia obtida através da alimentação para se manter fresco, como por exemplo, 

estando ofegante (Leeson, 2000). 

 

9.6. Fatores ambientais (gases) 

 

Um ambiente adequado dentro das instalações avícolas é extremamente importante para 

o sucesso da exploração. A presença de gases como o dióxido de carbono, o amoníaco e o 

metano, em condições superiores ao desejável podem acumular-se, atingindo níveis tóxicos 

para os frangos (Wei et al., 2014). A acumulação de gases no ambiente da exploração ocorre 

devido a uma ventilação inapropriada e uma má gestão dos excrementos dos animais, o que 

proporciona um acúmulo de gases indesejáveis para a saúde e bem-estar dos animais. As 

explorações avícolas presentes em climas mais frios têm uma maior exposição a gases nocivos, 

pois não conseguem manter um sistema de ventilação apropriado devido à necessidade da 

manutenção da temperatura do ambiente de criação, para  que o frango não entre em stress 

térmico (Kling, 1973). 
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9.6.1. Efeito do amoníaco 

 

O amoníaco é um gás incolor, tem um odor pungente característico e em altas 

concentrações é irritante para as membranas mucosas do trato respiratório, as conjuntivas e as 

córneas dos olhos (Aziz et al., 2010). A elevada concentração de amoníaco deve-se à má 

ventilação das instalações, reutilização de camas em lotes sucessivos, manutenção dos 

bebedouros e elevada densidade animal (Aziz et al., 2010; Wathes, 2000). 

O amoníaco é resultante da decomposição da matéria fecal por desaminação bacteriana 

ou redução de substâncias nitrogenadas (Wathes, 2000). 

 Embora o amoníaco tenha demonstrado um efeito bactericida nos dejetos, que pode ser 

importante na prevenção da disseminação de doenças de um lote para o outro, o amoníaco pode 

afetar adversamente as aves a nível do seu desempenho e da sua saúde, tendo um impacto 

significativo nos lucros (Carlile e Tyne, 1980). 

Os frangos quando expostos a concentrações de 20 ppm ou superiores podem 

desenvolver uma variedade de distúrbios (Beker et al., 2017; Carlile e Tyne, 1980). Os níveis 

altos de amoníaco também podem ter um impacto negativo na habitabilidade geral, ganho de 

peso, conversão alimentar, taxa de condenação em processamento e sistema imunológico das 

aves (Aziz et al., 2010). 

As emissões elevadas de amoníaco devem-se principalmente à dieta do animal ser 

formulada com um alto teor proteico (Maliselo, 2015). As aves não possuem mecanismos de 

armazenamento de aminoácidos consumidos, para além, do necessário para a síntese proteica. 

Com ob excesso de aminoácidos, ocorre o processo de desaminação e o azoto derivado é 

excretado na urina principalmente na forma de ácido úrico (80%), amoníaco (10%) e ureia 

(5%). Entretanto, a grande quantidade de ácido úrico é excretado e prontamente convertido em 

amoníaco através de uma cadeia de reações catalisadas por enzimas, nomeadamente, uricase e 

urease presentes nas fezes. A uricase também está localizada dentro de microrganismos, entre 

eles, Bacillus pasteurii, Proteus mirabilis e Escherichia coli (Hafez et al., 2017) 

O primeiro passo envolve a conversão do ácido úrico em aloxano/mesoxalilureia 

(C4N2H2O4) e ureia (CH4N2O) por uricase na presença de água (H2O) e oxigénio (O2). 

Finalmente, a ureia é convertida em amoníaco (NH3) e dióxido de carbono (CO2) por urease na 
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presença de água (H2O) (Figura 14). Essa conversão ocorre na presença de altas temperaturas, 

pH elevado 8 a 13 e na presença de alta teor em humidade (Maliselo, 2015). 

 

Figura 14 - Reação de conversão do ácido úrico a amoníaco (Maliselo, 2015) 

O amoníaco tem vários efeitos adversos, particularmente na cavidade nasal e nos olhos 

das aves afetadas, devido à sua alcalinidade e corrosividade (Maliselo, 2015). Vários compostos 

do ambiente, como temperatura, humidade, poeira e microrganismos patogénicos podem 

interagir com amoníaco, afetando assim o bem-estar e saúde das aves (Wathes, 2000). 

Quando em contacto com a humidade nasal, o amoníaco reage com a humidade 

formando uma solução básica corrosiva. A solução aquosa de amoníaco formada corrói o 

revestimento respiratório do frango afetando a imunidade do sistema respiratório, tornando o 

animal suscetível a infeções bacterianas, especialmente a E. coli (Figura 15) (Maliselo, 2015). 

 

Figura 15- Reação do amoníaco em contacto com a humidade (Maliselo, 2015) 

Vários efeitos à exposição ao amoníaco, poeira e outros poluentes aéreos tem sido 

demonstrado serem causadores de danos no sistema respiratório, mais concretamente, 

alterações na estrutura pulmonar, como a perda de cílios do epitélio que revestem o lúmen da 

traqueia, provavelmente, reduzindo a efetividade do mecanismo de defesa mecânica do sistema 

respiratório. Simultaneamente, um aumento no número de células caliciformes secretoras de 

muco, após exposição ao amoníaco, podem levar à alteração da depuração brônquica e 

promover a multiplicação e manifestação de microrganismos patogénicos (Wolfe et al., 1968). 

Outra consequência que pode ocorrer no sistema respiratório do animal é a lesão (necrose) da 

mucosa do próprio epitélio (Aziz et al., 2010). 

A alta concentração de amoníaco causa danos nos olhos dos animais, nomeadamente, 

conjuntivite (inflamação das conjuntivas) e danifica a córnea dos olhos.  Os sinais clínicos mais 
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comum são o inchaço, a vermelhidão das pálpebras, o vermelhidão do tecido conjuntivo 

nictitante (terceira pálpebra) e o fechamento parcial ou total dos olhos (Aziz et al., 2010). 

Várias estratégias podem ser adotadas visando a redução da concentração de amoníaco, 

como por exemplo, a filtração, a biofiltração, a manipulação da dieta e barreiras impermeáveis 

(Powers, 2004). 

 

9.7.  Fatores post mortem 

 

Os fatores post mortem são essenciais para o controlo da qualidade da carne, sendo 

necessário uma compreensão profunda da estrutura e fisiologia do músculo do animal vivo e 

das alterações ocorridas post mortem para a obtenção de uma carne de frango com uma 

qualidade superior (Mead, 2004).  

 

9.7.1. Tecnologia abate-stress 

 

Dentro dos métodos de atordoamento permitidos pelo regulamento CE 1099/2009, os 

mais utilizados na UE são: os métodos de atordoamento em tanque de imersão utilizando 

corrente elétrica (cerca de 80%) e o atordoamento com gases (Berg e Raj, 2015). Segunda a 

legislação Europeia, é obrigatória a insensibilização do animal antes do abate, excetuando 

algumas exceções, como por exemplo, abates de emergência, abates para consumo próprio, 

matança de animais por motivos de ordem sanitária, abates que obedecem a preceitos de ordem 

religiosa, abates em eventos culturais e abates em atividades sinergéticas (pesca e caça). 

Segundo o regulamento CE 1099/2009, o método de atordoamento por tanque de 

imersão consiste na exposição de todo o corpo a uma corrente que provoca um traçado 

epileptiforme generalizado no EEG, e eventualmente, fibrilação ou paragem cardíaca através 

de um tanque de imersão. Ocorre um atordoamento simples, exceto se a frequência for igual ou 

inferior a 50 Hz. 

O método de atordoamento por tanque de imersão com passagem de corrente elétrica é 

o mais comum, pois o equipamento é relativamente económico, simples de usar, não requer 

muito espaço e é compatível com as velocidades das atuais linhas de abate (Vizzier-Thaxton et 
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al., 2014). As amperagens utilizadas estão definidas no regulamento CE 1099/2009 (Quadro 

7). Apesar de não existir uma relação clara entre a utilização de altas amperagens e danos nas 

carcaças, são associadas a hemorragias nos músculos profundos do peito (Schilling et al., 2014). 

Quadro 7- Requisitos elétricos para o equipamento de atordoamento em tanque de imersão do 

regulamento CE 1099/2009 

Frequência (Hz) Frangos 

< 200 Hz 100 mA 

De 200 a 400 Hz 150 mA 

De 400 a 1500 Hz 200mA 

 

Segundo o regulamento CE 1099/2009, os métodos utilizados envolvendo o 

atordoamento com gases são o dióxido de carbono associado a gases inertes, que consiste na 

exposição direta ou progressiva de animais conscientes a uma mistura gasosa que contenha um 

máximo de 40 % de dióxido de carbono associado a gases inertes, provocando anoxia. Este 

método pode ser utilizado em poços, sacos, túneis, contentores ou em edifícios previamente 

selados. O outro método utilizado é o atordoamento com gases inertes que consiste na exposição 

direta ou progressiva de animais conscientes a uma mistura de gases inertes, como o árgon ou 

o azoto, provocando anoxia. Este método pode ser utilizado em poços, sacos, túneis, contentores 

ou em edifícios previamente selados. 

As vantagens do método atordoamento com gases são: uma melhor sangria 

relativamente ao método por tanque de imersão (Sams e Dzuik, 1999), uma redução do stress 

pré-abate, por não ser necessário a suspensão dos animais (Barbut, 2009; Schilling et al., 2014). 

No entanto, as desvantagens deste método provêm da utilização de lotes repetitivos, pois 

advém, do aumento de O2 no tanque de atordoamento e o animal pode recuperar a consciência 

antes da sua occisão (Sams e Dzuik, 1999) podendo causar algum desconforto nas aves, como 

o agitar das asas, o ofegar e o sacudir da cabeça (Schilling et al., 2014). 

 

9.7.2. Arrefecimento da carcaça 

 

Segundo o regulamento CE 853/2004, o arrefecimento da carcaça deverá ser realizado 

no espaço temporal mais reduzido possível para restringir o aumento microbiano e garantir a 
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segurança alimentar. O centro térmico das aves deve atingir temperaturas iguais ou inferiores a 

4 ºC. Tem como objetivo principal a segurança do produto, porém a qualidade do produto 

também é beneficiada (James et al., 2006). 

Os métodos mais comuns incluem arrefecimento por: imersão em água, arrefecimento 

a ar e arrefecimento por pulverização (Schilling et al., 2014). O arrefecimento por imersão, não 

é comumente usado na produção de aves domésticas refrigeradas na Europa. O método de 

arrefecimento preferido é o método de arrefecimento a ar "seco", possivelmente por reduzir a 

possibilidade de  contaminação cruzada (James et al., 2006). O método mais económico é o 

método de arrefecimento a ar (Figura 16). 

 

Figura 16- Custo comparativo entre diferentes sistemas de arrefecimento (James et al., 2006) 

O arrefecimento da carcaça pode provocar o fenómeno de encurtamento pelo frio, 

acontecendo devido às alterações no sistema proteico das membranas do retículo 

sarcoplasmático a baixas temperaturas. Em temperatura baixa, ocorre a inativação da bomba de 

cálcio aumentando a permeabilidade das membranas do retículo sarcoplasmático ao cálcio. 

Com o aumento da concentração de cálcio no espaço miofibrilar, juntamente com pequenas 

quantidades de ATP, inicia-se o processo de contração ou encurtamento. Os riscos de 

encurtamento pelo frio podem ser reduzidos com o emprego da estimulação elétrica das 

carcaças, que visa acelerar a produção e gasto do ATP e o início do rigor mortis (Roça, 2011). 
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10. Defeitos de qualidade da carne de frango 
 

Com a expansão do mercado avícola nas últimas décadas, devido ao aumento 

significativo do consumo de carne de frango (Barbut, 2009), a procura por uma maior 

quantidade de carne de frango a preço acessível tem pressionado o setor, nomeadamente, 

criadores, nutricionistas e produtores para incrementar a taxa de crescimento, a eficiência 

alimentar, o tamanho do músculo do peito, entre outros (Sosnicki et al., 2007). O frango em 

cinquenta anos teve uma evolução considerável a nível genético, sendo duas vezes mais pesado 

com metade da idade (Russo et al., 2015). Esta taxa de crescimento muito acentuada acarreta 

várias perturbações, como o surgimento de miopatias idiopáticas e anomalias (Soglia et al., 

2016b; Traffano-Schiffo et al., 2018). 

 

10.1. PSE   

 

A ocorrência de carnes PSE e DFD são causadas por fatores genéticos, bioquímicos e 

ambientais (Lesiow et al., 2019). Na prática, resulta de uma manipulação deficiente e stressante 

dos animais ante mortem, causando uma aceleração do rigor mortis (Huang e Ahn, 2018; Rocha 

Garcia et al., 2010). A carne PSE é um defeito da qualidade da carne, caracterizando-se por 

importantes defeitos funcionais sendo uma carne exsudativa, mole e apresentando uma cor 

pálida (Barbut et al., 2005).. 

A condição PSE é explicada por um pH geralmente inferior a 5,8 combinada com uma 

temperatura muscular elevada, geralmente superior a 35 ºC no início do rigor mortis. Este 

fenómeno ocorre devido à rápida transformação do glicogénio em ácido lático, alcançando 

rapidamente o pH final (Rocha Garcia et al., 2010; Swatland, 2008), enquanto que a 

temperatura da carcaça é elevada (Hirschler et al., 2014; Kuttappan et al., 2017).  

De seguida, no músculo existe um excesso de libertação de iões de cálcio armazenados 

no retículo sarcoplasmático devido a um defeito dos recetores de rianodina. Estes iões 

estimulam a atividade de várias enzimas do músculo, resultando na desnaturação das proteínas 

miofibrilares (Kuttappan et al., 2017). Esta desnaturação é responsável pela condição PSE 
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(Shimokomaki et al., 2014),  tornando a carne pálida ( efeito de refração), macia e exsudativa, 

comprometendo as qualidades funcionais da carne (Rocha Garcia et al., 2010). 

Vários fatores estão relacionados com a condição PSE, como por exemplo, a base 

genética das aves, sendo mais suscetíveis ao stress (Sosnicki et al., 2007) e o clima que também 

pode influenciar a ocorrência das carnes PSE estando comprovado, que nos meses quentes de 

verão a ocorrência de carnes PSE é superior aos meses de inverno (Barbut, 2009; Sosnicki et 

al., 2007).  

A carne PSE não é bem aceite pelos consumidores, que compram os produtos baseando-

se pela sua aparência (sendo a cor pálida prejudicial para a venda da carne de frango). No 

processamento, as carnes PSE também trazem várias desvantagens, devido a estas carnes 

possuírem elevadas perdas de água, baixa suculência, baixa capacidade de emulsificação e 

perdas por cocção (Rocha Garcia et al., 2010). Estes fatores levam a perdas financeiras 

elevadíssimas, tornando as carnes PSE num problema grave para a indústria avícola (Barbut, 

2009). 

Portanto, o controlo das condições pré e pós-abate são essenciais para a prevenção das 

carnes PSE (Barbut, 2009; Sosnicki et al., 2007). O combate ao problema das carnes PSE deve 

ser dividido em dois tipos de abordagens: curto e longo prazo.  A curto prazo, deve ser dada 

atenção aos fatores pré e pós-abate que provoquem stress no animal. A longo prazo, o foco deve 

ser dado à genética e à seleção, isto é, às aves que são menos suscetíveis ao stress, e não apenas 

focar no rendimento e na taxa de crescimento (Barbut, 2009). 

 

10.2. DFD 

 

A carne DFD tem como caraterísticas ser uma carne escura, firme e seca, sendo uma 

condição provocada pela exposição do animal a um stress prolongado (Lesiów e Kijowski, 

2003). A ativação do sistema nervoso simpático, em resposta a um stress severo ou por um 

período prolongado, tende a esgotar as reservas energéticas do músculo, fazendo com que a 

pouca glicose esteja disponível para a conversão a ácido láctico. A carne resultante apresenta 

um pH elevado (próximo ao fisiológico), uma coloração escura, uma consistência rígida e uma 

aparência seca sendo pouco atraente para o consumidor e apresentando uma vida útil reduzida. 
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A carne em condição DFD é rígida, devido às fibras miofibrilares estarem intumescidas pelo 

preenchimento com fluídos sarcoplasmáticos e seca, pois a água endógena da carne está 

firmemente ligada às proteínas, não a deixando fluir para a superfície (Duarte, 2010). O grande 

problema da condição DFD na carne deve-se a que esta termina o rigor mortis com um pH 

elevado, sendo superior a 6,3, o que restringe a utilização desta carne, pois encontra-se propensa 

à multiplicação microbiana devido a este aumento do pH (Lesiów e Kijowski, 2003). 

A evidência da presença da condição DFD na carne de frango na literatura é pouco 

coerente, sendo que alguns autores indicam que a carne de frango sujeita a vários agentes 

stressantes era mais escura e apresentava um pH mais elevado do que a carne de aves não 

sujeitas a stress, sugerindo a presença da condição. Em contraste, vários outros autores 

realizaram diversos estudos em que verificaram que a relação entre a cor da carne e o pH não 

suportava a presença da condição DFD na carne de frango (Mallia et al., 2000). 

 

10.3. Miopatias 

 

O aumento da incidência de miopatias têm aumentado nos últimos anos, sendo 

relacionado com a maior pressão do produtor em produzir aves maiores num curto espaço de 

tempo (Petracci et al., 2013; Souza et al., 2017). Com o aumento da pressão por parte do 

consumidor sobre os produtores para o aumento da produção, redução de custo e tempo de 

produção, as aves foram geneticamente selecionadas para atingir melhorias na taxa de 

crescimento, eficiência biológica, produção de maior rendimento de peito e eficiência na 

conversão alimentar do animal. (Bailey et al., 2015). Consequentemente, a ave sofreu um 

aumento das procuras metabólicas associadas ao rápido crescimento, conduzindo ao aumento 

do risco de miopatias, resultando em perdas económicas para o produtor (Kuttappan et al.,  

2017). O risco de complicações para a saúde do animal advém do aumento da hipertrofia e, 

assim, o aumento do tamanho das fibras nos músculos das aves, juntamente com uma redução 

na capilarização resultando em efeitos negativos no metabolismo das fibras, e 

consequentemente, levando a alterações patológicas no animal (Trocino et al., 2015). 

As carnes com presença de miopatias não são usadas para venda por serem menos 

apelativas ao consumidor e só são utilizadas para o fabrico de produtos processados, apesar das 
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suas propriedades funcionais serem diferentes à carne normal, trazendo ao setor avícola perdas 

económicas avultadas (Zambonelli et al., 2016). 

 

10.3.1. White Stripping 

 

A miopatia white striping (WS) é caraterizada por estrias brancas paralelas à direção 

das fibras musculares (Bailey et al., 2015; Ferreira et al., 2014; Petracci et al., 2013), em que 

ocorre a degeneração da fibra muscular com infiltração de gordura e tecido conjuntivo 

(Alvarado et al., 2016). Histologicamente, a miopatia WS é caracterizada por lesões polifásicas 

compatíveis com uma miopatia degenerativa com regeneração leve e substituição de músculos 

danificados por adipócitos e fibrose (Russo et al., 2015). A miopatia WS é de etiologia 

desconhecida. 

As causas da formação da WS não são conhecidas, mas avaliações histológicas 

demonstram que geralmente está associada à degeneração muscular e à alteração miopática 

abaixo da área de estriação como: perda de estriações cruzadas, variabilidade no tamanho da 

fibra , degeneração flocular, vacuolar e lise de fibras, mineralização leve, regeneração 

ocasional, infiltração de células monocluares, lípase e inflamação intersticial (Petracci et al., 

2013). 

Os fatores que levam a uma maior incidência de WS são: o género, sendo que as aves 

do género masculino têm maior incidência que as fêmeas, as aves de genótipos de alta 

produtividade e aves com maiores taxas de crescimento (Alvarado et al., 2016). 

Segundo Kuttappan (2013), propôs classificar visualmente a gravidade do WS em 4 

categorias (sem, normal, moderado e grave) baseando-se no tamanho e distribuição das estrias 

brancas na superfície ventral do músculo peitoral superficial (Figura 17) 

Os peitos com miopatia WS apresentam um aumento do teor de gordura e uma 

diminuição percentual de proteína (Kuttappan et al., 2017), havendo um aumento de 

adipogénese (Bailey et al., 2015). O aumento de gordura e diminuição de proteína ocorre por 

substituição de fibras musculares necróticas por adipócitos resultando numa carne mais calórica 

(Russo et al., 2015). 
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Figura 17-Diferentes severidades da miopatia white striping: 0-Sem white striping ;1-Normal; 2- 

Moderado; 3-Severo (Kuttappan et al., 2017) 

Na carne normal, o perfil de ácidos gordos é alterado, pois possui mais ácidos gordos 

saturados e polinsaturados enquanto que na carne afetada por WS, mais rica em ácidos gordos 

monoinsaturados e mais pobre em ácido eicosapentaenoico e cosahexanoico (Russo et al., 

2015). 

A condição WS diminui a aceitação por parte dos consumidores devido à carne 

apresentar uma aparência gordurosa (Petracci et al., 2013). Embora, exame histológicos 

revelem a presença de fibras degenerativas e atrópicas como a lipólise e a fibrose, nenhum risco 

à saúde do consumidor está associado (Russo et al., 2015; Soglia et al., 2016a). 

A miopatia WS afeta a qualidade da carne, sendo uma carne com valor pH mais elevado, 

menor força de corte e menor capacidade de retenção de água. Todas estas anomalias resultam 

numa fraca qualidade tecnológica e na perda de rendimento quando esta é empregue para o 

processamento (Alvarado et al., 2016; Russo et al., 2015). 

 

10.3.2. Wooden Breast 

 

A condição wooden breast é caracterizada por uma notável dureza, juntamente com um 

exsudato claro e fluido, protuberâncias, pequenas hemorragias e estrias brancas, assim como 

áreas com feixes musculares separados, principalmente nas camadas profundas do músculo 

(Tasoniero et al., 2014). Na zona onde ocorre endurecimento, ocorre degeneração da fibra 
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muscular com infiltração do tecido conjuntivo, apresentando vários graus de severidade e é 

frequentemente observado com estrias brancas (Alvarado et al., 2016). 

Outras carateristicas macroescópicas da miopatia wooden breast incluem: cor mais 

pálida, hemorragia superficial e presença de exsudado estéril na superficie do músculo (líquido 

viscoso claro) e/ou lesões petequiais (Bailey et al., 2015; Kuttappan et al., 2017). 

O wooden breast tem sido associado à miodegenração polifásica com regeneração e 

acumulação de tecido conjuntivo intersticial ou fibrose, causando mudanças negativas nas 

propriedades funcionais da carne (Trocino et al., 2015). 

O peito com wooden breast é caraterizado como sendo um peito que apresenta uma 

crista, tendo a aparência muscular contraída (Figura 18). Normalmente a miopatia wooden 

breast é visualizada, simultaneamente, com a miopatia white striping (Alvarado et al., 2016). 

 

Figura 18- Comparação entre um bife com wooden breast e sem wooden breast (Kuttappan et al.,  2017) 

A miopatia WB pode apresentar lesões histológicas sobrepostas, principalmente: 

miodegeneração, necrose, infiltração de linfócitos e macrófagos, fibrose, lipólise e alterações 

regenerativas (Kuttappan et al.,  2017). 

A miopatia wooden breast é associada à fragmentação da fibra muscular, hialinização, 

inchaço das fibras musculares, substituição da fibra necrótica por tecido conjuntivo, infiltração 

macrófagica e presença de manchas irregulares no tecido (Chatterjee et al., 2016). 

Como na miopatia WS, a miopatia WB apresenta  propriedades funcionais que estão 

comprometidas trazendo perdas económicas à indústria, e tal como na miopatia WS, a miopatia 

WB não provoca dano à saúde.do consumidor (Kuttappan et al., 2017). 
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10.3.3. Deep Pectoral Myopathy 

 

A miopatia DPM é uma hemorragia isquémica ou necrótica devido ao suprimento 

inadequado de sangue no músculo, peitoral profundo de tamanhos variados (peitoral menor). 

Devido à fáscia inelástica em torno do músculo e à sua estreita localização próxima ao esterno, 

o peitoral menor é incapaz de se expandir com o influxo de sangue durante o esforço. A causa 

mais comum é um ataque cardíaco ou angina pectoris, devido ao stress e à hipertrofia (Bailey 

et al., 2015). Os problemas dependem da linhagem do animal, no entanto, o nível de stress 

problemático pode ser produzido no local de criação (Traffano-Schiffo et al., 2018). 

A miopatia DPM também é conhecida como a doença do músculo verde, a doença de 

Oregon e a miopatia degenerativa de supracoracoideus. A lesão manifesta-se por mudança de 

cor e textura. Acontece em 3 fases: na primeira fase ocorre lesão inflamatória aguda com 

numerosas hemorragias, na segunda fase o músculo torna-se avermelhado ou rosa e por último, 

ocorre a fase de degeneração progressiva com áreas necróticas verdes. A etiologia da doença 

não é totalmente conhecida. A cor verde não resulta da inflamação, e as mudanças são resultado 

da necrose isquémica. A cor verde origina-se da transformação da mioglobina em condições 

anaeróbicas (Kijowski e Konstańczak, 2009). 

As lesões grosseiras da miopatia DPM incluem: edema agudo seguido de necrose verde 

e substituição da região caudal por tecido fibro-adiposo. As lesões verdes mostram fibras 

musculares necróticas anucleadas circundadas por uma cápsula fibrosa extremamente 

circundada pela região do músculo normal/regenerante ou tecido fibro-adiposo (Figura 19) 

(Kuttappan et al., 2017). 
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Figura 19- Músculos do peito com 42 dias de idade exibindo deep pectoral myopathy como mostrado 

pela descoloração verde do músculo pectoralis minor (ver setas) (Bailey et al., 2015) 

 

10.3.4. Spaghetti Meat  

 

A miopatia spaghetti meat é descrita como uma perda da integridade geral do músculo 

peitoral maior, exibindo tendência à separação dos feixes de fibras que compõem o próprio 

tecido muscular, assemelhando-se em termos de aparência como longa, fina, sólida e cilíndrica 

parecida como a massa, daí surge, a nomenclatura da anormalidade (Petracci et al., 2019). 

A miopatia SM é caracterizada por uma fraca coesão muscular devido aos tecidos 

conjuntivos intramusculares imaturos. O colagénio mantém a integridade estrutural do músculo 

esquelético, os tecidos conjuntivos intramusculares são compostos por três camadas designadas 

por endomísio, perimísio e epimísio, que envolvem fibras musculares individuais, os feixes de 

fibras musculares e todo o músculo, respetivamente. Na miopatia SM, a densidade dos tecidos 

conjuntivos no endomísio e no perimísio diminuem progressivamente, e assim os feixes de 

fibras musculares tornam-se facilmente desintegrados ou moles (assemelhando-se a 
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esparguete). As características histopatológicas da miopatia SM compartilham alterações 

morfológicas semelhantes às outras miopatias (Huang e Ahn, 2018). 

 

11. Segurança alimentar em carne de frango e produtos 
 

As doenças transmitidas por via alimentar, são um problema significativo de saúde 

pública mundial (Fletcher, 2016). A alimentação é essencial ao Homem, no entanto, também 

pode ser uma fonte de doença, como é o caso das toxinfecções alimentares, doenças provocadas 

pela ingestão de água ou alimentos contaminados (química ou microbiologicamente).  

De acordo com a OMS, 1 em cada 3 habitantes dos países industrializados sofre, em 

cada ano, de doenças agudas transmitidas pelos alimentos (intoxicações alimentares) 

responsáveis por custos sociais e económicos elevados, absentismo laboral, custos de 

tratamento ou de hospitalização, entre outros (DGS, 2019). Os produtos são considerados 

seguros quando os perigos microbiológicos e químicos estão ausentes (Davies et al., 1998). 

 

11.1. Perigos microbiológicos 

 

Ao longo dos anos, têm ocorrido melhorias contínuas no desempenho a nível genético 

das aves e na conversão alimentar, avanços consideráveis a níveis tecnológicos e poupança de 

custos tanto na produção como no processamento. Apesar destes avanços, os riscos 

microbiológicos permanecem em todas as etapas da cadeia (Mead, 2004). 

As aves contêm uma microflora muita complexa (Davies et al., 1998), sendo os locais 

onde ocorre uma maior concentração de microrganismos a pele, as penas e o trato alimentar 

(Mead, 2004). 

A contaminação das aves pode ocorrer nas etapas em que a ave está em contacto com 

excrementos, como por exemplo, na etapa de criação e de transporte (Mead, 2004). 

Os critérios microbiológicos relativos a géneros alimentícios vêm legislados através do 

regulamento CE nº 2073/2005, consolidado em 2018. Os critérios vêm divididos em dois 
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grandes grupos: critérios de segurança dos géneros alimentícios, critério este que define a 

aceitabilidade de um produto ou de um de lote de géneros alimentícios e critério de higiene dos 

processos que consiste na verificação do processo de produção a nível da sua aceitabilidade ou 

não (Quadros 8 e 9). 

Quadro 8- Critérios microbiológicos para critério de higiene dos processos presentes no regulamento 

CE nº2073/2005 

 Limites 

Carne picada e 

preparados de carne 

obtidos a partir de carne 

de aves de capoeira 

destinados a serem 

consumidos cozinhados 

Mínimo (m) Máximo (M) 

Salmonella Ausência em 25g 

Produtos à base de carne 

obtidos a partir de carne 

de aves destinados a 

serem consumidos 

cozinhados 

Mínimo (m) Máximo (M) 

Salmonella Ausência em 25g 

Carne fresca de aves de 

capoeira 
Mínimo (m) Máximo (M) 

Salmonella typhimurium 

Salmonella enteritidis 
Ausência em 25g 

 

Quadro 9- Critérios microbiológicos para critérios de segurança dos géneros alimentícios presentes no 

regulamento CE nº2073/2005 

 Limites 

Carne picada Mínimo (m) Máximo (M) 

Contagem de colónias 
aeróbias 

5*105 ufc/g 5*106 ufc/g 

   
E. coli 50 ufc/g 500 ufc/g 

Carcaças de frangos 

de carne 

Mínimo (m) Máximo (M) 

Campylobacter spp 1000 ufc/g 

Carcaças de frangos 

de carne e de perus 

Mínimo (m) Máximo (M) 

Salmonella spp Ausência em 25g de uma amostra coletiva de pele 
do pescoço 

*Os valores apresentados de mínimo e máximo são a média logarítmica diária 
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Da mesma forma que noutros sectores, a segurança alimentar pode ser garantida, se logo 

no início da cadeia alimentar, forem tomadas todas as medidas de prevenção, para tentar reduzir 

ao máximo a probabilidade de disseminação de qualquer tipo de perigo (Veiga e Fernandes, 

2009) . 

 

11.1.1. Microrganismos patogénicos 

 

As aves servem como reservatórios para vários tipos de bactérias patogénicas, 

incluindo: sorotipos de Salmonella, Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes, 

Clostridium perfringens, e Staphylococcus aureus (Fletcher, 2016). 

Apesar dos microrganismos patogénicos terem efeitos nocivos para o consumidor, 

normalmente os animais são portadores assintomáticos destes microrganismos, complicando o 

seu combate (Board, R.J, 1998). 

Aqueles que são atualmente de maior preocupação na indústria avícola são a Salmonella 

spp. e o Campylobacter spp. (Mead, 2004). 

As toxinfecções alimentares sempre foram uma preocupação na indústria alimentar e, 

dentre elas, a bactéria Salmonella é considerada uma das mais frequentes. As infeções por 

Salmonella são responsáveis por uma variedade de doenças agudas e crónicas em frangos, 

sendo clinicamente classificadas em três enfermidades: pulorose, causada por Salmonella 

Pullorum, tifo aviário, causado por Salmonella Gallinarum e infeções paratíficas. As 

salmonelas paratíficas são as de maior interesse na saúde animal e pública, em que o seu 

isolamento é frequente nos produtos de origem aviária. A maioria dos sorovares existentes 

podem colonizar o intestino das aves sem causar doenças, no entanto, a Salmonella 

Typhimurium e a Salmonella Enteritidis podem causar doenças e intoxicações alimentares em 

humanos (Paes, 2008). 

As bactérias do gênero Campylobacter são reconhecidas como sendo as causadoras 

comuns de gastroenterite em humanos e estudos epidemiológicos sugerem a relação de 

produtos de origem avícolas como os principais veículos de infeção humana, sendo 

Campylobacter jejuni o maior responsável (Kuana et al., 2008). 
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A Listeria monocytogenes é uma bactéria psicotrófica que pode causar sérios problemas 

em termos de segurança alimentar, levando a um aumento da preocupação apesar de ser 

raramente encontrada na carne de frango (Crespo et al., 2013).  

Na União Europeia, em 2016, foram reportados 30 surtos relacionados com a carne de 

frango totalizando 4,7% dos surtos totais relacionados com alimentos, sendo estes um veículo 

de contaminação. Durante o ano de 2016, foram reportados e contabilizados 613 casos 

totalizando 5,2% dos números de casos totais dentro de todos os alimentos envolvidos em casos 

de toxinfeções alimentares (Figura 20). 

 

Figura 20- Surtos ocorridos no ano 2016  relatório da  EFSA, 2017 

 

11.2. Perigos químicos 

 

Durante o ciclo de vida da ave, esta é exposta a inúmeras substâncias que se encontram 

presentes no ambiente ou às substâncias resultantes da atividade do Homem. Estas substâncias 

são absorvidas e depositadas em vários tecidos, e em alguns casos em tecidos comestíveis (Gl, 

2011). Ao longo do tempo, a ave pode acumular inúmeras substâncias químicas sem que 

apresente sintomas. Assim, o consumidor quando consome as aves e seus produtos pode estar 

a ingerir compostos perigosos para a sua saúde sem o seu conhecimento (Arsi e Donoghue, 

2017). 

Na produção animal, os animais são expostos a produtos químicos através da via 

alimentar, água potável, ar, tratamentos para melhorar a produção e a saúde, materiais utilizados 

no ambiente de criação e no alimento do animal (Aulakh et al., 2006; Mead, 2004). 
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11.2.1. Micotoxinas 

 

As micotoxinas são produtos químicos tóxicos produzidos por fungos que colonizam, 

facilmente, as colheitas e as rações. São geralmente classificados como aflatoxinas, ocratoxinas, 

tricotecenos, fumonisinas e zearalenona e podem induzir problemas genotóxicos, 

carcinogénicos, mutagénicos e imunotoxigénicos em animais e nos consumidores (Bryden, 

2012). 

As concentrações de micotoxinas presentes na alimentação dos animais é geralmente 

baixa para ser considerada prejudicial para os animais. Contudo, não é incomum encontrar mais 

que uma toxina no alimento dos animais. Esta toxina pode causar efeitos deletérios na saúde 

dos animais e baixa produtividade, além de ser prejudicial para o consumidor (Arsi e Donoghue, 

2017). 

 

11.2.2. Metais pesados 

 

A principal fonte de exposição da maioria dos metais pesados para os seres humanos 

são os alimentos contaminados. Estes elementos estão naturalmente presentes no meio 

ambiente e são redistribuídos por ciclos geológicos e biológicos, assim como, por processos 

agrícolas e industriais. Elementos como cádmio, chumbo, mercúrio e tálio podem ser 

armazenados em diferentes órgãos do animal. Geralmente, são caracterizados por uma taxa 

lenta de eliminação, acumulando-se nos tecidos e podendo até sofrer transformações que 

aumentam sua toxicidade. Curiosamente, as intoxicações agudas tendem a ser raras, sendo o 

problema mais comum a exposição crônica (Arsi e Donoghue, 2017). 

O arsénio é o metal mais preocupante na produção de aves. Este elemento ocorre 

naturalmente em solos, plantas, animais e humanos, tanto na forma inorgânica como na 

orgânica, sendo as formas orgânicas as mais abundantes congéneres desse elemento (Vijver et 

al., 2008). 
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11.2.3. Dioxinas 

 

As dioxinas são um grupo de compostos quimicamente relacionados, conhecidos como 

poluentes orgânicos persistentes. Este termo genérico, inclui compostos, tais como, 

dibenzodioxinas policloradas, dibenzofuranos policlorados e alguns dos bifenilos policlorados 

(PCBs). Estes compostos são caracterizados por terem uma meia-vida longa (7 a 11 anos) nos 

animais e geralmente persistem nos tecidos dos animais. Devido a apresentar uma semivida 

superior ao ciclo médio de produção avícola, os resíduos podem ser potencialmente detetados 

em tecidos comestíveis de aves expostas, particularmente nos tecidos adiposos (Arsi e 

Donoghue, 2017). 

 

11.2.3. Pesticidas 

 

Existem quatro rotas principais pelas quais os pesticidas podem entrar na cadeia 

alimentar: 1- uso no local de criação; 2- uso pós-colheita (principal responsável); 3- uso de 

pesticidas durante a produção ou armazenamento de produtos alimentícios importados; 4- 

pesticidas e/ou seus metabolitos que persistem no meio ambiente. Os resíduos desses compostos 

representam uma fonte de preocupação para os produtores, agências reguladoras, cientistas e 

consumidores, já que vários efeitos adversos à saúde foram sugeridos, incluindo reações 

alérgicas e tóxicas ou condições crónicas como mutagénese ou carcinogénese. Cerca de 40% 

dos resíduos de pesticidas na dieta humana derivam de produtos de origem animal (Arsi e 

Donoghue, 2017; Kuchler et al., 1996). 

 

11.2.4. Medicamentos de uso veterinário 

 

Durante o ciclo de produção, os animais produzidos para carne podem ser administrados 

com uma variedade de compostos como antiparasitas, antibióticos e anticoccidianos. Estes 

compostos são fundamentais para a produção animal pelos seus efeitos benéficos na saúde, 

bem-estar e produtividade do animal, assim como para a redução de custos de produção e custos 
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finais para o consumidor. Estes compostos também são importantes para a diminuição na 

transmissão de agentes patogénicos de animais para humanos e para o meio ambiente. 

Infelizmente, alguns desses compostos têm o potencial de formar depósitos residuais de 

compostos farmacologicamente ativos em tecidos comestíveis e em outros produtos 

alimentícios, o que pode levar a potenciais problemas de saúde nos consumidores. Os limites 

de resíduos para medicamentos veterinários podem ser encontrados nos anexos do Regulamento 

2377/1990 do Conselho da UE (Europeu, 1990) (Arsi e Donoghue, 2017). 

 

11.2.5. Nitrofuranos 

 

Os nitrofuranos são um grupo de combinações de antibacterianos. Os principais 

membros deste grupo são a furazolidona, furaltadona, nitrofurantoina e nitrofurazona. Estes são 

drogas, relativamente, de largo-espectro bactericida. São ativas contra Salmonella spp., 

coliformes, Mycoplasma spp., Coccidia spp. e alguns outros protozoários. O uso de todos os 

nitrofuranos, com a exceção da furazolidona, foi proibido na UE em 1993. A proibição foi 

introduzida devido a preocupações a nível da carcinogenicidade destes produtos (Kennedy, 

2003).
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1. Introdução 
 

O bem-estar animal é uma questão que está na ordem do dia na produção pecuária, 

particularmente nas intensivas, como são as de aves de carne. Numa época de grande facilidade 

de acesso à informação, o consumidor está cada vez mais informado sobre as preocupações 

éticas subjacentes à produção de carne para alimentação. Face aos aspetos éticos relacionados 

com a produção animal, e também em resposta à pressão do consumidor, têm sido feitas 

importantes modificações legislativas na UE, mas, contudo, ainda escassas. A principal razão 

deste obstáculo deve-se às normas de bem-estar dos animais acarretarem frequentemente custos 

adicionais, mas estes não são necessariamente repartidos de modo proporcional ao longo da 

cadeia alimentar o que dificulta em muito a sua legislação (Comissão Parlamento Europeu, 

2012).  

Para além dos aspetos éticos e legais, o bem-estar animal tem um valor económico 

próprio, pois há um segmento de consumidores, mais informados e com maior poder de compra, 

que está disposto a pagar um pouco mais pela carne quando é proveniente de sistemas de 

produção que proporcionem ao animal uma existência com o mínimo possível de sofrimento. 

A formação e libertação de amoníaco a partir das camas é um problema há muito 

identificado na avicultura. A elevada concentração daquele gás na atmosfera do aviário pode 

provocar várias lesões nas aves – principalmente ao nível dos membros, da pele do peito e das 

vias respiratórias, que têm associado um sofrimento dos animais, que poderia ser evitado. 

Várias estratégias têm sido desenvolvidas para mitigar esse problema, como a sofisticação dos 

sistemas de ventilação dos pavilhões, o controlo de temperatura e humidade. Não obstante, 

algumas dessas estratégias envolvem custos elevados, que podem ser incompatíveis com a 

muito forte concorrência que existe neste setor. Uma das estratégias que pode ser utilizada para 

reduzir os níveis de amoníaco no aviário é a adição de tratamentos às camas para evitar a 

formação ou a libertação de amoníaco. 

A parte experimental desta dissertação insere-se no Projeto POCI-01-0247-FEDER-

003430 AMONIAVE “Técnicas de controlo das concentrações de amoníaco em instalações 

avícolas” que se desenvolveu entre 1 de março de 2016 e 28 de fevereiro de 2019 e foi 

financiado por Portugal2020, I&DT Projetos em Co-promoção, Agência Nacional de Inovação. 

Entre outros, um dos objetivos gerais deste projeto constou na avaliação do efeito de vários 
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aditivos, usados para reduzir a concentração de amoníaco nos pavilhões de frangos, em 

parâmetros de qualidade da carne e que constam deste trabalho.  

Deste modo, este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes aditivos 

mitigadores da concentração de amoníaco (clinoptilolite na alimentação, clinoptilolite na cama, 

cloreto aluminio+carbonato cálcio, De-Odorase, óleo de soja, sulfato de alumínio e sulfato de 

magnésio) em parâmetros de qualidade da carne de peito de frango (m. pectoralis), 

nomeadamente: pH, capacidade de retenção de água, força de corte, cor, composição química, 

oxidação lipídica e avaliação sensorial através de um teste Check All That Apply (CATA) e 

avaliação hedónica com consumidores. 

 

2. Material e Métodos 

 

2.1. Delineamento e amostragem 

 

As aves, machos, foram criadas nas instalações da UTAD (Vila Real) com recurso a 16 

unidades experimentais (mini-pavilhões com 1,8 m2 cada) onde foram avaliados aditivos (7 

aditivos + controlo) na mitigação das emissões de NH3 durante 3 ciclos de engorda (0-35 dias 

de idade) de frangos de carne (1.º ciclo: entre 10-11-2017 e 15-12-2017; 2.º ciclo: entre 01-02-

2018 e 14-03-2018; 3.º ciclo: entre 18-05-2018 e 20-06-2018). Foram utilizadas duas réplicas 

por tratamento (7 aditivos + controlo), num total de 16 unidades experimentais. Cada réplica 

foi constituída por um mini-pavilhão, com cama em casca de arroz (4 kg m-2), onde foram 

alojadas 22 aves por mini-pavilhão até aos 35 dias de idade (352 aves por cada ciclo). 

Os tratamentos utilizados foram: 

- Nenhum aditivo na alimentação ou na cama - Controlo; 

- Clinoptilolite na cama (1,6 kg m-2); 

- Clinoptilolite na alimentação (2%); 

- Cloreto de alumínio (40 g kg/1 litro) + carbonato de cálcio (60 g kg/1 litro) na cama; 

- De-Odorase® no alimento (0,16%); 
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- Óleo de soja na cama (5 mL m-2); 

- Sulfato de alumínio na cama (8%); 

- Sulfato de magnésio na cama (8%). 

As aves, material da cama (casca de arroz) e alimento foram fornecidos pela empresa 

Lusiaves, recebendo os frangos o mesmo programa de alimentação e manuseamento idêntico, 

ao que é seguido em explorações comerciais. No final de cada ciclo de engorda (35 dias de 

idade), 64 frangos foram abatidos (4 frangos por minipavilhão, 8 por tratamento) para avaliar o 

rendimento de carcaça e outros índices relacionados com a qualidade da carne. 

Às 8 horas post mortem procedeu-se à remoção dos peitos da parte esquerda e direita 

das carcaças (m. pectoralis) de frango para as análises físico-químicas e sensoriais, 

respetivamente. Os peitos foram embalados em sacos de polietileno e mantidos em refrigeração 

(4 ºC) até às 24 horas post mortem. 

Às 24 horas post mortem os peitos direitos foram embalados a vácuo e congelados a -

18ºC para posteriormente serem usados para os testes de análise sensorial. A parte esquerda foi 

utilizada para avaliação do pH às 24 horas, cor L*a*b*, força de corte e oxidação lipídica. Para 

a determinação da composição química: humidade, gordura livre e proteína bruta, 80 g de 

músculo foi finamente picado e congelado a -18 ºC para posterior análise.  

 

2.2. Parâmetros físico-químicos 

 

2.2.1. Determinação do pH 

 

Às 24 horas post mortem procedeu-se à avaliação do pH (pH24), no centro do músculo 

pectoralis, utilizando-se para o efeito um elétrodo de perfuração combinado, acoplado a um 

potenciómetro WTW 340i. 
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2.2.2. Capacidade de retenção de água (CRA) 

 

A capacidade de retenção de água (CRA) foi avaliada através das perdas por cocção e 

por exsudação. As perdas por exsudação foram determinadas após o armazenamento em 

película de porções de peito em refrigeração (4 ºC) durante 4 dias, com os resultados expressos 

em percentagem de perdas de exsudado relativamente à massa inicial. Para a avaliação das 

perdas por cocção, porções com cerca de 50 g foram excisadas, pesadas e colocadas em banho-

maria a 78 ºC até uma temperatura interna de 75 ºC, monitorizada com sonda de temperatura. 

Após arrefecimento até 4 ºC as amostras foram enxugadas e pesadas, os resultados são 

expressos em percentagem de perdas relativamente à massa inicial. 

 

2.2.3. Força de corte 

 

As amostras utilizadas na determinação das perdas por cocção foram mantidas em 

refrigeração (4 ºC) e utilizadas no dia seguinte para a avaliação da força de corte, após equilíbrio 

com a temperatura ambiente. Para o efeito, por cada amostra, foram cortados quatro 

paralelepípedos com cerca de 3 cm de comprimento e 1 cm2 de secção com as fibras musculares 

orientadas perpendicularmente à direção da sonda de corte Warner-Bratzler com entalhe 

retangular, acoplada a um texturómetro TA XTplus, Stable Micro System (velocidade sonda 

120 mm/min, célula 30 kg), os resultados são expressos em N/cm2. 

 

2.2.4. Cor L*a*b* 

 

A determinação da cor, através dos parâmetros L*a*b* (Figura 21), foi efetuada com 

um colorímetro Minolta CR310, iluminante C e após oxigenação das amostras durante uma 

hora em contentores cobertos com pelicula de polietileno e armazenados a 4ºC. 
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Figura 21-O modelo l*a*b do espaço de cor CIELAB (Tang et al., 2015) 

 

2.2.5. Humidade 

 

A determinação da humidade foi realizada de acordo com a norma ISO 1442: 1997. 

Dessecou-se placas de Petri durante 30 minutos a 103ºC e posteriormente arrefecidas no 

exsicador até atingirem a temperatura ambiente. De seguida, foram pesadas com uma precisão 

0,001g (M0). Transferiu-se uma porção de 5 a 8g da amostra previamente homogeneizada para 

a placa de Petri e o conjunto foi pesado com uma precisão 0,001g (M1). Posteriormente, 

dessecou-se a amostra durante 2 horas a 103ºC e arrefeceu-se no exsicador pesou-se novamente, 

com uma precisão 0,001g. Este processo foi repetido até que os resultados de duas pesagens 

(M2), separados por uma 1 de aquecimento, não se afastem mais do 0,1% do peso da amostra 

utilizada. O teor de humidade foi expresso em %, utilizando a seguinte formula:  

HUMIDADE (%) = 
𝑀1−𝑀2

𝑀1−𝑀0
∗ 100 

M0 – Massa em g da placa com a areia e vareta de vidro 

M1 – Massa em g da placa com a toma de ensaio 

M2 – Massa em g da placa com a areia e vareta de vidro e com a toma de ensaio após secagem 
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2.2.6. Determinação do teor em gordura intramuscular 

 

A determinação da gordura foi realizada de acordo com a norma ISO 1444: 1996. Para 

a realização deste ensaio, a porção da amostra foi proveniente do ensaio da determinação da 

humidade (M0). Esta foi colocada num cartucho de papel e depois na câmara de extração do 

aparelho de Soxhlet. Foi pesado com uma precisão de 0,001g um balão com algumas pérolas 

de vidro previamente dessecado durante uma hora a 103ºC e arrefecido no exsicador (M1). O 

equipamento foi ligado e introduzido o solvente (cerca de duas vezes o volume da câmara). E 

deixou-se em funcionamento durante seis horas. Por fim o balão foi dessecado durante 1 hora 

a 103ºC, arrefecido no exsicador e pesado com uma precisão de 0,001g. Este processo foi 

repetido até que os resultados de duas pesagens (M2), separados por uma hora de aquecimento, 

não diferissem mais do 0,1% do peso da amostra utilizada. O teor de gordura foi expresso em 

%, utilizando a seguinte formula: 

GORDURA LIVRE (%)=
𝑀2−𝑀1

𝑀0
∗ 100 

M0 – Massa em g da amostra antes da secagem 

M1 – Massa em g do balão com as pérolas de vidro 

M2 – Massa em g do balão com as pérolas de vidro e a gordura apos secagem 

 

2.2.7. Proteína bruta 

 

A determinação da proteína foi realizada pelo Método de Kjeldahl, (AOAC, 1990). 

Para tal procedeu-se à pesagem de cerca de 1 g da amostra preparada, com a aproximação 

de 0,001 g. De seguida, introduziu-se o papel e a toma de ensaio no tubo do equipamento 

para mineralização (ou apenas o papel no ensaio em branco). Juntou-se em seguida cerca 

de 10 g da mistura de sulfato de potássio anidro com sulfato de cobre (Il) (9,0 g sulfato 

de potássio + 1,0 g sulfato de cobre), adicionou-se, 20 mL de ácido sulfúrico 

concentrado. Posteriormente colocou-se o tubo no respetivo aparelho de mineralização, 

aquecendo o tubo até obter uma solução com coloração verde clara. Por último, arrefeceu-

se os tubos até cerca de 50-60ºC e efetuou-se a destilação e titulação no aparelho VELP 
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UDK 159. Na destilação foi usado por cada tubo 70 mL NaOH 35% e 50 mL de água 

destilada. O amoníaco foi recolhido em 30 mL de solução de ácido bórico a 4% com solução 

alcoólica de vermelho de metilo e verde de bromocresol como indicador (0,7% v/v de 

solução alcoólica de vermelho de metilo a 0,1% + 1% v/v de solução alcoólica de verde de 

bromocresol a 0,1%). A titulação foi efetuada com HCl 0,2N. Os cálculos da proteína foram 

obtidos pela seguinte formula: 

 

AZOTO TOTAL (%) = 14,007 x (T-B) x (Nx100/M) 

PROTEÍNA (%) = AZOTO TOTAL (%) x 6,25 

T- Volume de solução de ácido clorídrico gasto na titulação da amostra, expresso em mililitros.  

B- Volume de solução de ácido clorídrico gasto na titulação do ensaio em branco, expresso em 

mililitros. 

N- Normalidade do HCl usado na titulação. 

 M- Massa da toma para análise, expressa em mg. 

6.25- Fator de conversão para a carne 

 

2.2.8. Oxidação lipídica- substâncias reativas ao ácido 

2-tiobarbitúrico (TBARS) 

 

A oxidação lipídica foi avaliada pelo método do TBARS, em carne armazenada em 

película durante 4 dias a 4 ºC, segundo o procedimento de Raharjo et al. (1992), os resultados 

são expressos em mg de malonaldeído (MDA)/Kg carne. Pesou-se 5g de carne picada para um 

frasco com uma precisão 0,01g. De seguida, adicionou-se 20ml de uma solução de ácido 

tricloroacético (TCA 5%) juntamente com 100L de uma solução Butil hidroxitolueno (BHT) 

7%. Homogeneizou-se em U-TURRAX (13800 rpm, 1,5 min), transferiu-se a solução para um 

tubo de centrifuga e posteriormente centrifugou-se (10000 xg, 5 min). Depois, filtrou-se em 

papel Whatman nº40 para uma proveta de 25 mL e ajustou-se o volume com uma solução de 

TCA 5%. Posteriormente recolheu-se 2 ml de filtrado e misturou-se com 2 mL de solução ácido 

2-tiobarbitúrico (TBA) 0,08M. O tubo contendo o branco contém 2 mL de TCA 5% com 2 mL 
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de solução TBA 0,08M. De seguida, os tubos foram incubados a 94ºC durante 5 minutos. 

Arrefeceu-se em água corrente para que os tubos fossem analisados no espectrofotómetro. Após 

o arrefecimento, as amostras foram analisadas num comprimento de onda compreendido entre 

532 nm. Para a curva padrão foram preparados tubos com 2 mL de 1,1,3,3-tetraethoxilpropano 

(TEP) com concentrações de 0,5, 1, 3, 6, e 8 µ adicionando-se  2 mL de TBA, seguindo o 

mesmo procedimento que os tubos contendo as amostras. Os cálculos são apresentados na 

seguinte fórmula: 

TBA (mg MDA/Kg de carne) = [MDA] da CP * FD* Massa Mol. MDA *200*10-2 

FD – fator de diluição = 12,5 

 

2.3. Avaliação sensorial 
 

Visando detetar eventuais efeitos dos aditivos nas características sensoriais de peito de 

frango, realizou-se uma abordagem sensorial em duas etapas. Na primeira com dois grupos 

focais (GF) e na segunda uma prova de consumidores com um teste CATA – Check All That 

Apply e uma avaliação hedónica. Os GF foram utilizados para identificar o vocabulário com 

potencial para descrever as características do peito de frango, posteriormente utilizadas no teste 

CATA para avaliar as potenciais diferenças entre tratamentos. O teste hedónico foi feito com 

amostras apresentadas anonimamente e com amostras identificadas para avaliar o potencial 

efeito que a alegação de bem-estar poderia ter nessa avaliação. 

 

2.3.2 Preparação das amostras e condições técnicas 

 

Os peitos de frango, conservados em congelação (-18ºC) foram descongelados durante 

cerca de 48h em refrigeração (2ºC). Os peitos foram colocados individualmente em sacos de 

polietileno e cozido em banho de água até atingirem 75ºC no centro térmico. As amostras foram 

imediatamente cortadas em cubos com cerca de 1,5 cm de aresta, e embrulhados em folha de 

alumínio. O tempo entre a cozedura e a apresentação das amostras não ultrapassou 30 minutos. 

As amostras embrulhadas foram mantidas quentes numa estufa a 60ºC, para garantir serem 

todas provadas à mesma temperatura. Como se previa que eventuais efeitos sensoriais dos 
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tratamentos utilizados seriam muito discretos, optou por não adicionar sal às amostras. Mais, 

num ensaio prévio, constatou-se que ao cozer os peitos numa solução de 1% de NaCl (cloreto 

de sódio), as zonas mais próximas da superfície da peça ficavam mais salgadas que as zonas 

mais profundas. 

 

2.3.1.Grupos focais 

 

Inicialmente foi feita uma apresentação sumária dos objetivos do GF e o animador 

obteve autorização de todos os elementos para fazer registo áudio da discussão. Começou-se 

então a parte da discussão com registo áudio, começando pela apresentação dos participantes, 

incluindo género, idade e hábitos de consumo de frango. A composição dos grupos focais é 

apresentada no quadro 13.  

Os grupos focais foram conduzidos por um investigador com experiência na animação 

desta metodologia em análise sensorial.  

Com cada amostra, pediu-se aos participantes para se concentrarem inicialmente na 

avaliação do cheiro, assim que abrissem o embrulho de alumínio. De seguida pediu-se aos 

participantes para mastigar as amostras, e descrever as características de sabor e de textura 

percecionadas. A discussão foi guiada no sentido de explorar as notas apontadas pelos 

participantes, assim como determinar quais as que foram mais apreciadas ou depreciadas. 

Durante a discussão, animador convidou os elementos menos participativos a intervir, para 

evitar o efeito de liderança de alguns elementos, que por vezes enviesa os resultados obtidos.  

No encerramento da sessão, o animador destacou as características mais referidas pelo 

grupo para o conjunto de amostras provadas, assim como o efeito que essas características 

tiveram na apreciação hedónica.  

 

2.3.2.Teste de consumidores 

 

O teste de consumidores foi realizado com um grupo de 114 consumidores. As provas 

foram realizadas numa sala de análise sensorial, com cabines individuais de prova, com 
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iluminação artificial igual em todos os postos de prova. Foram disponibilizados água de 

nascente e tostas de trigo para limpeza de boca. 

As amostras foram servidas as seis no mesmo prato de polipropileno de cor branca de 

20 cm de diâmetro, dividido em seis partes, cada uma identificada com um código aleatório de 

três dígitos. Para evitar os efeitos de ordem, para que os consumidores não avaliassem todos as 

amostras pela mesma ordem, os códigos das amostras estavam pré-inscritos nas fichas de prova, 

por ordens diferentes, entre as seis fichas diferentes utilizadas. A aleatorização da ordem das 

amostrais foi realizada atribuindo um número aleatório de três dígitos a cada amostra e 

ordenação. Foi pedido aos consumidores para seguirem obrigatoriamente a ordem de prova 

prevista na ficha, e não a que eventualmente encontrariam no prato.  

Foi pedido aos consumidores para indicarem a sua avaliação hedónica de cada amostra, 

numa escala estruturada de nove pontos, que o um correspondia ao “detesto” e o nove ao 

“adoro”. Pediu-se também para indicar a sua intenção para consumir e para comprar (repetir a 

compra) daquele peito de frango. Na prova CATA foram usados os descritores: Cor bege, Cor 

esbranquiçada, Cheiro a característico frango cozido, Cheiro a canja (agradável), Cheiro a penas 

(da água de depenar galinhas – desagradável), Sabor amargo, Sabor metálico (fim de boca como 

o sabor de água de uma casa antiga), Sabor característico a frango cozido, Sabor adocicado, 

Adstringente (sensação na boca como dióspiro ou banana verde), Suculento, Seco, Fibroso, 

Farinhento, Consistente, Duro, Mole. Foi pedido aos consumidores para indicarem quais 

consideravam aplicar-se a cada amostra.  

Adicionalmente, apresentou-se uma pequena descrição sobre a origem das amostras, 

para estudar o efeito da influência dos consumidores quanto ao processo de criação: “Nos 

aviários de frangos de carne, o solo é habitualmente recoberto de aparas de madeira, farelo de 

cereais ou outro material seco que confira algum conforto às aves – vulgarmente designada 

“cama”.  

Com a acumulação de fezes, e com o ambiente aquecido, poderá haver libertação de 

amoníaco dessas camas ao longo do processo de engorda, o que poderá causar algum 

desconforto aos animais. No sentido de melhorar o bem-estar dos animais, podem usar-se 

tratamentos nas camas, para melhorar o seu conforto.” Pediu-se aos consumidores para 

pontuarem de novo as amostras numa escala hedónica de nove pontos, agora apresentadas com 
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códigos diferentes e devidamente identificadas como “cama com tratamento” e cama sem 

tratamento” 

 

2.4. Análise estatística 
 

Para avaliar o efeito dos aditivos nos parâmetros de qualidade da carne estudados 

1procedeu-se à análise de variância utilizando-se para a comparação múltipla das médias, o 

teste de Duncan, para um nível de significância de 5% para detetar diferenças significativas 

entre diferentes tratamentos (aditivos). O tratamento estatístico foi efetuado com recurso ao 

programa estatístico IBM SPSS v25 para o Windows. 

A Análise dos resultados do teste CATA foi feita por análise fatorial. A comparação das 

frequências da referência a cada atributo foi comparada pelo teste de Cochran. A comparação 

entre a avaliação hedónica feita nas amostras anónimas e identificadas como “sem tratamento 

ou com tratamento” foi feita através do teste de Wilcoxon. Todos os procedimentos estatísticos 

realizados na análise sensorial foram realizados no programa XLStat.  
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3. Resultados e Discussão 

 

3.1. Parâmetros de qualidade da carne 
 

Os resultados obtidos para os parâmetros estudados, constantes do quadro 10 revelam 

que foram encontradas diferenças significativas para p<0,05 entre os vários aditivos para os 

parâmetros de qualidade do pH24 e por perdas de exsudação. Existe efeito significativo 

observado para o pH24 entre os grupos sem aditivo, clinoptilolite na cama, De-odorase, óleo de 

soja, sulfato de alumínio com o grupo com Cloreto de Al + carbonato de Ca (5,86-5,91 vs 5,98). 

Em termos médios os valores obtidos poderão ser considerados normais dado que se encontram 

entre os valores 5,7-6,1 (Barbut et al., 2005) e próximos dos valores reportados por outros 

autores: 5,96 (Van Laack et al., 2000) ou 6,07 (Woelfel et al., 2002). No parâmetro qualitativo 

perdas por exsudação também ocorre efeitos significativos para p<0,05 entre o grupo sem 

aditivo com os grupos Cloreto de Al + carbonato de Ca e De-odorase (0,88 vs 1,20 a 1,23). Os 

resultados obtidos nas perdas por exsudação são variáveis comparativamente com outros 

estudos: 1,37 (Rocha Garcia et al., 2010), 1,64 (Sanfelice et al., 2010) e 0,62 (Benli, 2016), 

devido às perdas por exsudação serem influenciadas pelo pH da carne, pois o pH está envolvido 

diretamente na alteração da repulsa electroestática entre os filamentos grossos e finos da carne 

(Benli, 2016). A carne de frango com pH mais baixo apresenta maiores perdas exsudativas e 

perdas por cocção (Allen et al., 1998). Acrescentando ao pH, diversos outros fatores afetam a 

capacidade de retenção de água da carne, tais como, comprimento dos sarcómeros, força iónica 

e desenvolvimento do rigor devido à alteração dos componentes celulares e extracelulares (Yu 

et al., 2005). Segundo Rocha Garcia (2010), a causa das perdas por exsudação é a desnaturação 

proteica. 

No parâmetro de perdas por cocção não houve diferenças significativas entre os diversos 

aditivos utilizados. Os valores obtidos foram inferiores a outros estudos comparados, como são 

o exemplo de 19,45 (Rocha Garcia et al., 2010), 19,10 (Karunanayaka et al., 2016) e 18,53 

(Benli, 2016). Segundo (Roque-Specht et al., 2009) a maior perda de água, consequentemente 

maior perda de peso, ocorre em valores de pH entre 5,2–5,54, e as menores perdas em pH 

próximo a 6,0. Este comportamento decorre da hidrólise das proteínas miofibrilares que, em 

situações de aquecimento e pH ácido, promove a desnaturação proteica e perda das 
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propriedades funcionais da carne, diminuindo a capacidade de retenção de água. Os outros 

estudos apresentam valores de pH diferentes o que explica as diferenças obtidas na perda por 

cocção. Os resultados obtidos poderão divergir de outros estudos, devido ao tempo de cozedura 

que no presente estudo foi superior aos estudos comparados pois o método de aquecimento das 

amostras estava a temperatura inferior aos outros estudos, o que levou a que as amostras 

demorassem mais tempo a atingir a temperatura interna desejada. Nos outros trabalhos a 

temperatura de aquecimento estava superior a 82 °C enquanto que a utilizada foi de 78°C  Outra 

diferença evidenciada relativamente aos outros estudos foi que a temperatura das amostras na 

altura em que foi avaliado o parâmetro perdas por cocção era muito superior à temperatura deste 

estudo, como no exemplo do estudo de Rocha Garcia em que as amostras foram avaliadas a 40 

°C ao invés dos 4 °C deste estudo. 

A força de corte foi outro parâmetro em que não foram observadas diferenças 

significativas entre tratamentos. Os resultados observados são semelhantes aos referidos  

noutros estudos: 17,9 N/cm2 (Lopez et al., 2012) e 18,63 N/cm2 (Chumngoen e Tan, 2015). Um 

dos fatores para explicar os resultados obtidos não diferirem muito dos outros trabalhos é que 

as amostras provieram todas da carne do peito do frango. Vários fatores podem explicar 

diferentes valores de força de corte, como a quantidade de colagénio pois quanto maior for a 

quantidade de colagénio presente na carne de frango maior será o valor da força de corte (Mello 

et al., 2012), o conteúdo de colagénio aumenta com a idade do animal e a relação com menores 

perdas por exsudação e maior teor de humidade que indica menos dano proteico, e 

consequentemente, carne mais macia (Oliveira et al., 2015). As medições instrumentais da força 

de corte está altamente relacionada com analise descritiva de dureza de mastigação 

(Chumngoen e Tan, 2015).  
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Quadro 10- Médias (± desvio padrão) para os parâmetros pH24, Perdas por cocção, Perdas de exsudado 

e Força de corte, para os oito tratamentos. 

Aditivo 

 Parâmetros 

 pH24  
Perdas por 

cocção (%) 
 

Perdas por 

exsudação (%) 
 

Força de corte 

(N/cm2) 

Sem aditivo  5,86a ± 0,09  15,66 ± 2,74  0,88a ± 0,28  21,10 ± 6,57 

Clinoptilolite na alimentação   5,92ab ± 0,12  16,24 ± 2,61  1,11ab ± 0,58  18,15 ± 5,24 

Clinoptilolite na cama  5,86a ± 0,10  16,60 ± 2,11  1,08ab ± 0,53  20,62 ± 7,84 

Cloreto Al + carbonato Ca  5,98b ± 0,08  16,74 ± 4,05  1,23b ± 0,41  20,17 ± 5,56 

De-Odorase  5,86ª ± 0,13  16,22 ± 2,73  1,20b ± 0,44  18,83 ± 5,07 

Óleo de soja  5,88ª ± 0,08  16,00 ± 3,16  1,01ab ± 0,40  20,00 ± 6,17 

Sulfato de alumínio  5,91ª ± 0,11  16,19 ± 2,67  1,12ab ± 0,40  19,27 ± 4,79 

Sulfato de magnésio  5,92ab ± 0,10  16,29 ± 3,09  1,05ab ± 0,48  20,36 ± 10,7

0                  
NS  P<0,05  ns  P<0,05  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). Para cada parâmetro, médias que não apresentam letras iguais 

distinguem-se significativamente (p<0,05).    

 

Relativamente ao parâmetro de cor a* (Quadro 11) não foram observadas diferenças 

significativas entre aditivos. Para o parâmetro de cor b* foram observadas diferenças 

significativas entre os aditivos clinoptilolite na alimentação e clinoptilolite na cama (19,21 vs 

21,18). Os parâmetros de cor a* e b* são consideravelmente superiores aos reportados noutros 

trabalhos para o mesmo músculo, respetivamente 2,2 e 9,6 em carne de peito normal (Van 

Laack et al., 2000). Outros estudos (Souza et al., 2011), referem valores de a*=12,4 e b=8,5. 

As diferenças observadas entre trabalhos poderão estar relacionadas com vários fatores que 

poderão condicionar a cor da carne como por exemplo: linha genética, dieta e no tempo e 

temperatura de oxigenação da carne, antes da medição da cor. Os valores da cor a* decrescem 

quanto maior for o tempo de oxigenação e maior temperatura durante esse período (Bianchi et 

al., 2006). A idade influencia a cor final da carne de frango porque a mioglobina aumenta com 

o avançar da idade, mudando a cor da carne para tonalidades mais escuras e mais vermelhas 

(M. Petracci et al., 2009). A dieta do animal influencia a cor da carne através da a adição de 

nitratos ou nitritos, aumentando a vermelhidão da carne de frango (Qiao et al., 2002). A cor da 

carne de frango está dependente de que tipo de músculo é proveniente, sendo que a carne de 

peito de frango geralmente é uma carne mais branca que é caraterística de músculos menos 

utilizados pelo animal, já os músculos mais utilizados pelo animal, tais como a perna e a coxa 
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apresentam uma coloração mais escura, consequência da atividade física mais elevada, 

aumentando a necessidade de oxigénio pelos músculos (Jacob, 2015). 

Os valores medidos no parâmetro de cor L* não demonstraram diferenças significativas. 

Comparativamente com outros valores obtidos por diferentes autores podem ser considerados 

normais 57,88 (Karunanayaka et al., 2016) e superiores em relação a 52,20 (Sanfelice et al., 

2010) e 47,38 (Rocha Garcia et al., 2010). 

Valores muito elevados de L* não são bons, pois indicam um aumento na palidez da 

carne, o que influencia diretamente o consumidor no momento da compra (Cañizares et al., 

2010). O valor ótimo de L* situa-se 49-50 para a carne de frango (Rocha Garcia et al., 2010). 

O valor de L* é o principal parâmetro na determinação de cor na carne de frango. 

O valor L* é utilizado frequentemente para avaliar a incidência de carnes com 

características PSE (Pale, Soft and Exudative) (Woelfel et al., 2002; Petracci et al., 2004). 

Considerando em conjunto o valor L* e o pH: PSE (L*>53 e pH<5,7), DFD (L* < 46 e pH > 

6,1), e normal (46 < L*< 53 e 5,7 < pH < 6.1), não foram encontradas amostras classificadas 

como PSE, tendo sido todas classificadas como normais. 

 

Quadro 11- Médias (± desvio padrão) para os parâmetros de cor L*a*b* para os oito tratamentos. 

Aditivo 
 Parâmetros de cor 

 L*  a*  b* 

Sem aditivo  57,96 ± 2,63  11,93 ± 1,39  20,25 ab ± 3,08 

Clinoptilolite na alimentação   58,35 ± 2,50  11,59 ± 1,29  19,21a ± 2,00 

Clinoptilolite na cama  57,85 ± 2,48  11,90 ± 1,33  21,18b ± 2,12 

Cloreto Al + carbonato Ca  57,69 ± 2,34  11,31 ± 1,36  20,93ab ± 1,97 

De-Odorase  57,84 ± 1,97  11,89 ± 1,16  20,60ab ± 1,49 

Óleo de soja  57,65 ± 2,08  11,80 ± 1,59  20,28ab ± 2,37 

Sulfato de alumínio  57,45 ± 1,63  12,01 ± 1,46  20,52ab ± 2,30 

Sulfato de magnésio  57,58 ± 2,02  11,34 ± 1,29  20,96ab ± 2,44 

             
NS  ns  ns  P<0,05 

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). Para cada parâmetro, médias que não apresentam letras iguais 

distinguem-se significativamente (p<0,05).    
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No quadro 12 são apresentados os valores da composição aproximada em humidade, 

gordura e proteína, bem como os valores de TBARS, não tendo sido encontradas diferenças 

significativas entre os vários aditivos para estes parâmetros analisados. 

Relativamente à composição química os valores de humidade são semelhantes aos 

referidos por Bostami et al., (2017) em frangos submetidos a várias dietas, referindo valores 

para peito de frango entre 75,7 e 74,9, enquanto que valores de proteína são inferiores (26,2-

27,4) e os de gordura superiores aos referidos (0,5 a 0,9). Por sua vez De Oliveira et al., (2016) 

referem valores para peito de frangos abatidos aos 45 dias de 72,0; 19,4% e 3,3% 

respetivamente para os teores em humidade, proteína e gordura. A gordura é o parâmetro mais 

variável devido à influência da dieta do animal, idade do animal, ambiente de produção e corte 

anatómico, em que a gordura tem valores superiores na coxa (De Oliveira et al., 2016). Quanto 

maior for a idade do animal na altura do abate maior será o seu conteúdo em gordura, como é 

demonstrado no estudo realizado por De Oliveira que os animais são abatidos com idade 

superior em 10 dias em relação ao presente estudo e os seus valores de gordura são superiores. 

Os valores de proteína diferem entre os diversos trabalhos, em consequência da dieta utilizada 

nos animais.  Sendo a proteína  um dos mais importantes nutrientes na alimentação de frangos 

de corte, considerando que a produção visa principalmente uma eficiente conversão de proteína 

da dieta em proteína muscular (Perazzo Costa et al., 2001). 

Quadro 12- Médias (± desvio padrão) para os parâmetros Humidade, GIM, Proteína e TBARS (mg 

MDA/kg carne), para os oito tratamentos e dois últimos períodos de engorda. 

Aditivo 

 Parâmetros 

 Humidade (%)  GIM (%)  Proteína (%)  
TBARS (mg 

MD/kg carne) 

Sem aditivo  75,15 ± 0,74  1,83 ± 0,61  21,62 ± 0,59  0,12 ± 0,41 

Clinoptilolite na alimentação   75,31 ± 1,13  1,65 ± 0,55  21,03 ± 1,64  0,15 ± 0,51 

Clinoptilolite na cama  75,12 ± 0,61  1,72 ± 0,57  21,36 ± 0,80  0,13 ± 0,40 

Cloreto Al + carbonato Ca  75,52 ± 0,79  1,63 ± 0,48  21,13 ± 1,17  0,12 ± 0,52

5 De-Odorase  75,24 ± 0,74  1,65 ± 0,48  21,37 ± 0,87  0,13 ± 0,33 

Óleo de soja  75,50 ± 0,88  1,49 ± 0,48  21,72 ± 0,86  0,14 ± 0,99 

Sulfato de alumínio  75,16 ± 0,78  1,77 ± 0,55  21,75 ± 0,75  0,13 ± 0,42 

Sulfato de magnésio  75,70 ± 1,01  1,56 ± 0,38  21,39 ± 0,96  0,11 ± 0,38 

                 
NS  ns  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). Para cada parâmetro, médias que não apresentam letras iguais 

distinguem-se significativamente (p<0,05).    
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Os resultados obtidos no parâmetro TBARS é diretamente proporcional ao conteúdo de 

PUFA presente na carne (Bele et al., 2011), sendo o valor de TBARS diretamente proporcional 

aos dias de armazenamento. Segundo o quadro 13, os valores obtidos são correspondentes a 

uma carne de ótima qualidade, já que são sempre inferiores a 0,2. Ainda que no nosso estudo a 

carne tenha sido armazenada durante 4 dias em refrigeração e em aerobiose, os reduzidos teores 

em gordura dos músculos analisados poderão explicar os baixos valores obtidos. 

Geralmente, é difícil fazer comparações dos valores de TBARS entre os estudos, porque 

diferenças na magnitude da variação de TBARS podem ser atribuídas a diferentes fatores, como 

o método analítico utilizado, condições de cocção e armazenamento (tempo, temperatura e 

embalagem), teor em vitamina E, teor de gordura e perfil de ácidos gordos da carne (Cortinas 

et al., 2005). 

 

Quadro 13- Escala aproximada de interpretação do TBARS em carne (Coetzee e Hoffman, 2001) 

Valor do TBARS (mg MD/kg carne) Interpretação 

≤0,2 Ótima qualidade 

0,2-0,5 Limitada, tolerável 

0,5-1,5 Pouco oxidado 

1,5-5 Oxidado 

≥5 Rancificada, não edível 

 

3.2. Avaliação sensorial 

 

Para avaliar as implicações sensoriais dos diferentes aditivos utilizados, foram 

realizados dois grupos focais, onde foi discutido as caraterísticas da carne de frango em relação 

ao seu aspeto, aroma e sabor, as carnes de frango foram apresentadas com códigos aleatórios. 

Os registos áudios dos dois grupos focais foram transcritos e as tendências mais importantes 

detetadas foram sintetizadas (quadro 14).  
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Quadro 14- Características sensoriais obtidas do discurso de dois grupos focais que analisaram diversas 

carnes de frango com diferentes aditivos 

Sem aditivo 

GF1- Cheiro e sabor a frango cozido característico; cheiro a canja; 

sabor adocicado; metálico; textura suculenta, tenro; seco; macio; 

farinhento 

GF2 - Cheiro a penas (água de depenar), desagradável; cheiro e 

sabor característico pouco percetíveis; sabe a frango cru; textura 

mole; seco 

Clinoptilolite na 

alimentação 

GF1 - Cheiro e sabor a frango cozido característico; cheiro a penas 

(desagradável); sabor a penas (desagradável); textura seca, elástica, 

textura pouco agradável. 

GF2 - Cheiro e sabor a frango cozido; cheiro a canja; ligeiro cheiro 

a penas; cheiro a castanhas cozidas; textura consistente 

Clinoptilolite na cama 

GF1 - Cheiro não é agradável; cheiro a penas (desagradável); sabor 

a penas (desagradável); sabor a frango característico; enjoativo 

8talves gordura; amargo; textura farinhenta; compacta 

GF2 - Cheiro característico a frango e a canja cozido pouco intenso; 

cheiro pouco agradável; enjoativo; a cebola; sabor metálico; sabor a 

sangue; sabor pouco agradável; textura tipo borracha; seco; fibroso 

De-Odorase 

GF1 - Cheiro característico a frango; Cheiro a penas 

(desagradável); sabor normal 

GF2 - Cheiro e sabor a frango cozido; cheiro a canja intenso; sabor 

característico agradável; sabor natural 

Óleo de soja 

GF1 - Cheiro a canja (agradável); cheiro suave; sabor pouco 

intenso, neutro, aguado; amargo no fim de boca; textura macia e 

suculenta 

GF2 - Cheiro e sabor a frango cozido; Cheiro a canja agradável 

(unânime); Cheiro a penas (desagradável); cheiro a galinha velha; 

adstringente, deixa a boca áspera; pouco sabor; seco; rijo; fibrosos; 

farinhento; elástico 

Sulfato de magnésio 

GF1 - Cheiro e sabor a frango cozido; cheiro canja; sabor 

característico de frango cozido; sabor a frango cru; amargo no fim 

de boca 

GF2 - Cheiro e sabor a frango cozido; cheiro canja; sabor 

característico de frango cozido; adocicado; textura suculenta 

(agradável); pouco fibroso 
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3.2.1 Avaliação Check All That Apply (CATA) 

 

As carnes de frangos com os diferentes aditivos foram provadas por 114 provadores, 

que identificaram caraterísticas da carne de frango de uma lista proposta na ficha de prova, 

técnica de análise sensorial vulgarmente conhecida pelo acrónimo do designativo inglês – 

CATA Check All That Apply. A construção da lista foi feita com base nos resultados dos grupos 

focais e na experiência dos investigadores que conduziram o estudo. A identificação do atributo 

em cada formulação foi analisada por análise multifatorial de correspondências, apresentando-

se a projeção dos dois primeiros fatores na figura 22. O conjunto dos dois fatores explica 

65,73% da informação original dos dados. 

 

 

Figura 22- Projeção multifatorial dos atributos utilizados no teste CATA  

 

Na projeção multifatorial dos atributos do teste CATA demonstrada na figura 22 pode 

observar-se que há uma baixa discriminação entre as diferentes características apontadas pelos 

consumidores, pois muitos dos atributos estão projetos muito próximo da origem dos eixos, 

indicando que têm pesos fatoriais muito baixos. No teste de Cochran, em que se comparou a 

frequência de escolha de cada um dos atributos pelo consumidor para o peito dos frangos 

produzidos com diferentes tratamentos da cama, não se observaram diferenças com interesse 

estatístico (p>0,05) em nenhum tratamento para nenhuma característica. Ainda assim, observa-
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se uma relação lógica entre as características testadas. Ao nível da cor, observa-se que a cor 

bege e a cor esbranquiçada estão em lados opostos do fator 1, confirmando que os consumidores 

usaram ou uma outra descrição da cor para caracterizar o aspeto das amostras. Nas 

características de cheiro, observou-se uma discriminação entre o cheiro a frango cozido, 

projetado na parte direita do fator 1, e o cheiro a penas, no lado oposto do plano, indicando que 

estas duas notas aromáticas estão correlacionadas negativamente uma com a outra. Ao nível do 

sabor, observa-se que do lado esquerdo se situam as perceções tidas como mais agradáveis, o 

sabor característico a frango cozido e o sabor adocicado, e do lado direito do fator 1 a notas 

adstringentes e metálicas, que registamos previamente com os grupos focais serem notas não 

apreciadas pelo consumidor. Também as características de textura se encontram agrupadas de 

forma coerentes, a textura consistente, suculenta e mole do lado direito, por oposição à textura 

seca, fibrosa e farinhenta.  

Na figura 23 apresentam-se os resultados da projeção dos atributos analisados pelos 

consumidores juntamente com a intenção de consumo. Observou-se que os atributos cheiro a 

frango cozido, a consistência da carne, cheiro a canja e sabor a frango cozido são os atributos 

que apresentam uma relação mais próxima com a intenção de consumo. Pelo contrário, vários 

atributos são apontados pelos consumidores como indicativos de depreciação, por estarem 

associados negativamente com a intenção de consumo, projetados na parte esquerda do plano. 

Esses atributos incluem o cheiro a penas, a sensação adstringente, os sabores amargo e metálico 

e texturas detetadas como farinhenta, seca e dura. 
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Figura 23- Projeção multifatorial dos atributos avaliados pelo teste CATA juntamente com a intenção 

de consumo 

 

No sentido de avaliar quais os atributos que tiveram um impacto mais significativo na 

avaliação hedónica realizada pelos consumidores, procedeu-se à análise de penalizações 

comparando a média da avaliação hedónica para as amostras em que foi apontada, ou não, 

determinada característica. Na figura 24 apresentam-se os resultados da análise de penalizações. 

Os atributos projetados na parte superior da figura são aqueles que contribuíram positivamente 

para a apreciação e os na parte inferior foram os que penalizaram a avaliação hedónica. Deve 

ter-se em consideração que a análise de penalizações deve ter em consideração somente 

atributos que foram apontados por, pelo menos, 20% dos consumidores (Ares e Jaeger, 2015), 

na figura à direita da linha tracejada.  
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Figura 24- Penalizações da avaliação hedónica dos consumidores determinadas pelos atributos 

detetados 

Assim observa-se que os atributos de sabor a frango cozido e a canja e a textura 

suculenta e consistente e têm a maior valor implicação na valorização da média da avaliação 

hedónica feita pelos consumidores, ascendendo a cerca de um ponto percentual. No domínio 

das penalizações propriamente ditas, os atributos que determinaram maiores reduções na 

avaliação hedónica foram o sabor de amargo e metálico e a sensação adstringente com cerca de 

um ponto percentual. Contudo a proporção de consumidores que determinou esta penalização 

foi reduzida, abaixo dos 20 %, pelo que não deve ser valorizada. Já a cor esbranquiçada e a 

textura fibrosa e seca foram apontadas como depreciativos por um número mais significativo 

de consumidores, ainda que a penalização na média que determinaram foi relativamente 

reduzida, cerca de 0,2 unidades no caso da cor e cerca de meia unidade para os dois atributos 

de textura apontados. 

Como observado anteriormente, pela análise dos resultados do teste CATA, o 

tratamento da cama não influenciou de forma significativa (p>0,05) nenhuma das 

características estudadas. No mesmo sentido, a avaliação hedónica feita com amostras 

apresentadas anonimamente também foi similar para a carne dos animais provenientes das 

diferentes condições de ensaio (resultados não apresentados). 

Quando se compararam os resultados da avaliação hedónica feita nas amostras 

apresentadas anonimamente e naquelas identificas como “com” e “sem tratamento”, tendo sido 

o “tratamento” identificado como uma medida para melhorar o bem-estar dos animais, 

Cor beje

Cor esbranquiçada

Ch frango cozido

Ch canja

Ch penas

Amargo
Metálico

Sab frango cozido

Sabor adocicado

Adstringente

Suculento

SecoFibroso
Farinhento

Consistente

Duro

Mole

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

0 10 20 30 40 50 60 70

Im
p

ac
to

 n
a 

av
al

ia
çã

o
 h

ed
ó

n
ic

a

% consumidores



79 

 

observou-se que houve uma mudança na tendência da avaliação feita pelos consumidores. No 

quadro 15 pode observar-se o número de consumidores cuja avaliação mudou para pior, para 

melhor ou se manteve. Assim, nas amostras sem tratamento, sugeridas como as associadas ao 

menor bem-estar dos animais, houve uma evolução significativa (p=0,022) no número de 

consumidores que passou a fazer uma avaliação hedónica menor. No mesmo sentido, mas só 

detetado com dois dos tratamentos, De-Odorase e óleo de soja, houve uma melhoria na 

avaliação hedónica (p=0,015 e p=0,019, respetivamente). Essa tendência é extensiva a quando 

se faz a comparação com todas as amostras com tratamento (p=0,003). 

Quadro 15- Comparação entre a avaliação hedónica com amostras identificadas com o modo de 

produção mais confortável para as aves e amostras apresentadas anonimamente a 114 consumidores. 

Resultados expressos em n (ordem média). 

Tratamento Piora Melhora Mantêm Z; p 

Controlo (2+10) 
48 

(46.64) 

35 

(35.64) 
31 

-

2.295; 0.022 

Clinoptilolite na alimentação 

(9+13) 

39 

(39.10) 

41  

(41.83) 
34 

-

0.463; 0.643 

Clinoptilolite na cama (1+15) 
36 

(45.71) 

49 

(41.01) 
28 

-

0.811; 0.418 

De-Odorase (4+7) 
24 

(42.77) 

53 

(37.29) 
37 

-

2.444; 0.015 

Óleo de soja (8+12) 
29 

(39.47) 

51 

(41.09) 
34 

-

2.349; 0.019 

Sulfato de magnésio (5+14) 
37 

(41.00) 

43 

(40.07) 
34 

-

0.505; 0.614 

     

Total com tratamento 
165 

(203.97) 

237 

(199.78) 
167 

-

2.991; 0.003 

 

Apesar de objetivamente não se terem detetado diferenças nas características sensoriais 

do peito de frango de animais criados em camas com tratamentos para reduzir a libertação de 

amoníaco, nem na avaliação hedónica, os resultados do presente trabalho demonstram o valor 
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que o bem-estar animal pode ter para o consumidor, pois demonstrou-se que é influenciado 

positivamente pelo conhecimento sobre as condições de criação favoráveis ao bem-estar. 
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4. Conclusões 

 

Os ensaios realizados neste presente estudo visaram avaliar a influência do uso de aditivos 

mitigadores da concentração de amoníaco em diversos parâmetros qualitativos e em termos 

sensoriais da carne de frango de engorda.  

Nos parâmetros qualitativos da carne de frango de engorda houve algumas diferenças 

significativas entre os diferentes tratamentos (aditivos), nomeadamente, nos parâmetros 

qualitativos do pH, perdas por exsudação e no parâmetro de cor b*. Contudo, estas diferenças 

são ligeiras sem assinaláveis repercussões a nível qualitativo da carne de diferentes frangos de 

engorda, criados em diversas camas com diferentes tratamentos (aditivos) mitigadores de 

amoníaco. Perante os resultados obtidos nos parâmetros de qualidade da carne pode-se concluir 

que os diferentes aditivos, mitigadores da concentração de amoníaco, não exerceram um efeito 

significativo nos parâmetros de qualidade avaliados na carne de peito de frango, pelo que não 

será um fator importante a condicionar a escolha do aditivo mitigador do amoníaco. Em termos 

sensoriais, não houve diferenças nas características sensoriais dos diferentes peitos de frango 

de animais criados em camas com diversos tratamentos (aditivos) para reduzir a libertação de 

amoníaco, nem na avaliação hedónica. Contudo, é demonstrado neste presente trabalho que o 

consumidor é influenciado quando tem conhecimento sobre a condições de criação dos frangos 

de engorda, sendo influenciado positivamente quando as condições de criação dos frangos de 

engorda são mais favoráveis ao bem-estar das aves. 
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