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RESUMO 

 

No processo de resfriamento de uma carcaça, algumas características físico-químicas 

importantes como a perda de peso podem ser influenciadas pelo método e pela velocidade 

de resfriamento. Esta perda de peso durante o resfriamento é considerada natural e 

normalmente é ocasionada pela desidratação superficial e exsudação das carcaças, e traz 

grandes consequências econômicas às indústrias frigoríficas, que tendem a procurar 

métodos para melhorar os rendimentos e o lucro da operação de abate. Nesse sentido, um 

método proposto é a utilização de filme de polietileno stretch que envolve a meia-carcaça e 

reduz a evaporação e perda de água para o ambiente. Mediante a estes aspectos, o  estudo 

avaliou a qualidade físico-química de meias-carcaças bovinas após a maturação sanitária e 

de cortes cárneos desossados sob emprego do filme stretch. Foram realizadas duas etapas 

com um total de 482 animais. Na primeira etapa sendo dois abates, em cada um utilizou-se 

241 carcaças e antecedendo a maturação sanitária, após secção das carcaças em meias-

carcaças foram divididas em dois grupos; com revestimento (meia-carcaça direita) e sem 

revestimento (controle – meia carcaça-esquerda), cada grupo direcionado a uma câmara 

diferente. Todas as meias-carcaças foram pesadas antes e pós-maturação sanitária para 

cálculo da perda de peso por evaporação. As meias-carcaças do grupo com revestimento 

foram previamente envolvidas pelo filme. Aleatoriamente, selecionou-se 4 meias-carcaças 

de uma câmara, e a meia-carcaça correspondente na outra câmara, nestas foram realizadas 

as medições de temperatura, pH e cor. As meias-carcaças permaneceram dentro da câmara 

por um período mínimo de 24 horas. Na segunda etapa a partir das meias-carcaças dos dois 

abates foram retiradas aleatoriamente 25 peças de 2 tipos de cortes lagarto e patinho, de 

cada grupo, nos dois abates, totalizando 200 cortes, e foram estocados por períodos de 7, 

15, 30, 45, 60 dias. Em cada período foram retiradas 5 amostras de cada tipo de corte 

(lagarto e patinho) e de cada grupo (controle e com revestimento), sendo 20 amostras por 

data, nos dois abates, totalizando 200 amostras. As análises de perda de peso por 

exsudação, temperatura, pH, capacidade de retenção de água (CRA) e umidade foram 

realizadas no Laboratório de Físico-Química do Centro de Pesquisa em Alimentos da 

Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ/UFG). Foi verificada significativa redução 

(p<0,05) nas perdas de peso das meias-carcaças com o uso do filme durante as primeiras 24 

horas de resfriamento, sendo que as perdas reduziram de 2,29% para 1,27%. Houve 

influência significativa do filme plástico na temperatura das meias-carcaças (p<0,05), sendo 

as revestidas 1,18ºC mais quentes que as sem revestimento. O plástico não influiu sobre a 

redução do pH (p>0,05), e houve influência do filme sobre a cor (p<0,05). Houve efeito do 

filme (p<0,05) nas perdas por exsudação, na temperatura, na CRA e na umidade dos cortes 

cárneos estocados. A partir dos resultados, conclui-se que o revestimento stretch é uma 

eficiente técnica que reduz as perdas de peso durante o resfriamento de carcaças bovinas, 

porém, dificulta a redução de temperatura no interior das carcaças, o que favorecerá o 

crescimento microbiológico e modificações físico-químicas na carne. Ao estocar cortes 

cárneos provenientes das meias-carcaças com revestimento, as perdas por exsudação, a 

temperatura, a capacidade de retenção de água e a umidade são afetadas pelo uso da técnica. 

 

 

Palavras-chave: carcaças, filme de polietileno, perda de peso, qualidade, refrigeração 
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ABSTRACT 

 

In the carcass cooling process, some important physical and chemical characteristics, such 

as weight loss, can be affected by the cooling method and speed. The weight loss during 

cooling is considered natural and is usually caused by superficial dehydration and exudation 

of carcasses, and has major economic consequences for meat industry, which tends to seek 

methods to improve yields and profits of slaughter. Accordingly, one proposed method is 

the use of stretch polyethylene film, which involves the half-carcass and reduces 

evaporation and water loss to the environment. Considering these aspects, this study 

evaluated the physicochemical quality of beef half-carcasses after healthy maturation of 

boneless meat cuts using stretch film. The experiment consisted of two stages with a total of 

482 animals. The first stage comprised two slaughters of 241 carcasses in each one. Before 

healthy maturation, the carcasses were sectioned in half-carcasses and then divided into two 

groups; coated (right half-carcass) and uncoated (control - left halfcarcass). Each group was 

placed in a different chamber. All half-carcasses were weighed before and after maturation 

to calculate weight loss by evaporation. Half-carcasses of the coated group were previously 

involved in the film. We randomly selected four half-carcasses from one chamber, and the 

corresponding half-carcasses from the other chamber, where temperature, pH and color 

measurements were carried out. The half-carcasses remained within the chamber for a 

minimum period of 24 hours. In the second stage, we randomly withdrew 25 pieces of two 

kinds of cuts (eye round and knucle) from the half-carcasses of the two slaughters, totaling 

200 cuts, and stored them for periods of seven, 15, 30, 45 and 60 days. In each period, five 

samples of each type of cut (eye round and knucle) and each group (control and stretch), 20 

samples per day, from the two slaughters, totaling 200 samples. Analyses of weight loss by 

exudation, temperature, pH, water holding capacity (WHC) and humidity were carried out 

at the Laboratory of Physical-Chemistry of the Food Research Centre, School of Veterinary 

and Animal Science (UFG). Significant reduction (p <0.05) was observed in the weight loss 

of half-carcasses using the film during the first 24 hours of cooling, where losses have 

reduced from 2.29% to 1.27%. Significant effect of the plastic film was observed on the 

temperature of the half-carcasses (p<0.05), being the coated ones 1.18ºC warmer than the 

uncoated ones. The plastic did not affect the pH decrease (p>0.05), but it affected the color 

(p<0.05). Effect of the film (p<0.05) was verified on exudation losses, temperature, 

humidity and WHC of the stocked meat cuts. From the results, we concluded that the 

stretch film is an efficient technique that reduces weight losses during carcasses cooling; 

however, it hinders the reduction of temperature inside the carcasses, thus promoting 

microbial growth and physical and chemical changes in the meat. Storing the meat cuts 

from the coated half-carcasses, exudation losses, temperature, water holding capacity and 

moisture were affected by use of the technique. 

 

Keywords: carcasses, cooling, polyethylene film, quality, weight loss. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil atualmente possui destaque internacional como potência na produção e 

exportação de carne bovina. Isso é um reflexo dos maiores investimentos diretos na cadeia 

produtiva, com a inserção de novas tecnologias voltadas à pecuária, aliadas ao 

desenvolvimento da pesquisa nacional e ampliação  das técnicas específicas aos sistemas 

produtivos. O que colabora para uma pecuária cada vez mais eficiente e sustentável.  

Esse desempenho favorável de produção e exportação brasileiras deve-se a 

algumas vantagens relacionadas à sanidade do rebanho, ao clima estritamente favorável ao 

desenvolvimento da pecuária, a grande disponibilidade de terras a preços baixos, o que 

permite reduzir custos e aumentar os ganhos de produtividade atendendo prontamente a 

demanda interna e externa. Porém, para se manter competitivo internacionalmente é 

necessário que o país invista em métodos que promovam a melhoria e o crescimento da 

cadeia produtiva, visando a priori a qualidade da carne ofertada. 

A carne para ser considerada apta ao consumo humano necessita prontamente de 

cuidados de manipulação e armazenamento, desde o abate dos animais até a sua 

comercialização. Sendo a refrigeração considerada a etapa final do processo de abate, e um 

ponto crucial de controle sanitário
1
. 

 Na etapa de resfriamento pós-abate, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) discrimina que toda a carne bovina brasileira, deve ser submetida ao 

processo de maturação sanitária, sob supervisão do Serviço de Inspeção Federal (SIF) 
2
. Esta  

maturação sanitária tem como objetivo atender as exigências dos mercados, bem como 

garantir uma qualidade higiênico-sanitária da carne, em particular, em relação a Febre 

Aftosa
1
. 

No processo de refrigeração, algumas características físico-químicas importantes nas 

carnes podem ser influenciadas pelo método e pela velocidade de resfriamento. A taxa para 

remoção do calor e a velocidade para reduzir a temperatura na superfície e na intima muscular 

das carcaças, possuem uma influência considerável na perda de peso durante o resfriamento, na 

vida de prateleira e na qualidade final da carne obtida 
3
. Esta perda de peso durante o 

resfriamento de carcaças bovinas é considerada natural e normalmente é ocasionada pela 

desidratação superficial e exsudação das carcaças, denominada como “quebra”. Essas perdas 

em larga escala trazem consequências econômicas relevantes para a agroindústria de carnes 
4
. 

Usando regimes convencionais de refrigeração de carcaças bovinas (0ºC, durante 

24 horas),  James
3 

constatou que é possivel atingir uma temperatura de 7º C nos tecidos 



2 

profundos das carcaças, durante um ciclo de funcionamento de 24 horas, enquanto que, em 

relação a evaporação as perdas de peso podem chegar a ordem de 2% 
5,6,7,8,9,10

.  

Kerens e Visser
11

 constataram que as perdas de peso por evaporação das carcaças 

bovinas, com cobertura de gordura média, podem ser superiores a 2%. Allen et al.
12

 

encontraram uma média de 1,46% de perda de peso por evaporação de carcaças bovinas no 

método convencional (ajustada para 0ºC). Já no Brasil, Mesquita et al.
13

 constataram perdas 

de peso por evaporação de carcaças bovinas em torno de 1,39 e 1,54% em dois abates, 

respectivamente, com sistemas de resfriamento convencional, durante 24 horas.  

Há um interesse considerável em métodos para encurtarem os tempos de 

resfriamento e reduzir as perdas de peso 
3
. Porém,  os sistemas de resfriamento acelerados 

tendem a ser mais caros para instalar e operar do que as plantas convencionais. O 

resfriamento de carcaças com velocidade excessiva nas primeiras horas pós-abate pode 

originar consequências graves a estrutura, pelo encurtamento acentuado dos sarcômeros 

ocasionando prejuízos a maciez da carne 
14

. 

Neste sentido, têm-se buscado métodos mais viáveis e eficientes aplicados às 

meias-carcaças em câmaras de resfriamento para diminuir a “quebra” de peso durante esse 

processo. No Brasil uma nova técnica tem sido aplicada por frigoríficos previamente 

autorizados pelo MAPA utilizando o filme de polietileno “stretch”. A técnica consiste em 

envolver a meia-carcaça bovina com um filme polietileno estirável aplicável a alimentos, 

antecedendo ao processo de resfriamento pós-abate. Desta forma, busca-se diminuir a 

evaporação, o gotejamento e exsudação das meias-carcaças, com o intuito de reduzir 

consideravelmente as perdas de peso decorrentes do processo de refrigeração. 

 O filme stretch é um plástico de polietileno estirável e extrusado. O polietileno 

(PE) foi desenvolvido a nível comercial na década de 1940, sendo nos dias atuais o plástico 

mais utilizado e o mais vendido mundialmente. Possui propriedades como: baixo custo, 

elevada resistência química e a solventes, baixo coeficiente de atrito, macio e flexível, fácil 

processamento, excelentes propriedades isolantes, baixa permeabilidade à água, atóxico e 

inodoro, o que é altamente desejável pela indústria alimentícia 
15,16

. 

Considerando estes aspectos, no intuito de investigar novas técnicas para reduzir 

as perdas de peso das carcaças durante o resfriamento, objetivou-se com este estudo avaliar a 

qualidade físico-química de meias-carcaças bovinas e de cortes cárneos desossados 

submetidos ao emprego do filme de polietileno stretch. 

 

 



3 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Produção nacional de carne bovina  

 

O Brasil possui o segundo maior rebanho comercial do mundo, estimado em mais 

de 247,2 milhões de bovinos 
17

. A grande disponibilidade de terras e pastagens no território 

brasileiro, aliadas ao clima estritamente favorável contribuem diretamente nesses resultados, 

e propiciam a criação a pasto de grande parte deste rebanho 
18

.  

Em 2013, o país produziu cerca de 8,2 milhões de toneladas de carcaças de 

bovinos, sendo 11,1% maior que em 2012, quando o Brasil produziu cerca de 7,4 milhões de 

toneladas 
19

.  No mesmo ano, o Brasil alcançou cerca de 34,4 milhões de cabeças abatidas. 

Esse valor foi 10,6% mais alto que o alcançado no ano anterior de 31,1 milhões e até junho 

de 2013 houve um crescimento de cerca de 21% nas exportações 
20,21

. No primeiro trimestre 

de 2014 já foram abatidas cerca de 8,367 milhões de cabeças bovinas 
19

. 

O país consolidou-se como grande potência na produção e exportação de carne 

bovina nos anos 2000, e em 2004 se tornou o maior dentre os países exportadores de carne 

bovina no mundo. Porém, em 2011 o país perdeu o posto de maior exportador para os 

Estados Unidos da América, e rapidamente retornou ao posto em 2012, exportando cerca de 

108.834 toneladas de carne industrializada e 944.556 toneladas de carne in natura, 

destinados a diversos mercados como Rússia, Egito, Hong Kong, Chile  e Venezuela 
20

. Já, o 

Estado de Goiás está entre os maiores exportadores de carne bovina do Brasil com cerca de 

13,5% da participação no total embarcado 
22

. 

A carne possui uma grande importância na alimentação humana, sendo o 

consumo per capita no país, em torno de 36 kg/ano. Neste sentido, as projeções para os 

próximos anos da produção de carnes para o Brasil são de maiores crescimentos ainda, com 

um aumento no consumo por volta de 42,8%, já que os brasileiros vem demonstrando grande 

preferência pelo consumo de carne bovina, e estão cada vez mais exigentes com a qualidade 

23
. 

O aumento nas exportações de carne bovina do país é um reflexo dos grandes 

investimentos em sanidade, produção animal, melhoramento genético e manejo nutricional, 

bem como nos programas de rastreabilidade aumentando o controle e segurança da cadeia 

produtiva de carnes 
4
. O que proporciona produtos de maior qualidade ao consumidor final.  

Para atender os mercados mais exigentes, as indústrias de carnes passaram a 

aprimorar e controlar todo o seu processo produtivo. Neste aspecto, foram fundamentais a 
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introdução de novas tecnologias e implementação de programas de autocontrole fixados 

pelas Circular Nº 175/05
24

, de 16 de maio de 2005 e Circular Nº176/05
25

, de 16 de maio de 

2005
  10

. 

Frente as pressões pelo desmatamento, pelo uso intensivo da terra, pela cana-de-

açúcar e pela agricultura moderna de soja, a bovinocultura de corte tem buscado por ações 

corretivas e novas visões de modelos produtivos, se intensificando com maior produtividade 

e se tornando cada vez mais competitiva 
26

. Neste sentido, a pecuária de corte brasileira vem 

ampliando seus lucros, gerando empregos, atendendo às pressões de mercado nacional e 

exigências dos mercados internacionais mais rigorosos e se consagrando no cenário mundial 

18
. 

 

2.2. Maturação sanitária 

 

Segundo a Instrução Normativa Nº 44/07, de 2 de outubro de 2007, a 

comercialização de carne bovina no Brasil só é permitida desde que as meias-carcaças 

tenham passado pelo processo de Maturação Sanitária 
2
.  

A maturação sanitária consiste em submeter as meias-carcaças bovinas a um 

resfriamento com temperatura acima de -2°C por um período mínimo de 24 horas, sendo que 

o pH final não deve ultrapassar 6,0 (verificado no centro do músculo Longissimus dorsi)
 2

. O 

binômio tempo/temperatura é monitorado no decorrer de todo o processo, de forma 

sistemática.  

O processo de maturação sanitária tem como objetivo atender uma exigência 

legal e garantir a qualidade higiênico-sanitária das carnes. Neste sentido, esta condição visa a 

manutenção de uma glicogenólise anaeróbia com um declínio satisfatório do pH no rigor 

mortis, buscando a inativação do vírus da Febre Aftosa. O baixo pH da carne tem sido uma 

exigência de alguns mercados importadores da carne brasileira, como a União Européia 
10

. 

Em 1998, o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA) 

para atender aos Regulamentos da Comunidade Européia (CE) Nº 820/97
27

, de 21 de abril de 

1997 e Nº 1141/97
28

, de 23 de junho de 1997, buscando garantir aos consumidores europeus 

um sistema seguro e confiável  criou a Circular Nº 192/98, de 01 de julho de 1998. Na 

Legislação atual, as meias-carcaças são direcionadas para as câmaras de resfriamento e são 

gerados relatórios com data e hora de fechamento e abertura da câmara de maturação 

sanitária, a variação de temperatura registrada de hora em hora e o tempo total de maturação. 

Após a maturação é feita a aferição de pH das meias-carcaças e se este for maior ou igual a 
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5,98 são desclassificadas para exportação, recebendo uma carimbagem com a descrição do 

pH 
29

.  

 

2.3. Resfriamento de carcaças 

 

Após o abate de um animal, as funções vitais do mesmo permanecem por um 

período de tempo devido à ativação do controle homeostático. Logo, inicia-se uma série de 

reações bioquímicas na carcaça do animal, até gerar o encurtamento dos sarcômeros, rigidez 

muscular e estabelecimento do rigor mortis. Estas alterações nada mais são que a 

transformação do músculo em carne 
30

. Posteriormente as carcaças são, então, resfriadas e a 

remoção de calor e a redução da temperatura na superfície e no interior da carcaça têm uma 

influência substancial sobre a perda de peso, a vida de prateleira e a qualidade da carne 

produzida 
3
.  

Neste, sentido, a refrigeração tornou-se um dos métodos mais utilizados em 

carnes, e se baseia na redução da temperatura inibindo o desenvolvimento de 

microrganismos, retarda atividades enzimáticas que contribuem para as modificações físicas 

e sensoriais dos produtos, aumentando a vida de prateleira do produto, e  mantém as 

características desejáveis 
31

. 

As carcaças obtidas após o abate encontram-se em temperaturas compreendidas 

entre 30 - 39º sendo assim, é fundamental iniciar o quanto antes o resfriamento, garantindo o 

decréscimo na multiplicação microbiana da carne e para estar em acordo com a legislação, 

que prevê que os estabelecimentos de abate de bovinos somente poderão entregar carnes para 

comercialização, com temperatura de até 7ºC 
32.

 As carcaças devem ser refrigeradas a 

temperaturas compreendidas entre – 4 ºC e 0ºC e posteriormente mantidas em câmaras 

frigoríficas com temperaturas entre 0ºC e 5ºC 
33

. Isto evitará ou retardará o crescimento de 

microrganismos tanto termofílicos (temperatura mínima entre 30 a 40°C, e ótima entre 55 e 

65ºC), como os mesofílicos (temperatura mínima entre 5 a 10°C, e ótima entre 30 e 40ºC), 

sendo fundamental para controle sanitário 
34

.  

Um ponto muito importante em alimentos resfriados é a carga inicial 

contaminante que pode ter um crescimento abrupto durante longas armazenagens 

refrigeradas com menos de 5ºC ou devido aumentos de temperatura, comprometendo a 

segurança dos alimentos 
35

. Logo, é fundamental seguir  as boas práticas de fabricação 

(BPF´s) na manipulação de alimentos, também, submeter os alimentos rapidamente ao frio 

após manipulação e manter a cadeia de frio constante até chegar ao consumidor final 
36

. 
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Um fator determinante num processo de resfriamento da carcaça após o abate até 

a temperatura de conservação da mesma, é a taxa de resfriamento. Esta taxa é influenciada 

por diversas variáveis como o tamanho da carcaça, a forma e gordura da carcaça 

(marmorizado), a temperatura, a umidade relativa e a circulação de ar na câmara 
37

.  

De acordo com a FAO
38

 os métodos de resfriamento de carcaças bovinas mais 

aplicados nas indústrias frigoríficas são: o método tradicional com temperatura da câmara 

entre 0ºC e 4ºC, com uma perda de peso em torno de  2%. O método rápido com temperatura 

da câmara entre -1ºC e 2ºC, com umidade relativa em torno de 90% e velocidade de 

circulação de ar de 2 a 4 m/s, com perda de peso estimada de 1,8% 
33

. Estas perdas de peso 

são resultantes do processo de resfriamento das carcaças bovinas, e normalmente é 

decorrente da exsudação, evaporação e desidratação superficial dos líquidos 
6
. 

Um método utilizado amplamente nos matadouros dos Estados Unidos desde 

1987 e Europa para a redução de perdas de peso em carcaças durante o resfriamento é a 

aspersão de água fria em carcaças (water spray-chilling). No Brasil, através da Resolução Nº 

02/11, de 9 de agosto de 2011 foram determinados os critérios para a utilização desse sistema 

aplicado no processo de resfriamento de meias-carcaças bovinas 
39

.  

O uso de aspersão de água no momento da maturação sanitária de meias-carcaças 

bovinas consiste em lançar água gelada de forma intermitente nas carcaças entre 3 a 8 horas 

post-mortem. O sistema além de reduzir a taxa de evaporação, diminui os efeitos negativos 

do encurtamento pelo frio 
40

. Pesquisas brasileiras pioneiras, como de Mesquita et al.
13

 e  

Prado
4
 contribuíram para o conhecimento científico sobre os efeitos da aspersão de água em 

carcaças bovinas, onde demonstraram que a técnica é eficaz na redução das perdas de peso de 

meias-carcaças pelo resfriamento sem comprometer de fato a qualidade sanitária das carnes. 

Prado
4
 em seu estudo utilizou um sistema de aspersão de carcaças em ciclos 

programados durante o resfriamento e avaliou bifes de contrafilé (músculo Longissimus 

dorsi) embalados a vácuo e maturados por 7, 14, 30 e 60 dias. O autor constatou que o uso do 

sistema de aspersão de carcaças é eficiente na redução das perdas de peso por evaporação 

durante o resfriamento e que o método de resfriamento e o período de maturação influenciam 

nas perdas por exsudação dos bifes de contrafilé. 

Strydom e Buys
41

 avaliaram um sistema de aspersão de carcaças e encontraram 

redução das perdas de peso por evaporação nas carcaças bovinas que utilizaram o 

resfriamento com aspersão em relação às resfriadas com o método convencional, e 

constataram ainda que os tratamentos de aspersão não influenciaram nas perdas por 

exsudação de cortes embalados a vácuo, e mantidos em refrigeração (0 a 7ºC) por sete dias. 
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Allen et al.
12

 observaram que a perda de peso das carcaças no resfriamento 

convencional foi bem maior que no resfriamento com aspersão, e, também, consideraram o 

sistema de aspersão eficiente na redução das perdas de peso no resfriamento.  

Embora seja um método considerado eficiente por muitos autores e ser 

autorizado e regulamentado no Brasil, a discussão sobre o uso da aspersão de carcaças no 

país perdura por mais de uma década, pois, a grande possibilidade da fraude por adição de 

água, a dificuldade de implantação de um sistema de fiscalização, a preocupação com a 

qualidade final da carne e o aumento considerável dos custos das indústrias de carnes acabam 

inviabilizando o uso da técnica.  

Outros métodos como a estimulação elétrica e o estiramento de carcaças têm sido 

aplicados aos sistemas de resfriamento, objetivando diminuir a ocorrência de encurtamento 

pelo frio e seus efeitos negativos que ocorrem normalmente nesta etapa 
40

. Para estiramento 

utiliza-se o método Tenderstretch suspendendo a carcaça pelo osso pélvico, e o Tendercut 

onde os ossos e o tecido conjuntivo são cortados entre 12ª e 13ª vértebras torácicas e na 

região do ísquio, entre o coxão duro e a alcatra 
42

. 

O encurtamento pelo frio ou cold shortening  ocorre pelo resfriamento rápido das 

carcaças, que provoca rápida redução da temperatura nos músculos mais superficiais, 

originando  um maior endurecimento das carnes. A temperatura na íntima muscular é 

reduzida entre 0 - 15ºC antes de estabelecer o rigor mortis completo. O retículo 

sarcoplasmático não funciona de forma adequada, não retendo o cálcio que acumula no 

sarcoplasma, e juntamente com a disponibilidade de ATP, o músculo acaba contraindo de 

forma excessiva, provocando uma sobreposição dos miofilamentos 
43

. 

Thompson
44

 descreve a existência também do encurtamento pelo calor ou heat 

shortening quando ocorre rápida redução do pH do músculo para menos de 6,0, porém, a 

temperatura na carcaça ainda se encontra bastante elevada (>35ºC).  

A ventilação forçada durante a refrigeração diminui a temperatura da superfície 

da carcaça, melhorando a secagem da mesma; o que reduz a multiplicação bacteriana. O 

aumento na velocidade do ar e/ou diminuição da temperatura reduzem o tempo de 

resfriamento. Um fator que limita, contudo, é a dificuldade em remover o calor mais 

rapidamente na íntima muscular das carcaças 
45

. E durante o resfriamento a umidade relativa 

da superfície somada com a circulação de ar repercutem diretamente nas taxas de evaporação 

e secagem da água encontrada na superfície da carcaça 
46,47

.  

No Brasil tem-se estudado o uso do filme de polietileno envolvendo meias-

carcaças bovinas durante o resfriamento, buscando a redução das perdas de peso das mesmas, 
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mas, por ser uma técnica recente, ainda são escassos os estudos sobre esta nova tecnologia 

1,10,48,49,50
.  

Em 2011, um estudo pioneiro foi desenvolvido por Silva et al.
50

 onde avaliaram o 

uso do filme de polietileno stretch em 16 carcaças bovinas e concluíram que o uso do filme 

não influenciou no crescimento microbiológico, porém salientaram a necessidade de novas 

pesquisas para afirmar se a utilização da técnica é segura.  

Posteriormente, Sampaio
10

 avaliando a condição higiênico-sanitária de meias 

carcaças bovinas revestidas com filme plástico durante 24 horas de resfriamento (maturação 

sanitária) concluiu que a técnica estudada mostrou-se uma boa ferramenta para a redução da 

perda de peso das carcaças, entretanto, dificultou a redução da temperatura interna 

possibilitando o desenvolvimento microbiológico.  

Lolatto
1
 avaliou o uso do filme de polietileno esticável em 40 carcaças de 

novilhos e 40 carcaças de touros refrigeradas e concluiu que o uso do filme de polietileno 

esticável reduz as perdas de peso das carcaças de touros durante o processo de refrigeração, 

possibilitando retorno financeiro, sem alterar o pH final das carcaças, porém, dificulta a 

redução da temperatura no interior da carcaça favorecendo o crescimento microbiológico. 

 

2.4. Aspectos relacionados a qualidade da carne  

 

Para se definir uma carne de qualidade, deve-se considerar não somente as 

características do produto, mas todo o seu processo de obtenção. Deste modo, todas as ações 

realizadas com o animal durante a cadeia produtiva resultará  na qualidade final desta carne, 

tornando-se fundamental garantir mecanismos apropriados de transporte, armazenagem, 

manuseio, exposição e preparação da carne que chegará ao consumidor final 
51

. 

Logo, para se ter qualidade, uma carne deve suprir diversos aspectos como o 

visual (atrair o consumidor), sensorial (satisfazer o consumidor ao ingerir a carne), 

nutricional (atender as necessidades humanas) e de segurança (carne obtida com boas 

condições higiênico-sanitárias) 
51

. 

No que se refere ao animal, a qualidade da carne pode ser influenciada tanto por 

fatores intrínsecos como a raça, o sexo e a idade, bem como por extrínsecos como nutrição, o 

ambiente e os manejos pré e após abate 
52,53

. Estes fatores extrínsecos tendem a influenciar os 

atributos de qualidade da carne, como o pH final, a cor, a maciez, a capacidade de retenção 

de água 
22

, e a exsudação.  

 



9 

 2.4.1. Exsudação da carne 

 

A exsudação é um processo que ocorrerá na carne havendo perda de líquidos em 

decorrência de algumas propriedades intrínsecas como o estresse antecedendo ao abate, o pH, 

a velocidade de resfriamento das carcaças, o tempo e a temperatura de estocagem 
54

. O 

porcionamento da carne, as variações na temperatura e pressão/vácuo sobre o produto 
55,56

, a 

utilização de métodos como a aspersão de água fria nas carcaças durante o resfriamento 
55,57

, 

podem aumentar essa exsudação da carne. 

Quando ocorre o rigor mortis no músculo, algumas modificações fundamentais 

se instalam e afetam o balanço hídrico no mesmo. Com a diminuição de ATP, os filamentos 

de actina e filamentos de miosina tendem a retirar a água do filamento para o espaço 

sarcoplasmático prevalecente entre as fibras e também do espaço extracelular entre as fibras. 

Esta água é o líquido normalmente originado pela carne durante o período de estocagem 
58

.  

O líquido originado normalmente é aquoso vermelho, e isto afeta visualmente a 

aparência e a aceitação da carne por torná-la menos atraente ao consumidor. Além de 

favorecer a multiplicação microbiana e a perda de suculência também bastante visada pelo 

consumidor 
59,60,61

.  

 

2.4.2. O pH da carne 

 

A glicogenólise é o processo que ocorre após o abate, onde o glicogênio do 

músculo é transformado em ácido lático sob ação de enzimas, ocasionando a redução do pH 

62
. A redução de pH ocorre mais rapidamente nos suínos, de forma intermediária nos ovinos e 

mais lentamente nos bovinos. Em bovinos, normalmente o pH inicial em torno de 7,0 cai 

para 6,4-6,8 após 5 horas e para 5,5 - 5,9 após 24 horas. Valores de pH final em torno de 5,40 

a 5,59  são considerados normais 
63

. 

O pH influencia diretamente na conservação e na qualidade de carnes 
64

. É o 

parâmetro mais utilizado para avaliar a qualidade da carne fresca, pois o pH final, a 

velocidade de redução de pH e duração da mesma influenciarão diretamente sobre outros 

aspectos físicos de qualidade da carne como a cor, a CRA e a dureza 
65

.  

O pH final também se relaciona com a cor da carne, que é uma das principais 

características que os consumidores se baseiam na hora da compra da carne. Carnes com pH 

entre 5,8 e 6,0 normalmente apresentam melhor estabilização da cor durante o manuseio e  



10 

preparação de cortes e bifes nos locais de comercialização 
66

. Além do que, a medida de pH 

na carne bovina ajuda a determinar a ocorrência de carnes DFD (Dark, Firm, Dry). 

Um pH baixo enquanto a temperatura corpórea ainda está elevada, leva a 

desnaturação das proteínas miofibrilares, reduzindo a CRA, diminuindo os rendimentos dos 

produtos e conseqüentemente leva a perdas econômicas 
67

. Características de maciez 

(firmeza) também estão relacionadas com a CRA, pH, grau de marmorizado e propriedades 

do tecido conjuntivo, e da fibra muscular 
68

.  

 

2.4.3. Capacidade de retenção de água (CRA) 

 

Pode-se definir como capacidade de retenção de água a propriedade que a carne 

tem em manter sua umidade ou água no decorrer de aplicações de pressões externas  
62

. 

A capacidade de retenção de água afeta a qualidade da carne durante estocagem. 

Deste modo, a perda de umidade e as perdas de peso das carnes durante a estocagem serão 

maiores quando as características de retenção de água dos músculos são ineficientes 
69

. 

Conforme Pires et al.
70

 diversos fatores podem influenciar a CRA da carne 

(afetando as proteínas miofibrilares), sendo o pH o que mais se destaca. Variações no pH 

influenciam a CRA diretamente, pois, quando está próximo do ponto isoelétrico das proteínas 

miofibrilares, o balanço de cargas positivas e negativas pode se igualar, neutralizando-as, o 

que impede a ligação com a água. 

As alterações na curva de redução de pH podem ocasionar diminuição na CRA 

de cortes cárneos nos quais a redução de pH é mais rápida 
71

. No entanto, a combinação de 

alto pH final, lenta glicólise post mortem e resfriamento rápido antes de ocorrer o rigor 

mortis aumentam a CRA. Uma rápida redução da temperatura durante a glicólise post 

mortem, ocasiona o encurtamento e perda da capacidade de retenção de água 
58

.  

 

2.4.4. A cor da carne 

 

A coloração da carne é um fator importante e frequentemente relevante na 

aceitação ou rejeição do produto por parte do consumidor. É possível definir 

quantitativamente três dimensões para a cor: a primeira determina a cor propriamente dita e 

pela qual pode-se diferenciar as famílias de cores (verde, amarelo, azul, dentre outras), sendo 

resultante de diferentes impulsos de comprimento de onda na retina, e que produz a sensação 

da cor. A segunda é a luminosidade da cor, sendo a qualidade que nos faz distinguir cores 
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claras das cores escuras. E a terceira é a saturação (Chroma), que é força ou intensidade de 

uma cor  que nos possibilita diferenciar cores fortes de cores fracas 
72

. Em carnes, o Chroma 

indicará a quantidade de mioglobina muscular 
73

.  

No ano de 1942, Richard Hunter criou a escala de cor denominada “Hunter Lab” 

e devido a uniformidade do espaço de cores L*a*b*, e da facilidade de se utilizar o 

colorímetro, o sistema passou a ser o mais empregado em mensurações de coloração em 

carnes. O sistema possui uma escala uniforme, em que L mede a luminosidade, que pode 

variar de 0 (preto) a 100 (branco), expressada no eixo vertical; os valores de a e b 

expressados nos eixos horizontais, representando os níveis de tonalidade e saturação, onde: a 

positivo indica o vermelho e a negativo o verde; e b positivo indica o amarelo e b negativo o 

azul 
74

.  

 

2.5. Embalagem de polietileno aplicada em carnes 

 

Conforme a Portaria do Ministério da Saúde Nº 1428/93, de 26 de novembro de 

1993, embalagem  para alimentos é “o artigo que está em contato direto com alimentos, 

destinado a contê-los, desde a sua fabricação até a entrega ao consumidor, com a finalidade 

de protegê-los de agente externos, de alterações e de contaminações, assim como de 

adulterações” 
75

.   

Quando se emprega uma embalagem em alimentos o que se espera é que a 

mesma controle diversos fatores, tais como: a umidade, oxigênio, luz, e que seja uma barreira 

mecânica aos microrganismos existentes na atmosfera, impedindo seu contato e consequente  

multiplicação no produto final. O que visa garantir não somente a qualidade e um alimento 

seguro ao consumo, mas também, prolongar a vida útil e diminuir as perdas por degradação e 

trazer informações relevantes ao consumidor sobre o alimento em questão 
76,77

.  

Esta qualidade e a segurança do alimento mencionadas, principalmente de 

industrializados, dependem diretamente do sistema de embalagem a ser utilizado. A 

aplicação correta do material dependendo do tipo de alimento (desidratados, sólidos, 

pastosos, etc.) e tendo em vista suas dimensões, garante a sua conservação e vida útil 
76

.  

As embalagens plásticas são obtidas a partir de macromoléculas (polímeros) 

orgânicas ou inorgânicas com elevado peso molecular. Possuem unidades estruturais, unidas 

por meio de ligações covalentes, formando diversas cadeias lineares ou modificadas 
78

.  

O polietileno é um polímero obtido a partir do monômero etileno (CH2=CH2) em 

estado gasoso, em reator com temperatura e pressão controladas. Nessa reação, a dupla 
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ligação dos etilenos é quebrada e os elétrons são utilizados para formar uma ligação simples 

C--C com duas outras moléculas de etileno, obtendo o polímero. Esta polimerização com 

acoplamento de monômeros é denominada de polimerização por adição 
79

. 

O polietileno (PE) é classificado como um polímero semicristalino com a 

estrutura de sua molécula dotada de zonas amorfas (cadeia de macromolécula desordenada 

responsável pela flexibilidade) e zonas cristalinas (cadeia polimérica ordenada responsável 

pela resistência). A temperatura para processá-lo é variável entre 40-93 ºC 
80

 e em termos 

gerais, possui resistência a diversos produtos químicos (com exceção dos ácidos oxidantes, 

dos halogênios livres e de alguns tipos de cetonas). É insolúvel a diversos solventes em 

temperatura ambiente, possui resistência mecânica, baixo custo, atóxico, é uma barreira ao 

vapor d´água mas não a gases e é permeável a óleos e gorduras. Por estas características é o 

plástico mais utilizado em embalagens de alimentos 
16

.  

O PE é disponibilizado em grande variedade de tipos e propriedades, tais como: 

densidade, massa molar, distribuição da massa molar, dentre outras. A conformação, a 

linearidade, as ramificações das cadeias existentes são influenciadas pela massa molar, o tipo 

de cadeia e o comportamento mecânico de cada polímero 
79

.  

 Existem cinco tipos de polietileno com representatividade comercial. Eles são 

classificados pela densidade, são estes: polietileno de baixa densidade (PEBD), polietileno de 

baixa densidade linear (PEBDL), polietileno de média densidade (PEMD),  polietileno de 

alta densidade (PEAD) e o polietileno de ultra alta massa molecular (PEUAMM) 
15,16,81

.  

A densidade é o parâmetro mais importante, quanto menor for o grau das 

ramificações e comprimento das cadeias poliméricas, maior será a densidade, e quanto maior 

a densidade o plástico apresentará maior resistência mecânica, maior resistência a 

temperatura e melhor barreira a microrganismos. Quanto menor a densidade, maior a 

resistência ao impacto. Neste sentido, cada tipo comercial apresentará características próprias 

de morfologia, flexibilidade, transparência, resistência ao impacto 
77

. 

O plástico utilizado para o projeto é feito de polietileno de baixa densidade linear 

(PEBDL) sendo semelhante ao de baixa densidade (PEBD), mas possui ramificações de 

cadeia mais curtas, o que concede maior linearidade molecular. Ele é obtido por meio da 

polimerização com metalocenos, onde a densidade é moderada pela incorporação de 

comonômeros (buteno, hexeno ou octeno), os quais estabelecem a extensão das ramificações 

acrescentadas 
82,83

.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

 

Avaliar a qualidade físico-química de meias-carcaças bovinas após a maturação 

sanitária e de cortes cárneos desossados sob emprego do filme stretch. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Avaliar diferenças nas perdas de peso por evaporação entre meias-carcaças bovinas 

resfriadas com e sem revestimento. 

 Determinar a influência do revestimento plástico de meias carcaças bovinas nas 

primeiras 24 horas de resfriamento sobre os parâmetros físico-químicos pH, temperatura 

profunda.  

 Avaliar diferenças de cor entre meias-carcaças bovinas resfriadas com e sem 

revestimento. 

 Verificar diferenças de perda de peso por exsudação em cortes cárneos provenientes de 

meias-carcaças com e sem revestimento, aos 7, 15, 30, 45 e 60 dias de estocagem. 

 Determinar diferenças de pH e temperatura em cortes cárneos provenientes de meias-

carcaças com e sem revestimento, aos 7, 15, 30, 45 e 60 dias de estocagem.  

 Analisar a capacidade de retenção de água e umidade em cortes cárneos provenientes de 

meias-carcaças com e sem revestimento, aos 7, 15, 30, 45 e 60 dias de estocagem. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Condições do experimento  

 

O estudo foi realizado em um matadouro-frigorífico de bovinos localizado na 

Cidade de Pirenópolis, Estado de Goiás sob fiscalização permanente do Serviço de Inspeção 

Federal (SIF). O estabelecimento possui todos os programas de autocontrole implantados 

conforme estabelecido pelas Circulares Nº 175/05
24

 e Nº 176/05
25

 do Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA).   

As análises físico-químicas foram realizadas no Laboratório de Físico-Química 

do Centro de Pesquisa em Alimentos (CPA) da Escola de Veterinária e Zootecnia da 

Universidade Federal de Goiás (EVZ/UFG). 

O estudo foi realizado em duas etapas. A primeira etapa foi realizada em duas 

datas, um abate em cada data, com uma diferença de 7 dias, onde as meias-carcaças foram 

submetidas aos tratamentos com e sem revestimento e foram determinadas as perdas de peso 

e realizadas as mensurações de temperatura, ph e cor. Na segunda etapa, cortes cárneos 

(lagarto e patinho) foram retirados dos quartos traseiros das meias-carcaças submetidas aos 

tratamentos com e sem revestimento, foram embalados à vácuo e armazenados por períodos 

de estocagem pré-determinados.  

 

4.2. Primeira etapa experimental 

 

Previamente foram traçadas as estratégias de operacionalização, padronização 

das técnicas, quantificação de material e pessoal, definição da equipe de trabalho e 

respectivas funções, posicionamento de equipamentos e pessoal. As execuções foram 

cautelosas de forma que minimizassem impactos nas atividades rotineiras do 

estabelecimento.  

 

4.2.1. Abate 

  

Foram utilizados 482 animais, sendo 241 em cada abate. Os animais 

apresentavam as mesmas características (idade, sexo, raça) provenientes de mesmos lotes, e 

foram abatidos no matadouro-frigorífico, sob Serviço de Inspeção Federal (SIF) conforme as 

normas preconizadas pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 
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Origem Animal - RIISPOA 
84

, respeitando as condições de transporte, manejo, descanso, 

jejum e dieta hídrica.  

Após o abate as meias-carcaças foram pesadas, obtendo-se o peso de carcaça 

quente, e antecedendo a maturação sanitária, as meias-carcaças foram divididas em dois 

grupos distintos - grupo com revestimento stretch (241 meias-carcaças direitas) e grupo sem 

revestimento controle (241 meias-carcaças esquerdas).  

As meias-carcaças do grupo com revestimento foram previamente envolvidas 

pelo filme abrangendo desde a extremidade do membro posterior até a musculatura da região 

cervical. Após a aplicação da técnica as meias-carcaças sem e com revestimento foram 

resfriadas em câmaras diferenciadas, de forma que o estudo se aproximasse ao máximo com 

o que é praticado na rotina do matadouro-frigorífico.  

Deste modo, o grupo controle foi direcionado para câmara com temperatura igual 

ou superior a 2ºC e circulação de ar de 0,5 a 3,0 m/s,  onde permaneceram por 24 horas e o 

grupo com revestimento direcionado a câmara com temperatura ajustada para 0ºC, e 

circulação de ar de 0,5 a 3,0 m/s, onde permaneceram por 24 horas. É necessário salientar 

que este ajuste de temperatura a 0ºC vem sendo utilizado paralelamente com o uso da técnica 

do revestimento stretch no resfriamento pós-abate das indústrias frigoríficas autorizadas pelo 

MAPA. 

 

4.2.2. Amostragem de carcaça 

 

Em cada abate todas as meias-carcaças foram pesadas antes (carcaça quente) e 

depois (carcaça fria) da maturação sanitária para cálculo da perda de peso por evaporação. 

No primeiro e no segundo abate, aleatoriamente, selecionou-se 4 meias-carcaças 

de uma câmara, e a meia-carcaça correspondente da mesma carcaça da outra câmara, 

totalizando 16 meias-carcaças, onde foram realizadas as mensurações de temperatura, pH e 

cor.   

 

4.2.3. Determinação da perda de peso por evaporação  

 

Após 24 horas do processo de refrigeração  as meias-carcaças foram retiradas das 

câmaras de resfriamento, removeu-se o filme cuidadosamente do grupo com revestimento e 

foram pesadas.  
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O cálculo da perda de peso relativa (em porcentagem) foi feito pela diferença 

entre o peso da carcaça quente e o peso da carcaça resfriada, da seguinte forma: 

 

Perda de peso % = 100 - PR x 100 

                                        PQ 

Onde:   

 

PR = Peso Carcaça Resfriada (Kg) 

PQ = Peso Carcaça Quente (Kg) 

 

4.2.4. Determinação da temperatura das carcaças 

 

A redução das temperaturas no interior das carcaças foi monitorada na íntima 

muscular do coxão (M. Obturatorius internus, M. Semimembranosus) individualmente e 

registrada automaticamente de hora em hora até 24 horas post-mortem, em 4 meias-carcaças 

de cada tratamento por meio de termoregistrador Datalogger. Posteriormente, obteve-se as 

planilhas com os registros do equipamento. 

 

4.2.5. Determinação do pH das carcaças 

 

O pH no interior das carcaças foi mensurado individualmente no M. Longissimus 

dorsi na altura entre a 12ª e 13ª costela, e registrado a cada duas horas em 4 meias-carcaças 

de cada tratamento, durante 12 horas, e uma medição após 20 horas. Utilizou-se pHmetro 

digital portátil marca Mettler Toledo, modelo 1140, com o eletrodo penetrado na 

musculatura, aguardou-se 30 segundos e tarou-se o aparelho para posterior registro em 

planilha. 

 

4.2.6. Determinação da cor das carcaças 

 

A mensuração  da cor em cada meia-carcaça foi realizada no coxão, com o 

colorímetro Minolta (Modelo CR- 410). Os parâmetros avaliados foram L*, a* e b* do 

sistema CIELAB onde L* representa a luminosidade, a* indica o ponto no eixo de vermelho 

(+) a verde (-), e o valor de b* o ponto no eixo de amarelo (+) a azul (-) 
74

. 
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4.3. Segunda etapa experimental 

 

4.3.1. Desossa e amostragem de cortes cárneos 

 

Após a pesagem, as meias-carcaças dos dois grupos foram divididas em quartos 

dianteiro e traseiro, e ponta de agulha; os traseiros foram então conduzidos à sala de desossa, 

climatizada a 12ºC.  

Em cada abate, após desossa foram retiradas aleatoriamente 25 peças de 2 tipos 

de cortes lagarto (M. Semitendinosus) e patinho (M. Quadricepis femoris), e de cada grupo 

(com e sem revestimento) totalizando 200 cortes. Os cortes de lagarto e patinho foram 

embalados à vácuo e armazenados em caixas de papelão devidamente identificadas, e então, 

direcionadas as câmaras de refrigeração do matadouro-frigorífico à temperatura de 0 a 2ºC, 

por períodos de estocagem (maturação) de 7, 15, 30, 45 e 60 dias.  

Em cada período de estocagem foram retiradas cinco amostras de cada tipo de 

corte (lagarto e patinho e de cada grupo (com e sem revestimento), sendo 20 amostras por 

data, e totalizando 200 amostras analisadas em Laboratório. 

  

4.3.2. Perda de peso por exsudação  

  

Os cortes foram retirados da câmara e conduzidos, em caixas isotérmicas ao 

Laboratório para as análises. Os cortes embalados foram inicialmente pesados e, 

posteriormente, as embalagens foram abertas e todo o volume de exsudato removido com 

papel toalha 85. As amostras foram então novamente pesadas e calculada a perda por 

exsudação pela diferença de peso entre as amostras, antes e após a remoção do exsudato, 

descontados os pesos da embalagem, conforme o cálculo:  

 

 

        Exsudato % =      M inicial – M final       x 100 

                     M inicial 

Onde: 

 

M inicial = Massa inicial (g) 

M final = Massa final (g) 
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4.3.3. Determinação da temperatura de cortes cárneos 

 

As temperaturas no interior dos cortes foram mensuradas individualmente 

utilizando termômetro digital da marca TESTO, modelo 925, inserido a agulha no interior  

dos cortes e registro posterior em planilha. 

 

4.3.4. Determinação do pH de cortes cárneos 

 

O pH no interior dos cortes foi mensurado individualmente utilizando pHmetro 

digital portátil da marca HANNA, modelo 225, com o eletrodo penetrado no interior  dos 

cortes e registro posterior em planilha. 

 

4.3.5. Determinação da Capacidade de retenção de água (CRA)  

 

De acordo com a metodologia adaptada de Hamm
86

, as amostras dos cortes foram 

descongeladas por 24 horas em geladeira normal com temperaturas entre 4 a 10ºC. Tirou-se 

de cada amostra uma fina camada de carne, retirou-se a gordura e foi pesada uma pequena 

porção da amostra, com cerca de 2,0 gramas em um prato de plástico. Anotou-se a massa.  

As amostras foram analisadas em triplicata. A amostra foi envolvida em papel de 

filtro e colocada entre as placas de acrílico. Colocou-se o peso de 10,0 Kg em cima das 

placas de acrílico e cronometrou-se 5 minutos. Decorrido 5 minutos, foi removida a amostra 

das placas de acrílico e do papel de filtro, limpou-se o material exsudado da carne com um 

papel toalha e pesou-se a amostra após a perda de água. Tarou-se a balança entre uma 

amostra e outra. As dimensões das placas de acrílico (15 x 15 x 0,5 cm) foram prontamente 

obedecidas , já que se alterá-las poderia interferir na pressão exercida nas amostras. 

Por fim, pôde-se obter o valor percentual estimado para CRA conforme o 

cálculo:   

CRA% = MNP – MP x 100 

           MNP 

Onde:   

 

MNP = Massa não prensada (g) 

MP = Massa prensada (g) 
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4.3.6. Determinação da umidade  

 

Conforme a metodologia empregada pela AOAC
87

, as amostras foram trituradas 

em multiprocessador, posteriormente foram devidamente homogeneizadas e pesadas em 

torno de 5g em cápsulas de porcelana previamente secas, taradas e devidamente marcadas. 

Logo, foram colocadas em estufa à 105ºC (± 2ºC) por 3 horas. Após esse período, as cápsulas 

foram resfriadas em temperatura ambiente em dessecador de sílica gel. Foi pesada e repetida 

a operação de aquecimento e resfriamento até o peso constante das amostras. O percentual de 

umidade foi obtido pelo cálculo: 
 

 % Umidade = 100 - (CAS – CAP x 100) 

                                                                                                 m 

Onde: 

                                                                                         

CAS = massa da cápsula + amostra seca (g) 

CAP = massa da cápsula (g) 

m = massa da amostra (g) 

 

4.4. Análise Estatística 

 

 O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado (DIC). O 

procedimento analítico envolveu alguns testes estatísticos, destacando-se em particular a 

técnica de análise de variância.  

Na análise de variância foram abordados aspectos paramétricos para o modelo 

com dois fatores complementada com o teste de Tukey de comparações múltiplas das 

médias, considerando o nível de 5% de significância 
88

. Em relação a mensuração da cor, 

para a comparação das médias utilizou-se o teste Duncan com nível de significância de 5% 

89
. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Perda de peso por evaporação  

 

As perdas de pesos por evaporação das meias-carcaças utilizadas no primeiro e 

segundo abates, após 24 horas de maturação sanitária, constam na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Perdas de peso por evaporação (%) e desvios padrões nas meias-carcaças 

resfriadas com e sem revestimento,  no primeiro e segundo abate, após 24 horas 

de maturação sanitária. 

 1º ABATE                 2º ABATE  TOTAL 

TRATAMENTOS Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

SS 2,57
aA

  0,47  2,00
aA

 0,35      2,29
a               

0,50 

CS 1,59
bA

    0,38 0,93
bA

  0,29      1,27
b
          0,47 

a, b 
Valores seguidos de letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferem significativamente entre 

si (p<0,05).  
A, B

 Valores seguidos de letras maiúsculas diferentes na mesma linha diferem significativamente entre 

si (p<0,05). 

SS=Sem Stretch; CS=Com Stretch. 

 

Observa-se que, considerando a média dos dois tratamentos, houve uma 

significativa redução na perda de peso por evaporação com o uso do revestimento (p<0,05). 

No estudo a média da perda de peso nas meias-carcaças sem revestimento foi de 

2,29% após 24 horas, resfriadas com temperatura igual ou superior a 2ºC. Comparativamente, 

perdas de peso dessa magnitude foram verificadas por Sampaio
10

 que em seu estudo 

encontrou o valor de 2,23% após 24 horas de resfriamento de meias-carcaças bovinas com 

temperatura igual ou superior a 2ºC, e por Jones e Robertson
90

 e Greer e Jones
6
 que relatam 

perdas de peso por evaporação em meias-carcaças bovinas após 24 horas de resfriamento, em 

torno de 2%.  

Entretanto, o resultado é superior aos encontrados por Mesquita et al.
13

 que foi de 

1,39% e 1,54% em um sistema de resfriamento convencional (ajustada para 0ºC) e com 

processo de ventilação forçada de meias-carcaças bovinas, respectivamente, após 24 horas. 

Também, superior ao relatado por Kinsella et al.
7
 que  encontraram 1,36%, após 24 horas de 

resfriamento convencional de meias-carcaças, e por Lolatto
1
, com perda de peso 1,29% após 

24 horas de resfriamento, e com a temperatura ajustada para 0ºC. 

O valor elevado de perda de peso em carcaças sem revestimento durante o 

resfriamento, pode ser explicado por diversas variáveis como pelo peso, o tamanho e a 
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composição de carcaça 
57,91,92

, bem como pelo tipo de resfriamento empregado, a taxa de 

resfriamento, a umidade relativa da câmara e o fluxo de circulação de ar na mesma 
40,93,94,95

.  

No presente trabalho foi verificada significativa redução (p<0,05) em todas as 

perdas de peso das meias-carcaças revestidas durante as primeiras 24 horas de resfriamento 

com temperatura ajustada para 0ºC, sendo que as perdas reduziram de 2,29% para 1,27%, o 

que corrobora com o encontrado por Lolatto
1
 que avaliou meias-carcaças de touros e novilhos 

com e sem revestimento, e encontrou redução de 1,69% para 0,70% em meias-carcaças de 

touros, após 24 horas de resfriamento com temperatura ajustada para 0ºC, e se aproxima dos 

resultados observados por Sampaio
10 

com
 
redução de 2,23% para 1,0% em meias-carcaças de 

touros, após 24  horas de resfriamento, mas com temperatura igual ou superior a 2°C. 

Portanto, pode-se afirmar que o uso do filme de polietileno mostra-se eficaz na redução da 

perda de peso das meias-carcaças bovinas.  

 

5.2. Temperatura e pH das carcaças 

 

Temperatura 

 

Os valores médios de redução da temperatura nas meias-carcaças resfriadas sem e 

com revestimento, no primeiro e no segundo abate, após 24 horas de maturação sanitária 

estão contidos na Tabela 2.   

Pode-se afirmar que os valores finais de temperatura do estudo estão em acordo 

com a Legislação brasileira que estabelece que o resfriamento deve favorecer a redução da 

temperatura, devendo esta alcançar 10ºC após as primeiras 24 horas
96

. Bendall
97

 sugeriu que 

as temperaturas de carcaças resfriadas não devem ser inferiores a 10ºC em menos de 10 horas 

post-mortem de forma a evitar o encurtamento pelo frio e suas consequências para a carne. 

Os valores médios e desvios padrões de temperatura das meias-carcaças com e 

sem revestimento estão contidos na Tabela 3. No primeiro abate constatou-se uma 

dificuldade de redução de temperatura tanto na meia-carcaça controle como na meia-carcaça 

revestida de uma das carcaças, onde as temperaturas foram muito maiores que das outras 

carcaças durante todo o processo de resfriamento. Embora, este fato não tenha comprometido 

o experimento pode-se justificar os altos valores de desvio padrão encontrados no primeiro 

abate.  
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Tabela 2 – Redução média e desvios padrões de temperatura (ºC) nas meias-carcaças 

resfriadas com e sem revestimento, no primeiro e segundo abate. 

                         1º ABATE                                         2º ABATE 

    HORA SS DP CS DP SS DP CS DP 

0 38,70 1,78 38,73 1,36 41,23 1,67 40,90 1,62 

1ª 37,68 2,00 37,53 1,34 37,28 2,22 39,75 2,23 

2ª 35,93 2,41 35,80 1,64 35,10 2,25 37,73 2,64 

3ª 34,03 2,88 33,95 1,93 32,98 2,20 35,75 2,62 

4ª 32,15 3,41 32,13 1,97 30,93 2,08 33,68 2,80 

5ª 30,25 3,82 30,20 2,35 28,93 1,92 31,73 2,86 

6ª 28,60 4,15 28,38 2,66 27,00 1,76 29,85 2,95 

7ª 27,05 4,33 25,53 4,82 25,25 1,52 28,10 2,90 

8ª 25,50 4,40 23,93 4,88 23,78 1,39 26,80 2,90 

9ª 23,95 4,39 22,43 4,88 22,40 1,33 25,15 2,78 

10ª 22,70 4,38 21,03 4,88 21,10 1,33 23,78 2,74 

11ª 21,25 4,33 19,75 4,83 19,70 1,27 22,58 2,82 

12ª 20,13 4,33 18,60 4,80 18,40 1,27 21,28 2,92 

13ª 19,13 4,33 17,55 4,63 17,08 1,24 19,98 3,09 

14ª 17,98 4,42 16,50 4,53 15,80 1,20 18,70 3,23 

15ª 16,83 4,62 15,40 4,40 14,53 1,15 17,43 3,33 

16ª 15,65 4,83 14,43 4,22 13,38 1,11 16,25 3,36 

17ª 14,50 5,03 13,43 4,02 12,23 1,04 15,08 3,41 

18ª 13,38 5,15 12,50 3,80 11,13 0,96 14,00 3,38 

19ª 12,33 5,11 11,65 3,57 10,10 0,96 12,88 3,36 

20ª 11,30 5,06 10,85 3,37 9,20 0,83 11,98 3,27 

21ª 10,43 4,98 10,10 3,20 8,38 0,83 11,05 3,15 

22ª 9,90 4,95 9,38 2,85 7,53 0,70 10,23 3,06 

23ª 8,75 4,57 8,63 2,69 6,68 0,71 9,23 3,06 

24ª 7,93 4,39 7,90 2,58 5,90 0,70 8,28 3,01 

SS=Sem Stretch; CS=Com Stretch; DP=Desvio Padrão 

 

No primeiro abate observou-se que as meias-carcaças revestidas abaixaram a 

temperatura mais do que as sem revestimento, a explicação mais provável para este fato é 

pelo ajuste de temperatura da câmara para 0ºC, o que provocou esta diferença. 

 

Tabela 3 - Valores médios e desvios padrões de temperatura (ºC) nas meias-carcaças 

resfriadas com e sem revestimento, antes e após 24 horas de maturação sanitária. 

 CARCAÇA QUENTE CARCAÇA FRIA 

TRATAMENTOS Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

SS       39,96
aA

      1,79 6,91
aB

 1,43 

CS       39,81
aA

      1,77    8,09
bB

 0,27 
a, b 

Valores seguidos de letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferem significativamente entre 
si (p<0,05).  
A, B

 Valores seguidos de letras maiúsculas diferentes na mesma linha diferem significativamente entre 

si (p<0,05). 

SS=Sem Stretch; CS=Com Stretch. 
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A temperatura foi mais um dos parâmetros físicos que houve influência 

significativa pelo filme plástico nas meias-carcaças (p<0,05), mesmo com a temperatura da 

câmara ajustada para 0ºC, sendo as revestidas 1,18ºC mais quentes que as sem revestimento. 

Esta influência significativa de temperatura também foi encontrada por Lolatto
1
 que relatou 

uma diferença de 2,48ºC das meias-carcaças com revestimento para as sem revestimento, 

num período de 24 horas, e com temperatura ajustada a 0ºC. Já, Sampaio
10

 observou em seu 

estudo influência significativa de temperatura sendo as meias-carcaças revestidas 0,97ºC 

mais quentes em relação às meias carcaças sem revestimento, após 24 horas, porém, com 

temperatura igual ou superior a 2ºC e Martins et al.
48

 que após 24 horas com temperatura 

igual ou superior a 2ºC observou nas meias-carcaças revestidas temperaturas de 1,86°C em 

relação as sem revestimento.  

Alguns autores propõem que o filme plástico dificulte a troca de calor entre a 

superfície da meia-carcaça e o ambiente da câmara, funcionando como um isolante térmico 

1,10
. Isto pode justificar as temperaturas mais altas nas meias-carcaças revestidas, o que reflete 

certamente no aumento dos custos para a indústria frigorífica, que terá que retirar 

posteriormente esse calor excedente. 

As curvas de redução da temperatura das meias-carcaças dos grupos sem e com 

revestimento considerando os valores médios, estão ilustradas no Gráfico 1.  

 

Gráfico 1 – Redução média da temperatura (ºC) nas meias-carcaças resfriadas com e sem 

revestimento,  após 24 horas de maturação sanitária. 

 

Pode-se constatar durante o resfriamento uma redução uniforme entre os dois 

tratamentos e tanto as meias-carcaças com e sem revestimento permaneceram um grande 

tempo em temperatura favorável ao crescimento microbiano (acima de 7°C) 
98

, o que pode 
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acarretar em aumento da velocidade das reações bioquímicas relativas a autodigestão 

enzimática e maior proliferação bacteriana. 

Avaliando os resultados, é provável que o filme plástico dificulte a redução da 

temperatura das meias-carcaças gerando impactos na condição microbiológica das carnes, 

porém, manobras podem minimizar essa dificuldade, como a diminuição da temperatura das 

câmaras. Contudo, ao aplicar esta manobra deve-se ter precaução com algumas 

consequências como a redução rápida de temperatura e ocorrência do encurtamento pelo frio, 

bem como a modificação no rigor mortis das carcaças e o aumento dos custos. Nesse sentido, 

as indústrias de carnes que preterem implantar a técnica do revestimento plástico stretch, 

devem realizar estudos profundos aplicados a realidade de seu estabelecimento. 

 

pH  

 

Os valores médios de redução do pH nas meias-carcaças resfriadas sem e com 

revestimento, após 24 horas de maturação sanitária, constam na Tabela 4.  

 

Tabela 4 - Redução média e desvios padrões de pH nas meias-carcaças resfriadas com e sem 

revestimento, no primeiro e segundo abate. 

 1º ABATE 2º ABATE 

HORA SS         DP              CS         DP    SS          DP                 CS       DP 

0  7,04       0,19        7,09         0,28  6,74    0,16       6,55     0,08 

2ª 6,44       0,11      6,47         0,47 6,42    0,26       6,50     0,10 

4ª 6,32       0,16 6,25         0,07 6,35    0,05       6,38     0,17 

6ª 6,32       0,20  6,16         0,13 5,91      0,08       5,76     0,22 

8ª 6,18       0,13 6,02         0,10 5,81    0,10       6,06     0,26 

10ª 6,08       0,12  5,96         0,10 5,82    0,09       5,98     0,07 

12ª 6,04       0,11 5,96         0,14 5,92    0,07       6,24     0,16 

20ª 5,96       0,11  6,00         0,11 5,92    0,03       6,15     0,04 

24ª 5,84       0,11 5,92         0,13 5,80    0,11       5,97     0,08 

SS=Sem Stretch; CS=Com Stretch; DP=Desvio Padrão. 

 

Os valores atingidos no presente estudo foram suficientes para a redução de pH 

durante o resfriamento, porém houveram oscilações em alguns valores o que pode ser 

explicado por uma instabilidade no equipamento durante a aferição na câmara devido as 

baixas temperaturas. 

Smulders et al.
37

 constataram que durante o abate o pH do músculo tende a 

diminuir de 7,0 para aproximadamente 5,3 – 5,8 após 24 horas de resfriamento, sendo assim, 

os resultados encontrados após 24 horas de resfriamento estão próximos aos relatados pelos 

autores.  
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Os valores médios de pH das meias-carcaças com e sem revestimento, após as 24 

horas de resfriamento, constam na Tabela 5.  

 

Tabela 5 - Valores médios e desvios padrões de pH nas meias-carcaças resfriadas com e sem 

revestimento, antes e após 24 horas de maturação sanitária. 

 CARCAÇA QUENTE CARCAÇA FRIA 

TRATAMENTOS Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

SS        6,89
aA

  0,23 5,82
aA

     0,09 

CS       6,82
aA

 0,35   5,95
aA

      0,10 
a, b 

Valores seguidos de letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferem significativamente entre 
si (p<0,05).  
A, B

 Valores seguidos de letras maiúsculas diferentes na mesma linha diferem significativamente entre 

si (p<0,05). 
SS=Sem Stretch; CS=Com Stretch. 

 

Pode-se afirmar que o plástico não influiu sobre a redução do pH (p>0,05) e 

ambos os tratamentos tiveram o mesmo padrão de redução durante o resfriamento.  

Os resultados encontrados são semelhantes aos constatados por Lolatto
1
 que  

relatou pH de 5,78 nas meias-carcaças resfriadas com revestimento e 5,77 nas sem, sendo 

assim, não observou diferenças significativas entre os dois tratamentos. Martins et al.
48 

Pereira et al.
49

 e Sampaio
10

 em seus estudos avaliando meias-carcaças com e sem 

revestimento em sistemas de maturação sanitária com resfriamento com temperatura igual ou 

superior a 2ºC, não constataram diferenças significativas de pH entre os dois tratamentos. 

Sampaio
10

 encontrou médias de 5,98 nas meias-carcaças resfriadas com filme e 6,00 nas 

meias-carcaças sem filme. 

A partir dos valores médios, no Gráfico 2 estão ilustradas  as curvas de redução 

de pH das meias-carcaças dos grupos sem e com revestimento. Observou-se uma redução 

adequada em ambos tratamentos. 

Considerando os resultados, pode-se afirmar que o uso do revestimento stretch 

mantém os parâmetros desejáveis de pH das meias-carcaças bovinas após 24 horas de 

resfriamento com temperatura ajustada para 0ºC, quando comparado ao modo de 

resfriamento com temperatura igual ou superior a 2ºC, estando em concordância com o que 

está estabelecido para a maturação sanitária na Legislação
25

. 

 



26 

 

Gráfico 2 – Redução média de pH nas meias-carcaças resfriadas com e sem revestimento,  

após 24 horas de maturação sanitária. 

 

5.3. Cor das carcaças 

 

Na tabela 6 estão descritos os valores médios de cor do coxão após desossa das 

meias-carcaças com e sem revestimento.  

 

Tabela 6 - Avaliação dos valores de L*a*b* nas meias-carcaças resfriadas com e sem 

revestimento, antes e após 24 horas de maturação sanitária. 

 VALORES CLAB 

TRATAMENTOS L* a* b* 

SS  42,08
a;x

±0,30 11,81
b;x

 ±0,59         7,29
c;x

±0,50 

CS 57,41
a;y

±0,80 23,17
b;y

±0,70          7,94
c;x

±0,55 
a, b, c 

Valores com diferentes letras sobrescritas na mesma linha indicam haver diferença significativa 

pelo Teste de Duncan (p<0,05).  
x, y

 Valores com diferentes letras sobrescritas na mesma coluna indicam haver diferença significativa 

pelo Teste de Duncan (p<0,05).  

SS=Sem Stretch; CS=Com Stretch. 
 

Pode-se afirmar que o plástico influiu sobre a cor (p<0,05) das meias-carcaças. 

Os valores médios de L* e  a* foram significativamente menores (p<0,05) nas meias-carcaças 

sem o revestimento do filme. E os valores de b* não houveram diferenças significativas 

(p>0,05) entre os dois tratamentos. 

O valor de a* é, segundo os autores, provavelmente mais útil que o valor de b* ao se 

avaliar a estabilidade da cor da carne (formação de metamioglobina na superfície) com o passar 



27 

do tempo, porque a* expressa o valor de vermelho a verde e a formação de metamioglobina 

modifica a cor da carne de vermelho para verde-amarronzado 65.  

Os maiores valores de luminosidade nas carcaças com o uso do filme 

assemelham-se com o encontrado por Lolatto
1
. Estes resultados podem ser explicados devido 

ao fato que a utilização do filme não permite uma desidratação superficial adequada no ponto 

de observação avaliado o que realça a luminosidade da carcaça. 

 

5.4. Perda de peso por exsudação  

 

Os valores médios de perda por exsudação dos cortes cárneos lagarto e patinho 

provenientes de meias-carcaças resfriadas com e sem revestimento, após diferentes períodos 

de estocagem, estão demonstrados na Tabela 7.  

 

Tabela 7 – Perdas por exsudação (%) e desvios padrões de amostras de lagarto e patinho 

provenientes de meias-carcaças resfriadas com e sem revestimento, após 

diferentes períodos de estocagem. 

 PERÍODOS DE ESTOCAGEM 

TRATAMENTOS 7 dias DP 15 dias  DP  30 dias   DP  45 dias DP      60 dias     DP 

           LSS 0,80
aB

 0,22      1,20
abB

  0,18 1,90
aB

 0,36 2,40
aA

 0,30   2,86
aA

 0,46 

           LCS 0,95
aB

 0,14      1,33
aB

  0,30   2,00
aBC

 0,32 2,72
aA

 0,35   3,00
aA

 0,29 

           PSS 0,55
aA

 0,20     0,70
bA

  0,25  0,96
bA

 0,26   1,40
bAB

 0,29     1,70
bAB

 0,20 

           PCS 0,48
aB

 0,28  0,87
abB

  0,29   1,30
bBC

 0,32   1,37
bBC

 0,18   2,16
bA

 0,20 
a, b 

Valores seguidos de letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferem significativamente entre 

si (p<0,05).  
A, B

 Valores seguidos de letras maiúsculas diferentes na mesma linha diferem significativamente entre 

si (p<0,05). 
LSS = Lagarto Sem Stretch; LCS = Lagarto Com Stretch; PSS = Patinho Sem Stretch; PCS = Patinho 

Com Stretch; DP=Desvio Padrão. 

 

Houve efeito do tratamento de resfriamento (p<0,05) e do período de estocagem. A 

análise dos dados mostra uma tendência ao crescimento nas perdas por exsudação à medida 

que o período de estocagem aumenta. Assemelhando-se ao observado por James e James 
60

, 

que a partir dos resultados obtidos em seus trabalhos concluíram que na estocagem de carnes 

refrigeradas a exsudação aumenta com o tempo, e Passos
61

 também observou um aumento 

progressivo da perda de peso por exsudação em amostras de contrafilé embaladas a vácuo e 

armazenadas por 60 dias em uma faixa de temperatura de 0-2°C. 

Comparando as perdas por exsudação entre os tratamentos, observa-se que com o 

uso do revestimento plástico houveram maiores perdas em quase todos os períodos de 



28 

estocagem avaliados, e corrobora com o encontrado por Bensink et al.
99

 que descreveram uma 

variação nas perdas por exsudação em torno de 0,3 a 6%. 

Johnson
55

 qualificou que perdas por exsudação de cortes maturados de 1 a 2% 

como aceitáveis, enquanto que em torno de 4% perdas consideradas excessivas, assim, as 

perdas encontradas, com exceção aos 60 dias, podem ser consideradas aceitáveis.  

 

5.5. Temperatura e pH de cortes cárneos 

 

Temperatura 

 

Os valores médios de temperatura dos cortes cárneos lagarto e patinho 

provenientes de meias-carcaças resfriadas com e sem revestimento, após diferentes períodos 

de estocagem, estão demonstrados na Tabela 8.  

 

Tabela 8 - Valores médios e desvios padrões de temperatura (ºC) de amostras de lagarto e 

patinho provenientes de meias-carcaças resfriadas com e sem revestimento, após 

diferentes períodos de estocagem. 

 PERÍODOS DE ESTOCAGEM 

TRATAMENTOS 7 dias DP 15 dias  DP  30 dias   DP  45 dias DP      60 dias     DP 

           LSS      0,45
aB

 0,15 0,26
aB

 0,29 0,36
aB

 0,25      0,72
aB

 0,20 1,49
aA

 0,14 

           LCS      0,50
aAB

 0,18 0,25
aB

 0,14 0,63
aB

 0,22      1,00
aAB

 0,04 1,35
aA

 0,08 

           PSS      0,64
aAB

 0,05 0,20
aB

 0,10 0,09
aB

 0,18      0,59
aAB

 0,30 1,23
aA

 0,24 

           PCS      0,65
aB

 0,09 -0,12
aB

 0,19 0,12
aB

 0,29      0,64
aB

 0,32 1,58
aA

 0,11 
a, b 

Valores seguidos de letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferem significativamente entre 

si (p<0,05).  
A, B

 Valores seguidos de letras maiúsculas diferentes na mesma linha diferem significativamente entre 

si (p<0,05). 

LSS = Lagarto Sem Stretch; LCS = Lagarto Com Stretch; PSS = Patinho Sem Stretch; PCS = Patinho 
Com Stretch; DP=Desvio Padrão. 

 

Não houve efeito do filme nos tratamentos (p>0,05), mas houve efeito no período 

de estocagem (p<0,05). 

Os resultados evidenciam um aumento na temperatura à medida que o período de 

estocagem aumenta, de 15 dias para os 60 dias. O que é indesejável tanto para o comércio de 

carnes como também para o consumidor, pois a cada 1°C que acresce a temperatura de 

estocagem haverá uma diminuição de 10% da vida útil da carne embalada 
100

. Deste modo, a 

temperatura é um dos fatores extrínsecos mais importantes da carne pois influenciará na 
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multiplicação microbiana, na estabilização da cor da carne, na oxidação lipídica, e, de modo 

consequente no deterioramento da carne fresca 
101

. 

 

pH 

 

Na Tabela 9 estão expostos os valores médios de pH dos cortes cárneos 

desossados lagarto e patinho provenientes de meias-carcaças resfriadas com e sem 

revestimento, após diferentes períodos de estocagem.  

 

Tabela 9 - Valores médios e desvios padrões de pH de amostras de lagarto e patinho 

provenientes de meias-carcaças resfriadas com e sem revestimento, após 

diferentes períodos de estocagem. 

 PERÍODOS DE ESTOCAGEM 

TRATAMENTOS 7 dias DP 15 dias  DP  30 dias   DP  45 dias DP      60 dias    DP 

           LSS 5,78
aA

 0,04 5,70
aA

   0,09 5,65
aA

    0,03 5,65
aA

    0,18 5,64
aA

  0,11 

           LCS 5,71
aA

 0,10 5,68
aA

   0,06 5,66
aA

    0,08 5,64
aA

    0,04 5,63
aA

  0,15 

           PSS 5,82
aA

 0,12 5,72
aA

   0,11 5,70
aA

    0,13 5,65
aA

    0,06 5,61
aA

  0,08 

           PCS 5,83
aA

 0,05 5,71
aA

   0,12 5,69
aA

    0,16 5,63
aA

    0,09 5,62
aA

  0,05 
a, b 

Valores seguidos de letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferem significativamente entre 
si (p<0,05).  
A, B

 Valores seguidos de letras maiúsculas diferentes na mesma linha diferem significativamente entre 

si (p<0,05). 

LSS = Lagarto Sem Stretch; LCS = Lagarto Com Stretch; PSS = Patinho Sem Stretch; PCS = Patinho 
Com Stretch; DP=Desvio Padrão. 

 

Não houve influência do filme no pH dos cortes durante a estocagem (p>0,05) e 

nem do período de estocagem sob resfriamento, e houve uma diminuição do pH conforme 

aumento dos tempos de estocagem.  

Os resultados se assemelham ao encontrado por Maggioni
102

 que avaliou carne 

bovina estocada por 14 e 28 dias a 2ºC, também observou redução no valor de pH com o 

aumento do tempo de estocagem atribuindo o aumento ao desenvolvimento bacteriano na 

carne. Entretanto, Fernandes
103

 avaliando diferentes tempos de maturação da carne bovina, 

observou valores de pH de 5,39; 5,54 e 5,55, para os tempos de maturação 0, 7 e 14 dias, 

respectivamente. Doherty et al.
104

 constatou que durante a estocagem e maturação da carne a 

modificação no pH que ocorre pode ter efeitos notáveis em todos os aspectos da qualidade da 

carne, acentuando ou minimizando a multiplicação microbiana, alterando a exsudação e a 

cor, com comprometimento na aparência e na vida útil da carne embalada. 
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Alguns autores pesquisando carnes congeladas observaram resultados distintos, 

como Barboza et al.
105

 utilizando amostras de Longissimus dorsi estocados em 0, 7 e 14 dias, 

submetidos no tempo 0 a temperatura mínima de –18°C e tempo 7 e 14 dias  a 4ºC,  observou 

redução no valor de pH com o aumento do tempo de estocagem  de 0 para 7 dias, o pH foi de 

5,95 para 5,68, respectivamente, e aumento do período de 7 dias para 14 dias, o pH indo de 

5,68 para 5,75. Já, Machado
106

 encontrou em seu trabalho avaliando carne bovina em bifes 

congelados a -18ºC aumento gradativo de pH dos tempos 0, 30 e 60 dias, pHs de 5,57, 5,61 e 

5,66, respectivamente, e Gokalp et al.
107

, em seu estudo com carne bovina estocada durante 9 

meses, congelada a -22,3ºC, constatou pH constante em todo o tempo de estocagem. 

Enquanto Monteiro et al.
108

 estudando carnes suínas congeladas, observou uma diminuição 

do pH durante os primeiros 90 dias de estocagem das carnes e uma tendência de estabilização 

após 90 dias de estocadas. 

 

5.6. CRA de cortes cárneos 

 

Os valores médios de CRA dos cortes cárneos desossados (lagarto e patinho), 

com e sem revestimento, após diferentes períodos de estocagem, constam na Tabela 10.  

 

Tabela 10 - Valores médios e desvios padrões de CRA (%) de amostras de lagarto e patinho 

provenientes de meias-carcaças resfriadas com e sem revestimento, após diferentes 

períodos de estocagem. 

 PERÍODOS DE ESTOCAGEM 

TRATAMENTOS 7 dias DP 15 dias  DP  30 dias   DP  45 dias DP       60 dias    DP 

           LSS 32,32
bA

 0,48 31,39
aB

 0,15 30,44
bC

 0,88   29,10
bD

 0,43 30,38
aC

 0,98 

           LCS 34,49
aA

 0,42 31,63
aB

 0,19 31,56
aB

 1,01   28,29
cC

 0,85 28,66
cC

 0,03 

           PSS 32,42
bA

 0,55 31,59
aB

 0,64     31,13
aB

 0,93   31,25
aB

 0,96 29,45
bC

 0,23 

           PCS 32,00
bA

 1,12 31,84
aA

 0,42   31,41
aAB

 0,08   30,97
aB

 1,11 29,78
abC

 0,23 
a, b, c  

Valores seguidos de letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferem significativamente 

entre si (p<0,05).  
A, B, C, D

 Valores seguidos de letras maiúsculas diferentes na mesma linha diferem significativamente 

entre si (p<0,05). 

LSS = Lagarto Sem Stretch; LCS = Lagarto Com Stretch; PSS = Patinho Sem Stretch; PCS = Patinho 
Com Stretch; DP=Desvio Padrão. 

 

Houve diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre os tratamentos e nos 

períodos de estocagem. As amostras apresentaram uma tendência de diminuição na 

capacidade de retenção de água (CRA)  durante os períodos de estocagem.  
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Resultado semelhante foi encontrado por Khan e Lentz
109

, porém os autores 

avaliaram carnes bovinas congeladas a -18ºC em diferentes períodos de estocagem e 

observaram um decréscimo na CRA com o aumento do tempo de estocagem, entretanto, 

Machado
106

 também avaliou carnes bovinas congeladas a -18ºC em diferentes períodos de 

estocagem e constatou que a CRA aumentou conforme aumentava o tempo de estocagem. 

O pH é um fator que influencia a CRA da carne 
63,109,110

. Logo, à medida que 

aumenta o valor de pH a carne aumenta a CRA. Diminuindo os valores de pH próximos ao 

ponto isoelétrico das proteínas da carne, influencia a CRA e, consequentemente, aumenta a 

exsudação.  

Quando a CRA é baixa, a perda de umidade e perda de peso por exsudação 

acabam sendo altas. Logo, os menores valores de CRA influenciam diretamente sobre o 

aspecto de suculência da carne, diminuindo-a. A suculência da carne está ligada diretamente 

com a capacidade de retenção de  água, quanto maior a CRA maior será a suculência que é 

uma característica extremamente desejável pelos consumidores 
62

. 

 

5.7. Umidade de cortes cárneos 

 

Estão contidos na Tabela 11 os valores médios de umidade dos cortes cárneos 

desossados (lagarto e patinho), com e sem revestimento, após diferentes períodos de 

estocagem.  

 

Tabela 11 - Valores médios e desvios padrões de Umidade (%) de amostras de lagarto e 

patinho provenientes de meias-carcaças resfriadas com e sem revestimento, após 

diferentes períodos de estocagem. 

 PERÍODOS DE ESTOCAGEM 

TRATAMENTOS 7 dias DP 15 dias  DP  30 dias   DP  45 dias DP     60 dias    DP 

           LSS 75,78
aA

 1,29 75,51
bA

 0,84 75,15
bAB

 0,99 74,93
abB

 0,95 74,82
bB

 0,78 

           LCS 75,37
aB

 0,92 75,48
bAB

 0,09 75,96
aA

 0,42  75,34
aB

 0,19 75,13
aB

 0,75 

           PSS 75,46
aAB

 0,63 75,26
aB

 0,03  76,12
aA

 0,91 75,26
aB

 0,72  75,08
aB

 0,95 

           PCS 75,87
aA

 0,21 75,44
aA

 0,27   75,93
aA

 0,87 75,73
aA

 0,09  75,67
aA

 1,17 
a, b 

Valores seguidos de letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferem significativamente entre 

si (p<0,05).  
A, B

 Valores seguidos de letras maiúsculas diferentes na mesma linha diferem significativamente entre 
si (p<0,05). 

LSS = Lagarto Sem Stretch; LCS = Lagarto Com Stretch; PSS = Patinho Sem Stretch; PCS = Patinho 

Com Stretch; DP=Desvio Padrão. 
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Houve diferença estatisticamente significativa entre os tratamentos (p<0,05) e nos 

períodos de estocagem.  

Os resultados dos teores de umidade no lagarto sem filme estão muito próximos 

dos encontrados por Bruce
111

, para o mesmo corte comercial, que foi de 75,49% e 

Gonçalves
112 

observou 75,95%  

Os resultados dos teores de umidade no patinho sem filme corroboram aos 

encontrados por Torres et al.
113

 que constataram o teor de umidade em torno de 75%.  
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6. CONCLUSÃO 

 

Nas condições em que o estudo foi realizado pode-se concluir que: 

 

 O filme stretch é uma eficiente técnica de revestimento de meias-carcaças, reduzindo as 

perdas de peso por evaporação em até 50% durante 24 horas de resfriamento pós-abate 

sem alterar o pH final das carcaças.  

 O revestimento plástico influenciou na cor das meias-carcaças e a técnica demonstrou 

um efeito isolante térmico, dificultando a redução de temperatura no interior das meias-

carcaças durante o resfriamento, o que favorecerá o crescimento microbiológico e 

modificações físico-químicas na carne. 

 Ao estocar cortes cárneos desossados provenientes das meias-carcaças revestidas, as 

perdas por exsudação, a temperatura, a capacidade de retenção de água e a umidade dos 

mesmos são afetadas pelo uso da técnica.  

 Torna-se necessário salientar que as indústrias de carnes que pretendem implantar o uso 

do revestimento plástico em meias-carcaças bovinas durante resfriamento pós-abate, 

devem realizar estudos profundos aplicados a realidade de cada estabelecimento, 

atentando não somente aos benefícios mas, aos impactos que a técnica pode gerar no 

produto final. 
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