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RESUMO 
RESUMO 

 

MUCKE, D. Efeitos da posição da carcaça durante o resfriamento na qualidade 
da carne bovina.  2006.  61f.  Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Zootecnia e 

Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga. 2006. 

 

Dez novilhos Nelores, com média de 36 meses, foram abatidos no 

Abatedouro-Escola da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da 

PCAPS-USP e lados alternados de suas carcaças foram resfriados pelo sistema 

tradicional, tendão de Aquiles do traseiro especial (TA), ou na forma horizontal (HO). 

As carcaças foram resfriadas por 48 horas, entre 0-2ºC. Foi avaliada a área de olho 

de lombo (AOL) e espessura de gordura subcutânea (EGS). Em seguida, foram 

retiradas amostras dos músculos Longissimus dorsi (LD), Quadríceps femoris (QF), 

Supraspinatus (SU), Psoas major (PM) e Semitendinosus (ST), embaladas a vácuo, 

maturadas por 5 dias em câmara de resfriamento e congeladas para posterior 

análises. Não houve diferença entre a EGS e a AOL para o LD dos tratamentos TA e 

HO. As amostras foram descongeladas em câmara fria vinte e quatro horas antes 

das análises e a seguir a maciez foi avaliada pelo método Warner Bratzler Shear 

Force. Não houve diferença na maciez dos músculos SU, PM e ST, independente do 

tratamento. Porém, a força de cisalhamento do QF (p=0,0291) foi menor para o HO 

(5,13 kg) do que para o TA (6,24 kg). O mesmo foi observado para o músculo LD 

(p=0,0068), com valores de força de cisalhamento de 6,38 kg para HO e 7,73 kg 

para TA. O LD e QF de carcaças mantidas na posição horizontal foram mais macios. 

Outras pesquisas que avaliem o índice de fragmentação miofibrilar e o comprimento 

do sarcômero devem ser realizadas. 

 

 

 

Palavras - chave: Área de Olho de Lombo; Carcaça – posição; Cisalhamento - força; 

Maciez; pH.  



 
ABSTRACT 

 

 

MUCKE, D. Effects of the position of the carcass during the chilling period in 
the quality of beef. 2006. 61f. M.Sc. Dissertation – Faculdade de Zootecnia e 

Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga. 2006. 

 

Ten Nellore steer carcasses, with average age of 36 months were slaughtered 

at the meats lab of FZEA – USP and alternate right or left sides were placed in the 

cooler hung either by the Achilles tendon  (TA) or horizontally placed over 

pallets, outside facing up (HO). Carcass were chilled for 48 hours at 0 – 2ºC. After 

the chilling period, loin eye area (LEA) and fat thickness (FT) were measured. One 

inch thick samples from each of the following muscles were removed, loin, tenderloin, 

eye round, knuckle and chuck tender and after 5 days in the cooler were frozen for 

future analysis. There was not a statistical difference for LEA and FT between 

treatments. After thawing the samples were analyzed for shear force through the 

Warner Bratzler device and there was not statistical difference for the tenderloin, eye 

round and chuck tender muscles between treatments. The shear force of the knuckle 

(5.13 Kg) was lower (p=0.029) for the HO treatment than for the TA (6,24 Kg). The 

loin also had a shear force of 6,4 Kg statistically lower (p=0.007) for the HO treatment 

when compared to 7.7 Kg for the TA treatment. The loin and knuckle of the 

carcasses cooled horizontally were more tender. Further studies evaluating MFI and 

sarcomere length must be done.  

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: pH; position carcass; ribeye area; shear force; tenderness. 
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EFEITOS DA POSIÇÃO DA CARCAÇA DURANTE O RESFRIAMENTO NA 
QUALIDADE DA CARNE BOVINA 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

A produção de carne bovina, abrangendo aspectos que vão desde a criação 

dos animais até a exportação do produto final, é uma das atividades mais 

importantes do agronegócio brasileiro e se estende por todas as regiões do território 

nacional. 

Detentor do maior rebanho comercial do mundo, com aproximadamente 190 

milhões de bovinos, o Brasil foi em 2004, pelo segundo ano consecutivo, o maior 

exportador mundial em volume de carne, alcançou a marca de US$ 2,457 bilhões e 

1.954,4 mil toneladas de carnes em equivalente carcaça e deverá superar a marca 

de US$ 3 bilhões em vendas externas em 2005 (ABIEC, 2005) (Tabela 01). 

 

 

Tabela 01 – Balanço da Pecuária Bovídea de Corte no Brasil de 2000 a 2005 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

População (milhões de habitantes) 169,8 172,3 174,9 177,4 180,0 192,6 

Rebanho Bovino (Milhões) 164,3 170,6 179,2 189,5 192,5 195,5 

Taxa de Abate (%) 19,80 19,83 19,82 19,91 21,51 22,03 

Abate (Milhões) 32,5 33,8 35,5 37,6 41,4 43,1 

Produção de Carne (Mil ton. Eq. Car.) 6650,0 6900,0 7300,0 7700,0 8350,0 8750,0

Consumo per capita (kg. Eq. Carc.) 36,3 35,3 36,6 36,4 36,4 36,7 

Consumo Interno (Mil. Ton. Eq. Car.) 6158,0 6091,0 6994,7 6462,9 6548,9 6700,0

Exportação (Mil ton. Eq. Car.) 591,9 958,3 1006,0 1300,8 1954,4 2100,0

Importação (Mil ton. Eq. Car.) 99,9 49,3 100,7 63,7 53,3 50,0 

Exportação (US$ milhões) 786,3 1022,5 1107,3 1509,7 2457,3 2782,7

Importação (US$ milhões) 128,3 64,9 94,0 60,2 72,2 67,7 

Fonte: Adaptado de ABIEC, 2005. 



 16

Por outro lado, a globalização da informação e a integração do comércio 

mundial colocaram os consumidores em contato com produtos anteriormente 

desconhecidos e está alterando seus hábitos e padrões de consumo, o que leva a 

uma adaptação das cadeias produtivas para atender às expectativas do consumidor. 

Entretanto, definir os critérios de qualidade não é uma tarefa simples, pois 

significa atender expectativas muitas vezes subjetivas, tais como qualidade 

sensorial, além daquelas claramente declaradas, como apresentação, preço e perfil 

microbiógico dos produtos. 

A obtenção de carcaças com características de qualidade desejável depende 

de um controle total das operações, que envolvem, desde os procedimentos pré-

abate, transporte ao frigorífico, espera e repouso do animal no curral, métodos e 

técnicas de abate e conservação do produto final. Considerando que algumas 

condições de ordem fisiológica, prática e regulamentar ou econômica não podem ser 

alteradas, tais como, suscetibilidade do animal ao estresse, período de descanso, 

temperatura ambiental pré-abate, dentre outros, faz-se necessário a adoção de 

métodos que possam ser implementados, a fim de manter ou ainda elevar os níveis 

de qualidade desejados pelo consumidor. 

A produção de carne com qualidade assegurada é um desafio para qualquer 

sistema de produção. Entre os vários fatores que influenciam a qualidade do produto 

final a maciez da carne está entre os mais importantes. 

As bases fisiológicas dos processos que influenciam a maciez ou dureza da 

carne são diferentes e para que possam ser controladas é necessário seu 

entendimento. O período pós-morte, queda de glicogênio muscular, acúmulo de 

ácido láctico, declínio de pH e rigor mortis podem influenciar na maciez final da 

carne. Além disso, esses fatores podem ser altamente influenciados, ou ainda 

controlados, utilizando-se alguns métodos, dentre os quais, o modo de posicionar a 

carcaça na câmara de resfriamento, após o abate. 

Trabalhos prévios têm mostrado que a suspensão da carcaça em diferentes 

formas na câmara fria influencia a qualidade e a maciez de alguns músculos da 

carcaça. 

O presente trabalho teve como objetivo estudar o efeito da posição de lados 

de carcaças através do método tradicional, suspensos pelo Tendão de Aquiles (TA) 

ou posicionadas na forma horizontal (HO), durante o resfriamento, sobre algumas 

características físico-químicas de alguns cortes do Contra filé (m. Longissimus dorsi  
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- LD), Patinho (m. Quadríceps femoris - QF), Peixinho (m. Supraspinatus - SU), Filé 

Mignon (m. Psoas Major - PM) e Lagarto (m. Semitendinosus - SM). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

A garantia da manutenção do mercado da carne bovina consiste no 

fornecimento de produtos com padrões de qualidade constantes, visando à 

satisfação do cliente.  

Considerando esses padrões de qualidade, no que diz respeito à satisfação 

das exigências sensoriais, a carne de bovinos, em especial Bos indicus, apresentam 

freqüentes variações de maciez (DIKEMAN, 1995, 2003; O’CONNOR et al. 1997; 

MILLER, 2001).   

Avaliando o preparo da cadeia produtiva da carne no Brasil para a competição 

no mercado mundial, Felício (2001) apontou o segmento produtivo, como o mais 

bem preparado, no qual a qualidade dos animais abatidos é cada dia melhor. De 

acordo com o autor, o segmento da indústria está altamente preparado em termos 

de instalações, principalmente naquelas que se dedicam à exportação de carne. 

Porém, a falha do sistema aparece na questão da palatabilidade, em que não há 

nenhuma preocupação de como o consumidor, tanto interno como externo, está 

avaliando a qualidade sensorial do produto, a maciez e o sabor da carne. 

 

 

2.1 QUALIDADE DA CARCAÇA E DA CARNE 

 

 

A carne é composta em grande parte por músculos esqueléticos, associados 

ao tecido conjuntivo e à gordura, organizados em uma estrutura complexa, variável 

entre espécies e entre músculos de uma mesma espécie (LAWRIE, 1977). 
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2.1.1 COLÁGENO 
 

 

O tecido conjuntivo é distribuído através do sistema muscular-esquelético e 

atua a fim de manter a integridade desse sistema, ou de cada músculo, completando 

a função, como um sistema locomotor ativo. Embora, esse tecido seja composto de 

colágeno, elastina, proteoglicanas e proteínas estruturais (fibronectina, laminina, etc) 

a fibra do colágeno é um importante fator para o desenvolvimento da maciez da 

carne (NAKAMURA et al. 2003). 

O tecido conjuntivo intramuscular atua como parte significante na 

determinação da textura da carne e a estabilidade mecânica aumenta 

progressivamente com o crescimento animal. No tecido conjuntivo típico os 

principais componentes são colágeno, tropocolágeno e elastina, diretamente 

responsáveis pela maciez da carne (LUCHIARI FILHO, 2000). De acordo com o 

mesmo autor o colágeno é a proteína presente em maior quantidade no organismo 

animal e o elemento mais fibroso do tecido conjuntivo. As fibras de colágeno podem 

estar inseridas na pele, ossos, tendões e paredes arteriais (epimísio, perimísio e 

endomísio) dos tecidos musculares. A variação na maciez da carne tem sido 

estudada por diversos pesquisadores, entre diversos músculos presentes na 

carcaça (SHACKELFORD; WHEELER; KOOHMARAIE, 1995 e RHEE et al. 2004). 

Ainda, o comprimento do sarcômero, conteúdo de colágeno presente nos 

músculos e o processo de proteólise poderiam  explicar a variação na maciez da 

carne maturada. Entretanto, a relativa contribuição de cada um dos componentes, 

que leva à maciez da carne é músculo dependente (TAYLOR, 2003). 

Em contraste com a estabilidade do colágeno, a configuração e a integridade 

das proteínas miofibrilares e citoesqueléticas são muito afetadas pela manipulação 

das carcaças e acondicionamento da carne. Isto tem uma influência imediata na 

inconsistência da textura da carne (TARRANT, 2001). 

A causa da variação na maciez da carne foi primeiramente atribuída ao tecido 

conjuntivo. Para alguns pesquisadores, músculos com pouco tecido conjuntivo 

resultavam em cortes mais macios. Porém somente o colágeno não foi suficiente 

para explicar a variabilidade no atributo maciez. 
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2.1.2 PROTEÓLISE E INFLUÊNCIA DO PH E TEMPERATURA NA MACIEZ 
 

 

O pH final da carne, como conseqüência de depleção das reservas de 

glicogênio muscular no período pré-abate afeta intensamente a qualidade da carne 

(SILVA; PATARATA; MARTINS, 1999). Vários fatores têm sido mencionados como 

responsáveis pela depleção do glicogênio muscular: tempo e forma de transporte 

dos animais da fazenda ao abatedouro, restrição da dieta, mistura de diferentes 

lotes no abatedouro, fatores climáticos, condições patológicas e fatores genéticos. 

Na prática, estes fatores provocam uma queda das reservas de glicogênio no 

músculo, com aumento do pH, se o animal for abatido antes que as reservas 

energéticas sejam restabelecidas. (PURCHAS; AUNGSUPAKORN, 1993). 

No período pós-morte, a temperatura e a taxa de glicólise podem alterar os 

atributos dos produtos cárneos. O pH elevado da carne resulta em maior maciez dos 

músculos. Entretanto, estes cortes apresentam coloração escura, são secos e têm 

alta carga microbiana (BELTRÁN et al. 1997). 

Algumas das principais alterações que ocorrem no músculo pós-morte estão 

relacionadas com o processo de degradação das proteínas miofibrilares e com os 

filamentos contráteis da estrutura das miofibrilas (DELGADO, 2001).  

Durante o amaciamento da carne, estudos relacionando o enfraquecimento e 

desaparecimento do disco Z de sarcômeros de músculos tratados com cálcio (Ca+2), 

levaram à descoberta do sistema de calpaínas (DELGADO, 2001). De acordo com o 

mesmo autor, foi identificada e isolada uma protease ativada por Ca+2, removendo 

os discos Z e promovendo uma perda da periodicidade entre os filamentos 

contrácteis do músculo. 

O sistema de proteases cálcio dependentes é constituído de calpaínas, 

endopeptidases intracelulares, não lisossomais, com duas formas existentes: µ-

calpaína e m-calpaína, encontradas em homogeneizados de tecidos com seu 

inibidor específico, a calpastatina (DRANSFIELD, 1992). 

Pesquisas realizadas por Mc Donaugh, Fernandez e Oddy (1999) 

demonstraram que a relação entre os níveis do sistema de calpaínas e as medidas 

estatísticas de maciez pode ser confundida por outros fatores, que têm sido 

estudados e que influenciam a maciez dos músculos, tais como: o pH final, o 
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comprimento do sarcômero e a estrutura do tecido conjuntivo. Assim, a atividade do 

sistema de calpaínas pode ser melhor relacionada com a taxa de mudanças nos 

atributos de maciez. Além disso, observou-se uma relação negativa entre a taxa de 

mudança nos valores de força de cisalhamento durante o período de maturação e a 

taxa de µ-calpaína para calpastatina. Similarmente, a taxa de fragmentação 

miofibrilar durante a maturação foi positivamente correlacionada com a taxa de µ-

calpaína para calpastatina.  

Takahashi (1996) verificaram que muitas mudanças relacionadas com o 

atributo de maciez da carne poderiam ser explicadas pelo efeito direto das proteínas 

miofibrilares do cálcio e que este efeito é dependente do pH, com implicação mínima 

em pH 6,5. 

Pode-se considerar que há níveis intermediários de interações miosina-actina 

e que o amaciamento da carne, após a resolução do rigor mortis, seria provocado 

por enzimas proteolíticas, especificamente µ-calpaínas (GOLL et al. 1992). 

MORTON et al. (1999), verificaram que a maciez final do m. Longissimus 

dorsi relacionou-se com a capacidade inicial da calpastatina no músculo, com a taxa 

de autólise da µ-calpaína e com a taxa de declínio do pH. Segundo os mesmos 

autores, em trabalhos realizados com ovinos, a maciez do músculo foi inversamente 

proporcional aos níveis iniciais de calpastatina. 

Embora o pH não tenha efeito direto na maciez da carne, com a elevação na 

primeira hora pós-morte, há um declínio mais lento nos níveis de µ-calpaína e 

calpastatina. Koohmaraie, Schollmeyer e Dutson (1986) relataram que a µ-calpaína 

reteve 25% da sua atividade em pH 5,5-5,8 a 5ºC, permitindo mudanças nas 

estruturas miofibrilares, nas condições de armazenamento pós-abate. Thompson et 

al. (1996) constataram que há uma relação direta entre a atividade da µ-calpaína e o 

pH e que à medida que houve queda dos valores de pH as taxas de µ-calpaína 

também foram reduzidas. 

Delgado (2001), sugeriu que uma atividade proteolítica diferenciada nos 

músculos resultou em carnes mais duras, com valores de pH entre 5,8 e 6,3. De 

acordo com esse autor, o pH final (>6,3), favoreceu a atividade das proteases 

neutras (calpaínas) e valores de pH menores (<5,8) proporcionaram maior atividade 

das catepsinas. Portanto, há uma hipótese de que as calpaínas são as responsáveis 

pela proteólise pós-morte nos músculos. 
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Dransfield (1981), observaram que a temperatura de cocção da carne 

também parece influenciar na relação entre pH final e maciez. Por outro lado, esse 

autor relatou neste estudo, que a maciez da carne crua não apresentou relação com 

a característica de pH. Ainda, em carnes cozidas a temperaturas médias (65ºC) essa 

relação apresentou-se curvilínea e músculos cozidos a elevadas temperaturas 

(90ºC) a relação entre pH e maciez foi linear (BOUTON; HARRIS; SHORTHOSE, 

1972). Este efeito da temperatura na maciez da carne pode resultar da capacidade 

de retenção da água durante o cozimento (PURCHAS, 1990) ou do tecido conjuntivo 

(DRANSFIELD, 1981). 

As principais diferenças nas taxas de degradação de proteólise pós-morte e 

de amaciamento da carne entre as espécies (bovinos, suínos e ovinos) são devido a 

diferenças na percentagem de degradação de proteínas miofibrilares 

(KOOHMARAIE et al. 1991). 

A manipulação bioquímica da quebra do glicogênio pós-morte pode oferecer 

um fator potencial para elevar a maciez. A inibição da glicólise previne a formação 

do ácido láctico, conseqüentemente mantém elevada a taxa de pH, que pode 

aumentar a maciez e a capacidade de retenção de água da carne (JEREZ; 

CALKINS; VELAZCO, 2003). 

Após o estabelecimento do rigor mortis a carne não apresenta praticamente 

alterações, por várias horas, conforme a espécie e temperatura. Em seguida, inicia-

se a resolução do rigor, ou condicionamento, que se caracteriza por uma série de 

transformações na estrutura miofibrilar, denominada maturação. 

Fatores têm sido relacionados ao processo de maciez da carne, entre eles, a 

maturação pós-morte, devido à degradação das estruturas protéicas miofibrilares, o 

sistema de proteases cálcio dependentes e aumento da resistência iônica no 

músculo (WHEELER et al. 1990). 
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2.1.3 MACIEZ 
 

 

A maciez da carne cozida é determinada pelo comprimento relativo da rede 

do tecido conjuntivo e a estrutura miofibrilar e suas interações (HARRIS et al. 1988, 

citado por EIKELENBOOM et al. 1998). 

A inconsistência da maciez da carne tem sido associada especialmente com a 

falta de qualidade no setor da indústria. Muitas pesquisas têm relacionado essa 

inconsistência com a qualidade gustativa. Porém, esse termo depende da 

combinação de diversos fatores, tais como, suculência, sabor e maciez. Em relação 

aos atributos de qualidade, a maciez é a característica mais importante para os 

consumidores. 

Miller et al. (2001), avaliaram 734 consumidores americanos de carne e 

reportaram que esses consumidores identificaram a maciez do m. Longissimus e 

que pagariam mais por cortes diferenciados para o atributo maciez. 

Diversos fatores têm sido relacionados com a variação na maciez da carne. 

Contudo, alguns são considerados mais importantes, dentre os quais, o sexo, a 

genética, a idade, o período de confinamento, a alimentação e o manejo pré e pós-

abate, incluindo neste último a estimulação elétrica, a desossa, o método de 

pendura da carcaça e  as tecnologias de amaciamento pós-morte (KOOHMARAIE et 

al. 2003). 

As diversas etapas através das quais o consumidor costuma avaliar a 

qualidade da carne são, por princípio, a cor do músculo e da gordura de cobertura, 

seguidas por aspectos envolvidos no processamento, tais como perda de líquidos no 

descongelamento e na cocção, mantendo assim as características de palatabilidade, 

suculência e a principal que é a maciez (PEREIRA, 2002). 

Porém, muitos fatores podem alterar o processo de maciez da carne. Dentre 

os mais importantes estão o encurtamento das fibras pelo frio durante o rigor mortis 

e a maturação da carne após o rigor (ZAMORA; CHAIB; DRANSFIELD, 1998). De 

acordo com Hopkins e Thompson (2002), o amaciamento no período pós-abate 

consiste de um processo bioquímico complexo, envolvendo a quebra de proteínas 

miofibrilares, que mantêm a integridade estrutural dos músculos, esse sistema de 

proteases é responsável pela proteólise pós-morte. 
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Em trabalhos descritos por Ormenese (1995), foi relatado que somente os m. 

Longissimus dorsi e Gluteus medius maturados por 28 dias, provenientes de 

novilhos nelores, com idade média de 4 anos, atingiram valores aceitáveis de 

maciez. Também, não houve efeito do período de maturação na maciez do m. 

Quadríceps femoris e o m. Semitendinosus desses animais entre o 1º e 28º dias de 

maturação. Pode-se concluir, portanto, que a maturação dos músculos do Gluteus 

medius, Semitendinosus e Quadríceps femoris, não foi suficiente para melhorar a 

maciez destes cortes e que os músculos Longissimus dorsi e Gluteus medius 
deveriam ser maturados por 28 dias. 

A marinação consiste em outra técnica para melhorar a qualidade dos 

produtos cárneos, utilizada há muitos anos, tendo em vista, que a imersão da carne 

em salmoura adicionada a simples ingredientes melhora o sabor da mesma, além de 

mascarar alguns odores indesejáveis. Ainda, a marinação da carne permite alterar a 

textura da carne rapidamente, podendo ser aplicada nas formas: estática (imersão) 

ou dinâmica (injeção e massageamento) (ROCHA, 2000, citado por HARADA, 

2004). 

Em diversos trabalhos têm se observado diferenças na variação da maciez 

entre diversos músculos (MORGAN et al. 1991; BROOKS et al. 1998; RHEE et al. 

2004).  

RHEE et al. (2004), sugeriram que o m. Psoas major, seguido pelo 

Infraspinatus foi mais macio, em relação a outros, e que os músculos Psoas major, 

Gluteus medius e Longissimus dorsi apresentaram menores concentrações de 

colágeno. Portanto, a partir desse resultado observa-se que há várias fontes de 

variação que atuam na maciez, com a necessidade do desenvolvimento e 

implementação de estratégias para a melhora da qualidade da carne. 
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2.1.4 TÉCNICAS UTILIZADAS PARA MELHORAR A MACIEZ DA CARNE 
 

 

Na procura por alternativas que resolvam ou amenizem o problema de carnes 

duras, Felício (1997, 1998 e 2000) comentou alguns métodos pós-morte para 

melhorar a qualidade da carne: 

- Pendura pela pélvis (tenderstretch): Realizada inicialmente pelo Tendão de 

Aquiles, até uma hora após o atordoamento, após a divisão da carcaça em duas 

meias carcaças, em seguida, pendurada pelo orifício obturador do coxal, até a 10 a e 

11a hora (pH<6,0) quando retiradas da câmara e penduradas pelo Tendão de 

Aquiles; 

- Estimulação elétrica da carcaça: passagem de uma corrente elétrica através 

da carcaça, com o objetivo de acelerar a glicólise e produzir carnes mais macias, 

além da tentativa de se evitar o efeito de encurtamento pelo frio; 

- Resfriamento lento: manutenção das carcaças sob temperatura e velocidade 

do vento controladas, para que a temperatura interior do músculo Longissimus dorsi 

(10a e 12 a costelas, 3 cm de profundidade) não caia a 10oC ou menos antes da 10a 

hora após o resfriamento;  

- Processo de maturação: recomendação da maturação dos cortes cárneos 

embalados a vácuo em câmaras frias a 2ºC, por uma semana, como técnica 

complementar, ou como alternativa. 

 De acordo com Judge et al. (1989), a maturação consiste em um método de 

conservação, com o armazenamento da carne por um período de 15 a 21 dias, em 

geral, em temperaturas acima do ponto de congelamento da carne, ou seja, ao redor 

de 0ºC. Porém, é um fenômeno complexo, que ocorre a partir da resolução da 

rigidez cadavérica, que se prolonga durante o armazenamento de cortes 

refrigerados, envolvendo a atuação de enzimas, com destaque para a calpaína 

(cálcio dependente, responsável pelo amaciamento) e a calpastatina (inibidora da 

calpaína). O processo de maturação da carne consiste em algumas alterações 

naturais, que ocorrem durante o período pós-morte, em que a carne permanece 

armazenada, desde -1ºC até temperaturas abaixo da desnaturação, cujo resultado é 

o desenvolvimento de maciez, sabor e aromas característicos e desejáveis. 
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Dentre os métodos citados pelo respectivo autor, a pendura pela pélvis 

(tenderstretch) foi a única capaz de resolver o problema de dureza em carnes de 

bovinos tropicais. Por outro lado, carcaças suspensas pelo Tendão de Aquiles 

resultaram em tensão máxima no m. Psoas major, tornando-o mais macio. A 

suspensão pélvica consiste em suspender carcaças pela pélvis, elevando a tensão 

sobre diversos músculos do lombo e da perna, tornando-os mais macios, que as 

carnes suspensas de forma tradicional (FORREST et al. 1979). 

TARRANT (1998), reportaram que o método de suspensão pélvica 

(tenderstretch) foi implementado no Reino Unido. E, consiste na redução do 

encurtamento pelo frio através da prevenção física da contração dos músculos 

durante o rigor. Este processo físico eleva a tensão sobre os músculos traseiros, 

durante o estabelecimento do rigor mortis, evita a contração intensa com 

conseqüente maciez dos músculos (O’HALLORAN; TROY; BUCKLEY, 1998; 

SORHEIM et al. 2001, 2002). 

Outra característica da utilização da suspensão pélvica, é que há uma menor 

resposta da maturação (O’HALLORAN; TROY; BUCKLEY, 1998). Este seria um 

grande benefício comercial, pois possibilita menores períodos de maturação, para 

atingir um nível de maciez desejável ao consumidor. Estes autores relataram 

também, que o enfraquecimento da matriz miofibrilar é menos significante, quando a 

densidade da matriz é reduzida drasticamente, ou seja, estirada.  

Outro processo denominado tendercut consiste na tentativa de melhorar a 

maciez, reduzindo sua variação, técnica proposta por Claus e Marriott, em 1991. O 

conceito fundamental envolve o estiramento do músculo no pré-rigor, permitindo que 

o músculo complete o rigor mortis, permanecendo estirado (CLAUS; WANG; 

MARRIOT, 1997). Este tratamento deve resultar em uma significante redução na 

sobreposição da região do sarcômero e um número permanente de ligações entre a 

actina e a miosina. Além disso, quando a carcaça é suspensa, o peso, em geral, 

gera uma tensão nos músculos, ligamentos e ossos (SORHEIM et al., 2002). Para 

implementar o tendercut, os ossos, tecidos conjuntivos e adiposos e, em alguns 

casos, músculos menores são seccionados a fim de permitir que o peso das 

carcaças, abaixo do corte efetuado, estire os músculos maiores de maior 

importância comercial. Trabalhos constataram uma melhora de 34% (dados com 

Warner Bratzler Shear Force) com esta tecnologia, especialmente em carnes 

consideradas mais duras. 
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Alguns trabalhos clássicos para avaliar diferentes formas de posicionar 

carcaças e suas interações com a qualidade final da carne, foram feitos na década 

de 70 por Locker (1960), Hostetler et al. (1973), Bouton et al. (1973) e Herring et al. 

(1965). 

Locker (1960) e Herring et al. (1965), demonstraram que o método de 

suspender as carcaças durante o resfriamento altera os resultados de maciez de 

vários cortes cárneos. Carcaças suspensas exercem sobre os músculos tensão 

maior, resultando em carnes mais macias. Por outro lado, músculos submetidos a 

uma menor tensão tendem a ser mais duros, presumivelmente devido a diferenças 

no encurtamento que esses músculos podem sofrer durante o estabelecimento do 

rigor.  

Locker (1960) observou ainda que o grau de contração em que os músculos 

iniciam o estado de rigor é altamente variável entre os diferentes músculos da 

carcaça, levando a um significante impacto na qualidade gustativa da carne. A 

contração do músculo é dependente da temperatura durante o rigor mortis, 

aproximadamente 15ºC no estado inicial. Porém, essa contração aumenta 

consideravelmente em temperaturas baixas, causando o encurtamento das fibras 

pelo frio. Quando as temperaturas no estado inicial de rigor mortis são muito 

elevadas, há em uma contração severa pelo calor (LOCKER; HAGYARD, 1963). 

Ainda, uma contração muito severa é desenvolvida em músculos que foram 

congelados, no estado de pré-rigor, e posteriormente descongelados, denominado 

rigor de descongelamento ou thaw rigor (Mc Crae et al. 1971). 

Em geral, o encurtamento das fibras pelo frio, ou cold shortening e uma 

conseqüente dureza da carne pode ser minimizado através de um resfriamento lento 

ou retardado das carcaças ou através da estimulação elétrica para acelerar a 

glicólise enquanto a temperatura do músculo permanece elevada. Outro método é 

do estiramento ou restrição de alguns músculos para a contração. Estes tratamentos 

para melhorar a maciez da carne podem ser utilizados separadamente, ou em 

associação (SORHEIM et al. 2002). 

Herring et al. (1965), estudaram músculos de carcaças posicionadas 

verticalmente, resultaram em maiores comprimentos de sarcômero, nos músculos 

Psoas major, Latissimus dorsi e Rectus femoris. Enquanto o posicionamento 

horizontal resultou em aumento do comprimento de sarcômeros de músculos como 

Longissimus dorsi, Gluteus medius, Addutor, Biceps femoris e Semimembranosus. 
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Ainda, quando os músculos foram encurtados, houve aumento de diâmetro das 

fibras e redução da maciez dos cortes estudados. 

Herring et al. (1967), estiraram o m. Semitendinosus aproximadamente 50% 

do seu comprimento normal. Observou-se um aumento progressivo do comprimento 

do sarcômero, à medida que o m. Semitendinosus era estirado e o sarcômero foi 

considerado duas vezes maior, com o máximo de estiramento realizado, quando 

comparado à máxima contração desse músculo. 

Posteriormente Hostetler et al. (1972), utilizaram cinco métodos de pendura 

para cada meia carcaça e observaram que os lados suspensos pelo forâmen  do 

obturador evitaram o encurtamento dos músculos, aumentando expressivamente o 

comprimento do sarcômero no período pós-morte, com conseqüente redução da 

força de cisalhamento. 

Hostetler et al. (1973), em experimento semelhante, avaliaram a maciez, 

determinada por painel sensorial, de músculos de carcaças suspensas por vários 

métodos. Cada lado de 40 carcaças foi suspenso por um dos cinco métodos: 

pendura convencional pelo membro pélvico (vertical); posicionando um dos lados 

sobre uma mesa, com o lado da espinha dorsal para baixo, com os membros 

perpendiculares às vértebras (horizontal); suspensão da vértebra cervical com os 

membros ligados, com o membro pélvico perpendicular à vértebra (presos ao 

pescoço); suspensos pelo forame obturador com os membros livres (quadril livre) e 

suspensos pelo forame obturador, com os membros presos junto aos membros 

torácicos, perpendiculares à coluna vertebral (quadril amarrado). Foram retiradas 

amostras de cada um dos nove músculos e alocados em dois grupos, o primeiro 

grupo incluiu o m. Longissimus dorsi, Semimembranosus, Tríceps brachii. O 

segundo grupo compreendeu seis músculos: Semitendinosus, Aductor, Gluteus 

medius, Psoas major, Bíceps femoris e Rectus femoris. O painel sensorial não 

detectou nenhuma diferença na maciez entre os métodos experimental e 

convencional de suspensão para os músculos Semitendinosus e Bíceps femoris, 

com significante aumento do comprimento do sarcômero, produzido pelos vários 

métodos, para ambos músculos. 

Taylor et al. (1995), afirmaram que o encurtamento das fibras musculares 

poderia ser evitado através da alteração dos métodos de suspensão das carcaças 

durante o processo de resfriamento. Esses autores verificaram que a substituição da 

pendura de carcaças pelo Tendão de Aquiles para o método de suspensão pela 
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pélvis durante resfriamento, estira alguns músculos do lombo e do traseiro. Este 

estudo comparou os efeitos dos procedimentos pós-abate, utilizando-se a 

estimulação elétrica e a suspensão pélvica, nos atributos de qualidade da carne de 

suínos. Entretanto, verificou-se que efeito do emprego destas técnicas pode ser 

influenciado por algumas variáveis, tais como, taxa de resfriamento (convencional ou 

resfriamento rápido). 

EIKELENBOOM et al. (1998), analisaram em dois músculos a combinação 

dos efeitos da suspensão pélvica e da temperatura de cozimento na textura da carne 

maturada. Este estudo demonstrou uma contribuição relativa do colágeno e dos 

componentes miofibrilares na avaliação mecânica da maciez, e que, o efeito da 

suspensão pélvica foi dependente de músculos, temperatura de cozimento e da 

aplicação do teste mecânico. 

Owens e Gardner (1999), em uma revisão mais atual, relataram que na 

colocação da carcaça em diferentes posições, durante o resfriamento, alguns 

músculos permaneceram estirados e outros relaxados, sugerindo àqueles estirados 

seriam mais macios em relação àqueles que foram mantidos relaxados. 

Hopkins e Thompson (2001), injetaram nos lados direitos de carcaças, na 

região do m. Longissimus thoracis e lumborum de cordeiros, uma enzima protease 

inibidora, e nos lados esquerdos, uma solução salina isotônica. Em seguida, as 

carcaças foram penduradas durante o resfriamento:  pelo Tendão de Aquiles, ou 

pela sínfise pubiana ou ainda através da sínfise púbica, com 2 kg de peso presos 

aos membros posteriores, a fim de estudar as interações entre os miofilamentos de 

actina e miosina com diferentes graus de sobreposição pós-rigor. Os músculos 

foram divididos em 3 partes e maturados por 1, 3, ou 7 dias, e os autores concluíram 

que houve significativo aumento no comprimento do sarcômero e redução na força 

de cisalhamento dos músculos analisados. Especificamente, a suspenção pelo 

Tendão de Aquiles resultou em músculos mais duros e o pela sínfise púbica teve 

como conseqüência um aumento no comprimento do sarcômero. 

Luchiari Filho et al. (2004), estudaram carcaças de 40 novilhos Nelore, com 

30 meses de idade, alternando os lados das carcaças resfriadas penduradas pelo 

Tendão de Aquiles ou pelo dianteiro através do carpo radial e concluíram que as 

carcaças penduradas pelo dianteiro apresentaram uma melhoria significativa na 

maciez do m. Longissiums dorsi, sem causar efeito indesejável no m. Bíceps 

femoris. 
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Sorheim et al. (2001), relataram que a temperatura em que o músculo inicia o 

rigor pode alterar a necessidade e o benefício do estiramento muscular através da 

suspensão da carcaça por técnicas alternativas. 

Em trabalho posteriore, Sorheim et al. (2002), verificaram que a combinação 

do método de pendura ou contenção aliadas a outras técnicas, tais como, 

resfriamento lento ou estimulação elétrica, em geral, traz benefícios para a maciez 

da carne. Porém, estes mesmos autores relataram desvantagem da utilização do 

método tenderstretch, no que se refere ao ângulo de 90°, em que o membro 

posterior exige maior espaço em câmaras de resfriamento. Além disso, a utilização 

do tendercut também necessita de um maior espaço no interior das câmaras (15 a 

20 cm a mais que o método de pendura tradicional). 

A hipótese deste experimento foi estudar carcaças durante o resfriamento 

sem a ação de nenhuma força, esticando, ou contraindo os músculos e a maciez 

dos mesmos. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 LOCAL E INSTALAÇÃO 

 

 

Este trabalho foi realizado na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 

Alimentos da Universidade de São Paulo, campus Pirassununga, SP. 

 

 

3.2 ANIMAIS E ABATE 

 

 

Foram utilizados 10 bovinos machos da raça Nelore (Bos taurus indicus), 

castrados, terminados em sistema de pasto, com idade média de 36 meses e peso 

vivo médio de 498 kg no abate (Figura 1). Os animais foram abatidos no Matadouro-

Escola da FZEA-USP, de acordo com os padrões adotados pela Prefeitura do 

Campus de Pirassununga (PCAPS). A sangria, evisceração, divisão e lavagem 

foram completadas com as carcaças penduradas pelo Tendão de Aquiles. Após a 

limpeza das meias carcaças, cada carcaça foi identificada individualmente e lados 

alternados foram resfriados e pendurados de acordo com o sistema convencional 

pelo Tendão de Aquiles (TA) (Figura 2) ou colocados de forma horizontal (HO) sobre 

paletes (Figura 3). Todos os lados permaneceram no interior da câmara de 

resfriamento a 0-2ºC, durante 48 horas.  
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Figura 1: Animais Nelores (Bos indicus) 
usados no experimento. 

Figura 2: Carcaças suspensas pelo 
Tendão de Aquiles (TA). 

Figura 3: Carcaças dispostas horizontalmente em paletes. 
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Durante esse período foram avaliadas a temperatura e o pH do LD entre a 12a 

e 13a costelas, nos intervalos de 1, 3, 6, 9, 24 e 48 horas pós-abate, utilizando-se um 

peagâmetro digital (HI8314 -Hanna Instruments) (Figuras 4 e 5). 

 

 

 

 
 
 
 
 

Após 48 horas, foi realizada a desossa das meias carcaças, para coletas e 

análises de alguns músculos de cada meia carcaça. 

 

 

 

 

 

 

Figuras 4 e 5: Medição da temperatura e pH das carcaças no LD entre a 12a e 13a 
vértebras torácicas. 
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3.3 COLETA DE DADOS E AMOSTRAS 
 

 

Foram avaliadas a área de olho de lombo (AOL) e a espessura da gordura 

subcutânea (EGS) do m. Longissimus dorsi. A AOL e EGS foi medida com o auxílio 

de uma régua reticulada com escala em cm2 específica (Figura 6). Foram colhidas e 

identificadas amostras, de aproximadamente 2,54 cm de espessura, dos músculos 

Longissimus dorsi (contra filé – LD), Quadriceps femoris (patinho – QF), 

Supraspinatus (peixinho – SU), Psoas major (filé mignon – PM) e Semitendinosus 

(Lagarto – ST), para a determinação da força de cisalhamento. Os bifes foram 

embalados a vácuo (filme flexível de alta barreira) e permaneceram 5 dias em 

câmara de resfriamento entre 0 e 2ºC para maturação. Em seguida, foram retirados 

e armazenados em túnel de congelamento a –20ºC até o momento da realização 

das análises. As análises da carne foram realizadas no Laboratório de Carnes da 

FZEA-USP, em Pirassununga. 

 

 

 
 
 

Figura 6: Avaliação da área de olho de lombo (AOL), através do 
método de pontos com o auxilio de régua reticulada 
específica. 
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3.4 ANALISE DE MACIEZ 
 

 

No dia anterior à realização das análises de maciez, as amostras foram 

retiradas do túnel de congelamento e descongeladas em câmara fria (0-2ºC), por 24 

horas e antes das análises mantidas em temperatura ambiente para a determinação 

da maciez dos cortes (Figura 7). 

No momento das análises de maciez, as amostras foram retiradas das 

embalagens a vácuo, colocadas em bandejas de alumínio e pesadas em balança 

analítica. Após a pesagem foram inseridos termômetros de perfuração, atingindo o 

centro geométrico das amostras. Em seguida, foram levadas ao forno elétrico pré-

aquecido a uma temperatura de aproximadamente 170ºC, permanecendo no forno 

até que a temperatura do centro das amostras atingisse 71ºC e foram então 

retiradas do forno (WHELLER; SHACKELFORD; KOOHMARAIE, 2000).  

Os músculos foram pesados novamente e por diferença de peso, antes e 

depois do cozimento, calcularam-se as perdas por cozimento (PAC), [PAC=(Pi-

Pf)/Pi]x100, através da pesagem inicial do bife (pi) e da pesagem final (pf), expressa 

em porcentagem. 

As amostras foram deixadas em temperatura ambiente (± 25ºC) até 

resfriarem e, em seguida, foram retirados de cada amostra, seis cilindros, com 12,7 

mm de diâmetro (Figura 8) para as análises de maciez, utilizando-se o aparelho 

Warner Bratzler Shear Force. A força de cisalhamento de cada amostra foi 

considerada como a média dos valores de seis cilindros. 
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3.5 ANALISES ESTATÍSTICAS 

 

 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado. Os efeitos 

de tratamento sobre as características da carcaça e da carne foram avaliados 

através do procedimento MIXED do software SAS (2001). Foram ainda analisados 

como medidas pareadas e as médias foram comparadas através do teste T. 

 

 
 
 
 

Figura 7: Amostras devidamente 
identificadas e embaladas 
para realização dos testes 
de maciez. 

Figura 8: Amostra assada e 
cilindros com 12,7 mm de 
diâmetro para analise de 
maciez. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Os resultados para área de olho de lombo, espessura de gordura subcutânea 

e força de cisalhamento estão apresentados na tabela 2. 

 

 

Tabela 02 – Médias, erros-padrão e valores de P da espessura de gordura 

subcutânea (EGS), área de olho de lombo (AOL) e força de 

cisalhamento dos músculos Longissimus dorsi (LD), Quadríceps 

femoris (QF), Supraspinatus (SU), Psoas major (PM) e 

Semitendinosus (SM) 

 

 Método de Pendura  
Características 

 Tendão de “Aquiles” Horizontal  
Valor de P 

EGS (mm)  4,60±0,7 4,7±0,6  0,780 

AOL (cm2)  64,4±1,5 66,5±2,0  0,081 

Força de cisalhamento (kg) 

LD  7,73±0,6 6,38±0,5  0,068 

QF  6,24±0,4 5,13±0,3  0,0127 

SU  5,42±0,3 5,72±0,3  0,15 

PM  4,00±0,3 4,15±0,1  0,66 

ST  6,41±0,7 6,26±1,0  0,56 
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4.1 AREA DE OLHO DE LOMBO (AOL) 

 

 

A medida de AOL realizada no músculo Longissimus dorsi (LD) não 

apresentou diferença significativa entre os tratamentos, embora, houvesse uma 

tendência para uma AOL maior nas carcaças penduradas pelo Tendão de Aquiles 

(TA) ou posicionadas na forma horizontal (HO) (P=0,081) (Tabela 02). Os valores de 

AOL do músculo Longissimus dorsi (LD) de lados pendurados pela TA apresentou 

valores de 64,4 cm2, enquanto o LD de carcaças mantidas na posição horizontal 

resultou em valores de 66,5 cm2 , para a característica AOL (Figura 9). 
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Contrariamente, Claus et al. (1997) avaliaram o efeito do estiramento de 

músculos de carcaças pré-rigor tendercut sob condições industriais e detectaram 

diferenças na AOL. O tratamento tendercut reduziu a AOL de carcaças, discordando 

dos resultados encontrados por Wang et al. (1996) que não observaram diferenças 

na AOL entre os tratamentos.  

 

Figura 9: Médias de AOL para carcaças suspensas pelo 
Tendão de Aquiles ou dispostas horizontalmente. 



 39

4.2 ESPESSURA DE GORDURA SUBCUTÂNEA (EGS) 

 

 

Não foram observadas diferenças significativas de EGS entre os tratamentos 

(P=0,780) (Tabela 02). O LD de lados posicionados de forma horizontal 

apresentaram valores de EGS de 4,7 mm, enquanto o LD de lados suspensos pelo 

Tendão de Aquiles resultaram em 4,6 mm de EGS (Figura 10). 
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Por outro lado, Luchiari Filho et al. (2005) verificaram diferenças na EGS 

entre os músculos LD de lados alternados de carcaças penduradas pelo músculo 

Carpo Radial e pelo método tradicional. A EGS avaliada na altura da 12a costela foi 

menor para suspensão tradicional (3,8 mm) do que para suspensão pelo carpo radial 

(4,3 mm). Essa diferença pode ser devido a uma redução na tensão do músculo, 

capaz de modificar o formato desse corte. Dessa forma, há um aumento da 

espessura de gordura subcutânea e do músculo, o que pode ser interessante 

quando se utiliza o resfriamento rápido em carcaças penduradas pelo músculo do 

Figura 10: Médias de EGS para carcaças suspensas pelo 
Tendão de Aquiles ou dispostas horizontalmente. 
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dianteiro, causando um encurtamento do músculo com conseqüente aumento da 

gordura. 

Além disso, esses autores relataram também que amostras do m. 

Longissimus dorsi apresentaram um formato mais arredondado nas carcaças 

penduradas pelo m. Carpo Radial, assim como Sorheim et al. (2002), que 

reportaram alterações nos formatos de músculos de carcaças submetidas ao 

Tendercut, em relação aos músculos retirados de carcaças suspensas pelo Tendão 

de Aquiles. 

 

 

4.3 pH 

 

 

Os resultados da característica de pH estão apresentados na Figura 11. 

Não foram observadas diferenças significativas para o pH e temperatura das 

carcaças penduradas pelo TA, ou mantidas em posição horizontal. Houve, 

entretanto, um efeito linear (P<0,01) e quadrático (P<0,01) em função do tempo para 

esta característica analisada. Os valores de pH mantiveram-se entre 6,5, nas 

primeiras horas de avaliação e 5,3, 48 horas pós-morte. 
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Figura 11: pH do músculo Longissimus dorsi (contra filé – CF) em 

função das horas de abate. 

 

 

Taylor et al. (1995) comparando o efeito do método de suspensão das 

carcaças suínas pelo Tendão de Aquiles, ou através da suspensão pélvica, com e 

sem a utilização de alta voltagem não observaram diferenças no pH 24 horas pós-

morte. 

Posteriormente, Luchiari Filho et al. (2005) não encontraram diferenças no 

pH, 24 horas pós-morte, de lados de carcaças suspensos pelo Tendão de Aquiles 

(TA) ou pelo músculo Carpo radial dianteiro (DA), com valores de 5,69 e 5,70, para 

TA e DA, respectivamente. Os valores de pH, 24 horas, foram maiores, quando 

comparados com o presente experimento, mas considerados dentro das taxas 

normais de pH em músculos bovinos. 

A queda do pH após a morte do animal, causada pelo acúmulo de ácido 

láctico, constitui um dos principais fatores na transformação do músculo em carne, 

com essencial importância na qualidade da carne e de seus subprodutos (LAWRIE, 

1977). A glicólise finaliza-se em condições naturais, quando o pH alcança o ponto 

isoelétrico da miosina, ou seja, ao redor de 5,5. Em espécies bovinas, segundo 

Thornton (1969), citado por Pardi et al. (2001), a carne, de animais recém abatidos, 
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apresenta valores de pH entre 6,5 e 6,8, até 7,2. Em seguida, declina lentamente, 

devido à autólise e ao desenvolvimento de bactérias. Abreu (1984), citado por Pardi 

et al. (2001) pesquisou a relação entre tempo, temperatura e pH, com instalação do 

rigor mortis em carcaças de zebuínos tratadas pelo frio. Observou-se a média 

aritmética no músculo Bíceps braquial e nos intervalos de 1, 6, 9, 12, 15, 20, 24, 27 

e 30 horas valores extremos de pH 5,3 e 7,1, durante o período de 1 a 30 horas pós-

morte. Em geral, com o aumento da temperatura no músculo pós-morte, as taxas de 

queda de pH tornam-se mais aceleradas, possivelmente devido às condições que 

permitem a persistência das atividades enzimáticas (BYRNEA et al. 2000). 

A importância da avaliação do pH é indicar uma relação intrínseca entre esta 

característica e os vários fatores que influenciam a maciez da carne. Músculos que 

sofrem uma queda lenta de pH têm-se mostrado mais macios, se a temperatura de 

declínio cai moderadamente, sem implicar em encurtamento das fibras pelo frio 

(LONERGAN et al. 2000), como observado no presente trabalho. 

Em vários trabalhos foram relacionados o grau de maciez da carne com a 

velocidade de instalação do rigor mortis e a acidificação da carne. Contudo, nem 

sempre os resultados são positivos. Khan (1971) observou que uma rápida queda no 

teor de glicogênio muscular, em geral, acompanhado por declínio acentuado do rigor 

mortis, resulta em menor capacidade de retenção de água e perda na maciez. 

De acordo com estudos descritos por Khan et al. (1973) e Marsh et al. (1981), 

um rápido declínio do pH pode levar a um aumento da atividade das enzimas 

catepsinas, aumentando a proteólise. Porém, em muitos casos, este fato parece não 

ocorrer, pois músculos com um acelerado declínio de pH têm mostrado uma limitada 

proteólise das proteínas musculares envolvidas no processo de maciez (MARSH et 

al., 1988). 

Embora a forma de posicionar a carcaça tenha sido diferente, e em espécies 

monogástricas, Taylor et al. (1995) observaram que a suspensão pela pélvis não 

teve efeito sobre o pH final de músculos de suínos, concordando com os estudos de 

Luchiari Filho et al. (2005) e com o presente trabalho. 
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4.4 FORÇA DE CISALHAMENTO 

 

 

Não foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos nos 

músculos SU, PM, ST, em relação à força de cisalhamento (Tabela 2). Porém, 

houve diferença significativa na força de cisalhamento no QF (P=0,0127) (Figura 12) 

e LD (P=0,0068) (Figura 13). Esses músculos foram mais macios nos lados de 

carcaças posicionados de forma horizontal. 
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Figura 12: Médias de Força de cisalhamento para o 

músculo QF, de acordo com os métodos 

de suspensão. 
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Sorheim et al. (2002) constataram que o emprego da pendura pela pélvis 

(tenderstretch) em carcaças bovinas foi mais eficiente na melhora do comprimento 

do sarcômero e da maciez final, em particular em músculos com maior quantidade 

de massa da região lombar, como o LD e o QF, concordando com os resultados 

deste trabalho. 

É importante observar que analisando as forças de cisalhamento de todos os 

músculos estudados, o PM obteve menores valores (TA=4,00 kg) e (HO=4,15 kg) 

(Figura 14), sem diferenças significativas, independente dos tratamentos aplicados, 

concordando com Judge et al. (1989). 

Resultados semelhantes aos encontrados neste experimento, Hostetler et al. 

(1970, 1972) observaram uma redução na força de cisalhamento do músculo LD e 

não encontraram alterações na maciez do PM e ST de carcaças submetidas ao 

método de pendura pela pélvis. Entretanto, os autores verificaram uma maior maciez 

no músculo Semimebranosus. 
Concordando com este experimento, algumas pesquisas revelaram que o 

músculo PM não sofreu influência, quando aplicados métodos alternativos de 

posicionar carcaças. Quarrier et al. (1972) relataram diferenças em músculos 

estudados, exceto em relação ao PM, que apresentou sarcômeros maiores quando 

Figura 13: Médias de Força de cisalhamento para o 

músculo LO de acordo com os métodos 

de suspensão. 
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o método de suspensão de carcaças foi através do Tendão de Aquiles. Ainda em se 

tratando do PM, Fergusson et al. (1999) verificaram que este músculo, quando 

retirado de carcaças penduradas através do método tenderstretch, tendem a uma 

menor tensão durante o pré-rigor, quando comparados aos músculos retirados de 

carcaças penduradas pelo Tendão de Aquiles. 
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Bouton et al. (1973) confirmaram que a prática da pendura pela pélvis 

(tenderstretch) em carcaças resultou em valores equivalentes a cortes maturados 

por 21 dias. Por outro lado, o efeito da aplicação desta técnica em músculos com 

elevada quantidade de tecido conjuntivo, não foi suficiente para causar um maior 

amaciamento desses músculos. Apesar do emprego de tecnologias distintas, 

sugere-se que esta diferença pode não ter sido detectada no músculo ST, 

justamente pela presença de elevado teor de colágeno, embora a analise de 

colágeno não tenha sido realizada. 

Figura 14: Médias de Força de cisalhamento para os músculos LD, QF, 

SU, PM e ST de acordo com os métodos de suspensão. 

    CONTRA-FILÉ                 PATINHO                       PEIXINHO                 FILÉ MIGNON                     LAGARTO 
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De acordo com Mc Crae et al. (1971) a eficiência do estiramento muscular, 

depende da forma de posicionar as carcaças e da localização anatômica do 

músculo, podendo alterar o comprimento dos sarcômeros e o diâmetro das fibras 

musculares, interferindo de maneira direta na maciez da carne. 

Os valores de força de cisalhamento do LD foram maiores em carcaças 

penduradas pelo Tendão de Aquiles, médias de 7,73 kg, em relação ao LO de 

carcaças posicionadas de forma horizontal, com médias de 6,38 kg (Figura 14), 

verificando-se diferenças significativas para a força de cisalhamento deste músculo. 

Embora os músculos LD, dos lados posicionados horizontalmente tenham sido mais 

macios, este corte foi considerado duro, independente do efeito de tratamento, pois 

músculos com valores de força de cisalhamento menores que 3,6 kg são 

considerados extremamente macios, valores de 3,6 kg a 4,5 kg são considerados 

macios, ao passo que valores de 4,5 a 5,4 kg estão relacionados com carnes mais 

duras (JUDGE et al. 1989). Sugere-se que, se o período de maturação dos 

músculos fosse mais extenso, poderia haver uma influência mais marcante na 

maciez da carne. A dureza observada durante a instalação do rigor mortis desfaz-se 

à medida que progride a maturação no estágio pós-rigor, desenvolvendo na carne, 

desde que obedecidas determinadas condições ambientais e higiênicas, 

características especiais de qualidade (PARDI et al., 2001). De acordo com 

Thompson (2002), a maturação exerce um maior efeito quando se associa um 

método alternativo de pendura.  Esses autores verificaram também que a 

necessidade de um menor período de maturação para alguns cortes do traseiro de 

carcaças submetidas ao tenderstretch, em relação a alguns músculos de carcaças 

suspensas de forma tradicional, favorecendo inclusive a palatabilidade da carne. 

Concordando com os resultados de maciez do LD, Luchiari Filho et al. (2005) 

resfriaram e suspenderam lados alternados de carcaças através do Tendão de 

Aquiles do traseiro especial ou pelo músculo carpo radial do dianteiro. A força de 

cisalhamento do músculo LD foi menor para suspensão pelo carpo radial (3,53 kg) 

do que para a suspensão tradicional (4,78 kg). Entretanto, o músculo Bíceps femoris 

não apresentou diferenças entre os tratamentos.  

Os valores mais elevados de força de cisalhamento nos músculos LD e QF, 

de lados pendurados pelo Tendão de Aquiles, podem ser atribuídos à tensão normal 

imposta quando a carcaça foi suspensa verticalmente. O LD e QF foram mais 

macios quando retirados de lados posicionados na forma horizontal, apresentando 
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diferenças significativas nos resultados de força de cisalhamento. Além disso, lados 

de carcaças pendurados pelo Tendão de Aquiles durante o resfriamento pós-morte 

permitem que alguns dos maiores músculos se encurtem e se tornem menos macios 

que aqueles músculos de lados de carcaças suspensas pelo forame obturador 

(HOSTETLER et al. 1970). Sugere-se que neste trabalho também tenha ocorrido 

este efeito em lados de carcaças posicionadas horizontalmente, já que os músculos 

LD e QF foram mais macios quando um dos lados das carcaças foi submetido ao 

método horizontal. 

Concordando com alguns resultados deste experimento, Herring et al. (1965) 

reportaram que músculos com maiores comprimentos de sarcômero, com 

correspondente decréscimo no diâmetro de fibra (resultado do posicionamento 

horizontal de lados carcaças) também apresentaram uma redução da força de 

cisalhamento. Por outro lado, a força de cisalhamento foi maior à medida que os 

músculos foram encurtados e apresentaram maiores diâmetros de fibra. A avaliação 

do diâmetro da fibra muscular poderia ainda elucidar os resultados, já que pode se 

relacionar com a alteração da maciez. Estes pesquisadores avaliaram o diâmetro 

das fibras e verificaram que músculos de carcaças posicionadas horizontalmente 

tiveram maior diâmetro de fibras e maior número de miofibrilas contraídas. E ainda, 

pequenas fibras finas dos músculos de carcaças suspensas exibiram miofibrilas no 

estado estirado. Portanto, deve-se considerar neste estudo o encurtamento das 

fibras no período pós-morte. 

Contudo, Hostetler et al. (1972), com diferentes métodos de suspensão das 

carcaças, concluíram que a relação entre comprimento de sarcômero e força de 

cisalhamento foi –0,34 e que o comprimento de sarcômero foi responsável por 

somente 12% da variação da maciez entre os animais. Todavia, quando foram 

ajustadas as diferenças para músculo-animal, a relação entre comprimento de 

sarcômero e força de cisalhamento foi –0,64, entre os tratamentos, elevando a 

relação para 40%. O comprimento de sarcômero consiste em um dos numerosos 

fatores associados à maciez da carne, entretanto, outras características devem ser 

analisadas e não somente um atributo individual. As diferenças no comprimento dos 

sarcômeros variaram de acordo com o músculo e com o tipo de pendura aplicado, 

sendo que a posição da carcaça produziu encurtamento de sarcômeros de 

determinado grupo muscular e estiramento de outro. Estes autores verificaram 

também uma maior eficiência da pendura da carcaça pelo forame obturador, 
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minimizando o encurtamento dos músculos, com maiores comprimentos de 

sarcômeros e menores forças de cisalhamento, em particular, nos músculos com 

maior quantidade de massa, na região lombar. A variação do estado de contração 

de cada músculo resulta em diferenças entre os músculos. Entretanto, grande parte 

dessas diferenças pode se relacionar com o comprimento do sarcômero ou 

quantidade e distribuição do tecido conjuntivo nos tecidos, devendo-se avaliar estas 

características em associação. 

Os músculos são tecidos altamente especializados, capazes de converter 

energia química em mecânica, através do processo de contração. Eles são ainda 

posicionados e presos ao esqueleto e à medida que há a contração e relaxamento, 

há um maior ou menor movimento e locomoção.  Porém, essa habilidade em 

contrair, ou relaxar é perdida durante a conversão do músculo em carne (JUDGE et 

al. 1989). Além disso, alguns aspectos de contração e relaxamento muscular, in 

vivo, relacionam-se diretamente com o encurtamento das fibras musculares e 

redução da maciez, que ocorre na carne durante a conversão pós-morte. 

 A contração dos músculos envolve as 4 principais proteínas miofibrilares: 

actina, miosina, tropomiosina e troponina. A actina e a miosina são proteínas 

contrácteis, formando os filamentos da miofibrila. As ligações cruzadas formadas 

entre os filamentos de miosina geram a força necessária durante a contração. No 

estado relaxado, o músculo gera pouca tensão e pode facilmente ser estirado por 

uma força. Isso significa que não há ligações entre os filamentos de actina e 

miosina, e os filamentos de cada sarcômero deslizam passivamente uns sobre os 

outros. Além disso, no estado de rigor mortis formam-se ligações permanentes, que 

previnem a movimentação destes filamentos, portanto o músculo torna-se 

inextensível. Durante a contração, o comprimento individual dos filamentos de actina 

e miosina permanecem inalterados. 

Durante a contração muscular as cabeças de miosina formam pontes com os 

filamentos de actina, originando um complexo químico conhecido como actomiosina. 

A formação de actomiosina proporciona um estado de rigidez e de relativa 

inextensibilidade muscular. A actomiosina constitui a maior parte das proteínas 

miofibrilares presentes no músculo em rigor mortis. Nos animais vivos ela é um 

composto transitório, uma vez que as pontes formadas se rompem durante a fase de 

relaxamento muscular. Quando o músculo está em repouso, praticamente não 

existem pontes. Durante a contração, o filamento deslizante requer uma ligação 
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cíclica (ligando e desligando alternadamente), sendo que cada ciclo contribui com 

uma pequena parte da contração total. A força de contração gera uma mudança no 

ângulo de ligação da cabeça da miosina ao filamento de actina (JUDGE et al.1989). 

Por outro lado, o relaxamento muscular é definido como um restabelecimento 

do estado de repouso e pode ser avaliada através da redução da tensão muscular. 

Ocorre a repolarização da membrana, indispensável, para que as etapas 

subseqüentes possam ocorrer. A concentração de íons cálcio intracelular diminui 

pela ação do retículo sarcoplásmatico. Com a diminuição da concentração de cálcio 

livre no sarcoplasma, as moléculas de troponina liberam o cálcio ligado. À medida 

que o cálcio ligado é liberado pela troponina, pode ocorrer a formação de pontes 

entre os filamentos de actina e miosina, impedindo a contração (JUDGE et al.1989). 

Durante o desenvolvimento do rigor mortis, embora a estrutura muscular 

tenha aparência semelhante ao tecido vivo, há algumas alterações degradativas, 

como a, alteração das propriedades das membranas. A desintegração do disco Z e 

de outras estruturas, por exemplo, ocorre  tão logo complete o rigor mortis, levando 

a uma maciez e perda da tensão muscular. Há também uma progressiva ruptura da 

estrutura miofibrilar, com diferentes taxas em  animais distintos (LAWRIE, 1977). 

Dentre as mudanças físicas existentes nos músculos, nos tecidos vivos, há 

ainda uma “harmonia” que impõe um menor grau de tensão, ou estiramento devido à 

estrutura esquelética. À medida que o rigor mortis se estabelece, os músculos 

tornam-se mais firmes. Posteriormente, há uma conversão do processo, com a 

degradação enzimática e protéica, levando à maciez da carne (LAWRIE, 1977). 

Hostetler et al. (1965) concluíram que carcaças posicionadas horizontalmente 

tiveram maiores comprimentos de sarcômero, menores diâmetros de fibra e os 

músculos maiores (Longissimus dorsi, Gluteus medius, Biceps femoris e 

Semitendinosus) foram mais macios, em relação aos demais tratamentos. A 

explicação para esses resultados foi fundamentada no grau de tensão dos 

músculos, que influiu parcialmente no encurtamento das fibras causado pelo frio, 

provocado pelo rigor mortis. 

De acordo com Judge et al. (1989), alguns músculos, livres para encurtarem, 

durante o rigor mortis, podem ser considerados mais duros. O grau de tensão de 

cada músculo depende ainda da tensão do esqueleto e da temperatura no estado 

pré-rigor. Estes fatores influenciam o comprimento do sarcômero e a maciez dos 

cortes cárneos. 
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Herring et al. (1967) analisaram a força de cisalhamento de músculos livres 

de contração na carcaça e outros músculos submetidos ao estiramento e concluíram 

que a prevenção do encurtamento dos sarcômeros, foi mais importante do que a 

garantia de um estiramento máximo na tentativa de se obter cortes mais macios. 

A fonte de variação entre os músculos é ampla em relação ao comprimento 

de sarcômero, conteúdo de colágeno, extensão da proteólise pós-morte, cadeia de 

proteínas miofibrilares, e interação destas características com a maciez individual de 

cada músculo (WHEELER et al. 2000; RHEE et al. 2002). O comprimento do 

sarcômero, concentração de colágeno e proteólise podem apresentar uma extensa 

variação observada na maciez da carne maturada. Entretanto, a relativa contribuição 

de cada um destes componentes na maciez da carne é dependente de cada 

músculo. Músculos mais macios, tais como, Psoas major, são assim considerados, 

devido à combinação de comprimento de sarcômeros mais longos e baixas 

concentrações de colágeno, apesar de uma taxa baixa de proteólise. Portanto, deve-

se considerar a relação dos efeitos inerentes de músculos específicos no 

comprimento do sarcômero e na maciez. 

Embora, no presente trabalho, a força de cisalhamento não tenha 

apresentado diferenças nos músculos SU, PM e ST, sugere-se que o modo de 

posicionar os lados das carcaças beneficiou somente o LD e o QF, ao mantê-los 

estendidos e prejudicaram outros, os quais permaneceram relaxados e poderiam se 

contrair no início do período de rigor mortis. 

Além disso, Sorheim et al. (2002) relataram que há a necessidade de obter 

um ponto e período ideal pós-morte, para a aplicação de diferentes métodos de 

pendura, ou de posicionamento de carcaças. Segundo esses autores existem 

diversos fatores como: velocidade de glicólise nos diferentes músculos, raça, 

indivíduo, condição de estresse do animal e estimulação elétrica da carcaça, que 

podem modificar e alterar os resultados. 

Taylor et al. (1995) compararam separadamente, ou combinando os efeitos 

da estimulação elétrica e da suspensão pélvica na qualidade da carne. Oitenta 

carcaças de suínos (80-90 kg de peso vivo) foram resfriadas rapidamente (-20ºC por 

2 a 3 horas, antes de 1ºC até 24 horas pós-abate), ou pelo método tradicional (1ºC 

por 24 horas). Os tratamentos consistiram de suspensão pelo Tendão de Aquiles 

(com ou sem estimulação elétrica) e suspensão pélvica (com ou sem estimulação 

elétrica das carcaças). A avaliação da maciez foi realizada nos músculos 
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Longissimus thoracis e lumborum, 10 dias pós-morte, através de instrumento e 

painel sensorial. As perdas por gotejamento, em geral, foram baixas, com valores 

mais elevados com as carcaças estimuladas. Porém, isso ocorreu somente com o 

emprego do método de resfriamento convencional. Estas perdas foram maiores, 

quando combinadas estimulação elétrica e suspensão pélvica. Músculos de 

carcaças suspensas pela pélvis com o uso da estimulação elétrica apresentaram 

maiores comprimentos de sarcômero. Contudo, a associação da pendura pela pélvis 

e a estimulação elétrica foi menos efetiva, que o emprego do tratamento pélvico 

somente. Ainda, a avaliação instrumental da textura indicou uma melhora na maciez 

com o uso da estimulação elétrica e pendura pela pélvis, com músculos maturados 

por 10 dias. Essa melhora foi menos pronunciada quando os tratamentos, 

estimulação elétrica e pendura pela pélvis, foram associados. Os testes sensoriais 

confirmaram que amostras que foram tratadas por estimulação elétrica, ou 

suspensão pélvica, separadamente, ou em associação foram significativamente 

mais macias, que àquelas penduradas pelo Tendão de Aquiles, porém, sem o 

emprego da estimulação. Além disso, a estimulação elétrica e a suspensão pélvica 

foram igualmente efetivas na melhora da maciez de músculos suínos. 

Bouton et al. (1973) verificaram quais músculos de carcaças, penduradas 

pelo Tendão de Aquiles, foram mais suscetíveis aos efeitos do encurtamento e 

resfriamento pelo rigor e confirmaram que a utilização de outros métodos de 

pendura dos lados das carcaças, pois outros músculos poderiam ser estirados, ou 

prevenidos do encurtamento, sem efeitos prejudiciais na maciez da carne. Com a 

avaliação dos resultados obtidos observaram também que a suspensão das 

carcaças pela pélvis reduziu a força de cisalhamento dos músculos Longissimus 

dorsi, Semimembranosus e Gluteus medius Os resultados obtidos para o 

Longissimus dorsi não foram surpreendentes, já que o comprimento de sarcômero 

foi maior quando as carcaças foram penduradas pela pélvis e os valores de força de 

cisalhamento não foram reduzidos para o mesmo nível, como nos músculos 

Semimembranosus, Aductor femoris, Vastus lateralis, Gluteus medius e Biceps 

femoris. 

De acordo com estes autores, a alteração da forma de pendura de carcaças 

pela pélvis apresenta alguns problemas, quando são cortadas, mas há vantagens 

que devem ser levadas em consideração. Ainda, a resistência do tecido conjuntivo é 

menor em músculos estirados, em relação àqueles contraídos (BOUTON et al., 
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1973). Músculos estirados possuem maior capacidade de retenção de água, que 

resultam em perdas menores durante o processo de maturação (BOUTON et al., 

1972). 

Uma vez que uma ampla proporção de músculos é estirada ou contraída, em 

carcaças que sofreram encurtamento e penduradas pela pélvis, taxas rápidas de 

resfriamento a 0-1ºC poderiam ser utilizadas sem causar dureza na carne. Talvez 

esta afirmação pudesse ser estendida para carcaças mantidas em posição 

horizontal, já que este método permite a contração de alguns músculos e o 

estiramento de outros. 

Eikelenboom et al. (1998) estimularam lados de carcaças de novilhos e 

suspendendo-as 1 hora após o abate pela pélvis, ou pelo Tendão de Aquiles. Os 

cortes dos músculos Longissimus (LD) e Semimembranosus (SM) foram maturados 

por 14 dias e realizadas análises mecânicas de maciez (força de cisalhamento e 

compressão) dos músculos. Em geral, os valores de força de cisalhamento foram 

maiores no SM, quando comparados a LD. Os lados pendurados pela pélvis foram 

mais macios a 60 e 65ºC para LD e SM, respectivamente. Os autores sugeriram 

que, através da pendura pela pélvis, ocorreu um aumento do comprimento de 

sarcômero, além de um efeito neutro, positivo, ou ainda negativo, na maciez dos 

músculos dos lados submetidos à suspensão pela pélvis, dependendo do músculo e 

da temperatura de cozimento. Além disso, cortes maturados crus, ou cozidos em 

baixas temperaturas, a máxima força é relacionada à resistência do colágeno e não 

à resistência da miofibrila (LEPETIT; CUOLI, 1994). 

Os maiores valores de força de cisalhamento encontrados em músculos de 

lados pendurados pela pélvis a baixas temperaturas, pode ser resultado da alteração 

da direção das fibras de colágeno versus o plano de força. De acordo com Rowe, 

1974, citado por Eikelenboom et al. (1998), se um músculo for estirado antes do 

rigor mortis, as fibras de colágeno desdobram-se parcialmente e orientadas mais em 

direção às fibras. A conseqüência do tratamento pela pélvis é que mais fibras de 

colágeno são sujeitas à força, quando o plano de força é perpendicular às fibras 

musculares. Assim, a força máxima deverá ser maior em cortes crus e submetidos a 

baixas temperaturas. Se um plano de força é paralelo às fibras musculares, a força 

máxima poderia ser presumidamente menor, como o número de fibras colágenas à 

força poderia ser reduzido. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

 Com base nos resultados obtidos neste trabalho pode-se concluir: 

-  A utilização do posicionamento horizontal de carcaças, durante o 

resfriamento, não alterou as características de pH, área de olho de lombo e 

espessura de gordura subcutânea do músculo Longissimus dorsi. 

-  O efeito da posição da carcaça na forma horizontal (HO), durante o 

resfriamento, aumentou a maciez dos cortes do Contra filé (m. Longissimus 

dorsi- LD) e do Patinho (m. Quadríceps femoris – QF), sem causar alteração na 

maciez dos músculos Peixinho (m. Supraspinatus – SU), Filé-mignon (m. Psoas 

major – PM) e Lagarto (m. Semitendinosus – ST). 

- Estudos bioquímicos adicionais, tais como, comprimento do sarcômero e 

índice de fragmentação miofibrilar devem ser realizados para de um maior 

esclarecimento dos resultados deste trabalho. 
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