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Resumo: O método de insensibilização mais usado em bovinos é a concussão cerebral (lesão encefálica). 
A insensibilização consiste na completa e instantânea inconsciência do animal, fazendo com que ele 
possa ser abatido sem sofrer dor e angústia, reduzindo a resposta ao estresse no momento do abate, que 
se dá pelo método da sangria. No abate Halal, a insensibilização geralmente não é usada, porque provoca 
um decréscimo na perda de sangue pela carcaça. Este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade da 
carne de bovinos abatidos pelos métodos tradicional e Halal. Foram avaliadas 60 carcaças de bovinos, 
sendo 30 abatidos pelo método tradicional, insensibilizados por concussão por dardo cativo e 30 abatidos 
pelo método Halal. O pH da carne foi mensurado na primeira hora (pH inicial) e 24 horas (pH final) após 
o abate. Foi considerado como DFD as carcaça que apresentaram pH final superior a 6,0.  Os dados 
foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas utilizando o teste de Tukey ao 
nível de 5% de significância. Os valores de pH inicial e final não foram influenciados pelo método de 
abate. Conclui-se que o abate Halal não influenciou a qualidade da carne. 
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Abstract: The most widely used method of stunning in cattle is the concussion (head injury). The 
desensitization was complete and instantaneous unconsciousness of the animal, causing it to be 
slaughtered without suffering pain and distress, reducing the stress response at slaughter, which gives the 
method of bleeding. In Halal slaughter, the desensitization is generally not used, because it causes a 
decrease in blood loss through the frame. This study aimed to evaluate the meat quality of cattle 
slaughtered by the traditional method and the Halal method. We evaluated 60 carcasses of cattle, 
including 30 killed by the traditional method, by concussion stunned by captive bolt and 30 killed by 
Halal method. The meat pH was measured in the first hour (initial pH) and 24 hours (final pH) after 
slaughter. The color was analyzed using a portable colorimeter device. Data were subjected to analysis of 
variance and means were compared using the Tukey test at 5% significance level. The values of initial 
and final pH and color were not influenced by slaughter method. We conclude that the Halal slaughter 
did not influence meat quality. 
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Introdução 

No setor de alimentos industrializados Halal, há um mercado estimado em 400 bilhões de dólares 
e cresce a uma taxa de 15% ao ano. A demanda crescente deste tipo de alimento é devido à natureza 
compulsória do consumidor muçulmano de se alimentar apenas com produtos Halal, seguindo o que 
determina o Corão Sagrado e a Jurisprudência Islâmica. Em 2009, o destino de 45% da exportação de 
carne bovina foi para o mundo islâmico, em especial grande parte para o Egito. Com um grande 
potencial de crescimento, agora a Ásia islâmica, abriu suas portas para o setor frigorifico brasileiro e se 
mostra promissor (CIBAL HALAL, 2011).  

A Instrução Normativa N
o
 3 de 17 de janeiro de 2000 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento que regulamenta os Métodos de Insensibilização para o Abate Humanitário, obriga a 
insensibilização do animais destinados ao abate. A mesma legislação permite o sacrifício de animais de 
acordo com preceitos religiosos, desde que sejam destinados ao consumo por comunidade religiosa que 
os requeiram ou ao comércio internacional com países que façam essa exigência, sempre atendidos os 
métodos de contenção dos animais.  
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A insensibilização é um fator que afeta a qualidade da carne. Em um trabalho conduzido por Roça 
et al. (2001), o método de abate religioso judáico, denominado de  Kosher, que é realizado através da 
contenção do animal, estiramento da cabeça e uma incisão entre a cartilagem cricóide e a laringe, 
cortando a pele, músculos, traquéia, esôfago, veias jugulares e artérias carótidas, foi comparado com 
outros dois métodos que utilizaram a insensibilização com pistola pneumática de penetração e com o uso 
de marreta em bovinos. Os autores verificaram que o abate Kosher foi o que apresentou melhor 
eficiência de sangria, apresentando menores valores de hemoglobina residual na carne. Grandin e Smith 
(2004) constataram que bovinos abatidos sem serem insensibilizados foram mais propensos a apresentar 
pontos hemorrágicos (3 a 10%) na carne do que aqueles insensibilizados com dardo cativo (0,5%). 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade da carne de bovinos abatidos pelos métodos 
tradicional e Halal. 

 
Material e Métodos 

O experimento foi desenvolvido em frigoríficos comerciais nos estados de São Paulo e do Paraná 
e as análises de qualidade da carne foram realizadas no Laboratório de Análises e Nutrição Animal do 
Departamento de Zootecnia da Universidade Estadual de Londrina. Foram avaliadas 60 carcaças de 
bovinos, sendo 30 abatidos pelo método tradicional, insensibilizados por concussão por dardo cativo e 30 
abatidos pelo método Halal.  

O delineamento experimental utilizado foi completamente casualizado. Cada bovino foi 
considerado uma unidade experimental. Os tratamentos avaliados foram: T1- bovinos abatidos pelo 
método tradicional, com insensibilização por concussão por dardo cativo; T2 – bovinos abatidos pelo 
método Halal. 

O processo de abate convencional consistiu na contenção do animal no box de atordoamento 
seguido da insensibilização mecânica através da pistola com dardo cativo, acionada por ar comprimido, 
seguido da sangria. Os bovinos do método Halal não foram insensibilizados, e foram abatidos através do 
corte direto dos grandes vasos do pescoço. 

O pH da carne foi aferido no músculo Longissimus dorsi, na altura da última costela, utilizando 
um potenciômetro portátil com eletrodo de inserção da marca Testo 205, sendo os valores  de pH inicial 
e de pH final obtidos uma e 24 horas após o abate, respectivamente.  

A carne foi classificada como DFD (dark, firm and dry, ou seja, de cor escura de textura firme e 
que retém muita água) quando apresentou valor de pH final maior que seis (6,0). 

Os dados foram submetidos à análise de variância utilizando o programa estatístico SAEG (UFV, 
1997). As médias foram comparadas utilizando o teste de Tukey ao nível de 5% de significância. A 
freqüência de carcaças DFD foram comparadas pelo teste do qui-quadrado. 

 
Resultados e Discussão 

Na Tabela 1 encontram-se os valores médios da qualidade da carne de bovinos abatidos pelo 
método Halal e pelo método tradicional. Os valores de pH inicial e final não foram influenciados pelo 
método de abate. No metabolismo da transformação do músculo em carne, ocorre a glicólise anaeróbica 
para a produção de energia (ATP). Este metabolismo resulta na formação e acúmulo de ácido lático no 
músculo, fazendo com que o pH da carne decresça (LAWRIE, 2005). Em bovinos estressados antes do 
abate, o glicogênio muscular é utilizado antes do abate, diminuindo as reservas celulares de glicogênio, 
para o metabolismo pós-abate. Este fato tem como consequência a baixa produção de ácido láctico pós-
abate, que faz com que o pH não caia até os níveis esperados, estabilizando em torno de 6,0. No método 
de abate Halal, o pH médio desceu até os níveis esperados de 5,6 a 5,7. 

A frequência de carcaças DFD foi 5,8% para os bovinos abatidos pelo método Halal contra 4,3% 
dos abatidos pelo método tradicional, não diferindo pela análise do qui-quadrado (P>0,05).   

 
Tabela 1: Qualidade da carne de bovinos de acordo com o tipo de abate 
 Tipo de abate 
Parâmetros avaliados Halal Tradicional 
pH inicial 6,03 ± 0,15 6,12 ± 0,11 
pH final 5,66 ± 0,09 5,68 ± 0,12 
DFD % 5,8 4,3 
Médias seguidas de letras diferentes nas linhas diferem entre si (P<0,05) 
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Conclusões 

Conclui-se que o abate Halal não influenciou a qualidade da carne. 
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