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RESUMO 

 

COSTA, F.S. Efeito de fontes de óleos vegetais sobre o desempenho, características de 

carcaça e qualidade da carne de bovinos Nelore. 2016. 71f. Tese (Doutorado) – Faculdade 

de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, 2016. 

 

A inclusão de óleos vegetais na dieta de bovinos tem sido utilizada para aumentar a densidade 

energética da dieta, melhorar a eficiência alimentar, além de produzir carnes com a composição 

de ácidos graxos mais favorável à saúde humana. Objetivou-se estudar os efeitos da inclusão 

de óleos de soja, girassol e linhaça na dieta de bovinos, sobre o desempenho, características 

quantitativas de carcaça e qualitativas da carne, perfil de ácidos graxos, oxidação lipídica e 

formação de compostos oxidados do colesterol. Foram confinados 96 bovinos Nelore, 

castrados, com aproximadamente 380 kg ± 34 kg de peso inicial e idade média de 20 meses. As 

dietas foram compostas de 79% de concentrado e 21% de volumoso (silagem de milho) e 

incluídos os óleos de soja, girassol e linhaça. Os animais foram pesados e avaliadas as 

características de carcaça por ultrassonografia nos dias 0, 28, 56 e 81 de confinamento. Nos 

dias zero e 81 dias de confinamento foi coletado sangue dos bovinos para avaliação do LDL-

colesterol, HDL-colesterol, VLDL-colesterol e triacilgliceróis. Ao final de 81 dias de 

confinamento, os animais foram abatidos e foi avaliado o pH (uma e 48 horas após o abate) e 

foram retiradas amostras do músculo longissimus. Foi avaliado a cor, força de cisalhamento 

(FC) e perdas por cocção (PPC) em carnes não maturadas e maturadas por 14 dias. Duas 

amostras do longissimus foram expostas por um e três dias em condições semelhantes ao varejo. 

Nas carnes expostas por um dia foi avaliado a cor e o pH. Nas amostras expostas por três dias 

foi avaliado além da cor e pH, o perfil de ácidos graxos, TBARS, colesterol e a presença do 7-

cetocolesterol. Foi realizada ainda a análise sensorial e determinado a quantidade de lipídios 

totais das carnes. A estabilidade oxidativa dos óleos utilizados na dieta também foi avaliada. O 

experimento foi conduzido em delineamento de blocos casualizados, sendo o peso inicial o 

bloco. O desempenho e as características de carcaça avaliadas por ultrassonografia não foram 

influenciadas pelas fontes de óleo. Os tratamentos não influenciaram o peso de abate, o peso de 

carcaça quente, o pH da carcaça uma hora e 48 horas após o abate, o rendimento de carcaça, a 

cor, as PPC e a FC. O pH foi maior nas carnes maturadas por 14 dias (P=0,01), em relação 

àquelas sem maturação. As PPC e a FC foram menores (P=0,01) nas carnes maturadas por 14 

dias. O óleo de linhaça apresentou menor estabilidade oxidativa seguidos do óleo de girassol e 

soja. As fontes de óleo não afetaram a concentração dos lipídios do plasma sanguíneo, no 

entanto, os níveis de VLDL, LDL, HDL, colesterol e triacilgliceróis foram maiores (P<0,01) 



 

 

no final do experimento em relação ao início. Não houve interação entre a espessura de gordura 

subcutânea (EGS) avaliada no abate e as dietas e efeito das fontes de óleo sobre os valores de 

TBARS, lipídios e colesterol. Não foi encontrado o 7-cetocolesterol nas carnes. O pH das carnes 

expostas por um e três dias sob condições de varejo, não foram influenciadas pela dieta nem 

pela interação da dieta e dos dias de exposição. No entanto, foi observado o efeito de tempo 

(P<0,01), as carnes expostas por três dias tiveram valores de pH maiores que as carnes expostas 

por um dia. A cor L*, a* e b* das carnes expostas em gôndola, sob condições de varejo não foi 

influenciado pela dieta, pelos dias de exposição e nem pela interação dos dias de exposição e 

dietas. Os ácidos graxos C18:1 n-9, C20:3 n-6 e C20:5 n-3 apresentaram interação entre a EGS 

e a dieta (P<0,05). O C18:1 cis 6 apresentou maiores concentrações (P<0,05) nas carnes 

provenientes dos animais alimentados com óleo de linhaça e soja, em comparação com as 

carnes provenientes da dieta controle. O C18:3 n-3 apresentou maiores concentrações nas 

carnes de animais alimentados com linhaça (P<0,05), em comparação com os demais 

tratamentos. O aroma e a textura da carne avaliados em análise sensorial realizada com 

consumidores não foram alterados pelos tratamentos. A carne dos animais alimentados com 

óleo de girassol resultou em maiores notas para o sabor (P<0,01), em relação à carne 

proveniente de animais alimentados com óleo de soja. As dietas controle e girassol resultaram 

em carnes mais suculentas e com maior aceitabilidade global (P<0,01), em relação ao 

tratamento soja. Independentemente do tipo de óleo utilizado na dieta dos animais, não houve 

influência no desempenho e nas características da carcaça. O óleo de linhaça proporcionou 

carnes com perfil de ácidos graxos mais favorável para a saúde humana, pois apresentou 

maiores proporções do ácido linolênico e relações ideais de n6:n3 (4,15). O uso de óleos 

vegetais na dieta, não prejudicou a aparência das carnes e não proporcionaram oxidação lipídica 

com a formação de compostos de colesterol oxidados nas carnes expostas sob condições de 

varejo.  

Palavras-chaves: Lipídios; Bos indicus; Ácidos graxos; Análise sensorial; Óxidos de colesterol   



 

 

ABSTRACT 

 

COSTA, F.S. Effects of vegetable oil sources on performance, carcass characteristics and 

meat quality of Nellore cattle. 2016. 71f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Zootecnia e 

Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, 2016. 

 

Inclusion of vegetable oils in diets of cattle have been used to increase energy density, improve 

feed efficiency, and to produce meat with a more desirable fatty acid composition that could be 

beneficial to human health. The objective of this study was to evaluate the effects of inclusion 

of soybean oil, sunflower oil and linseed oil in diets of cattle, on performance, quantitative 

characteristics of carcass and meat quality, fatty acid profiles, lipid oxidation, and formation of 

oxidized cholesterol compounds. Ninety-six Nellore castrated cattle with an approximate initial 

weight of 380 kg ± 34 kg, and average age of 20 months were confined in a feedlot setting. 

Diets were composed of 79% concentrate and 21% forage (corn silage); and included soybean 

oil, sunflower oil, or linseed oil. Animals were weighed and evaluated by ultrasound to 

determine carcass characteristics on 0, 28, 56 and 81 days of the experiment. On days zero and 

81 in the feedlot blood samples were collected for evaluation of LDL-cholesterol, HDL-

cholesterol, VLDL-cholesterol and triglycerides. After 81 days of confinement, animals were 

slaughtered, pH (one and 48 hours after slaughter) was evaluated, and longissimus muscle 

samples were taken. Color, shear force (SF) and cooking losses (CL) in meat aged for 0 and 14 

days were evaluated. Two samples of longissimus were exposed for one and three days in 

conditions similar to retail display. Meat exposed for one day was evaluated for color and pH. 

Meat exposed for three days was evaluated for color and pH, fatty acid profiles, TBARS, 

cholesterol, and presence of 7-ketocholesterol. Sensory analysis was evaluated, and determined 

the amount of total lipid of meats. Oxidative stability of oils used in diets were assessed. The 

experiment was set up as a completely randomized block, and initial weight was considered as 

the block. Performance and carcass characteristics measured by ultrasound were not affected 

by oil sources. Dietary treatments did not influence slaughter weight, hot carcass weight, 

carcass pH at one hour and 48 hours after slaughter, dressing percentage, color, CL and SF. The 

pH was higher in beef aged for 14 days (P=0.01), compared to non-aged. Cooking loss and SF 

were lower (P=0.01) in beef aged for 14 days. Linseed oil supplementation presented less 

oxidative stability followed by the sunflower oil and soybean oil. Treatments did not affect the 

blood plasma lipids; however, levels of VLDL, LDL, HDL, cholesterol, and triglycerides were 

higher (P<0.01) at the after the feedlot period compared to the beginning. There was no 

interaction between fat thickness (FT) measured at the time of slaughter and diets, or oil sources 



 

 

on the TBARS values, lipid, and cholesterol. We did not find any 7-ketocholesterol in meat. 

The pH of meat exposed for one and three days under retail conditions were not influenced by 

the diet or interaction of diet and of days of exposure. However, we did observe that meat 

exposed for three days had higher (P<0.01) pH values than meat exposed for one day. Chroma 

L*, a*, and b* of beef exposed under conditions of retail display were not influenced by the 

diet, the days of exposure, or interaction between diet and exposure. Fatty acids C18:1 n-9, 

C20:3 n-6 and C20:5 n-3 showed an interaction between the FT and the diet (P<0.05). The 

C18:1 cis 6 showed higher concentrations (P<0.05) in meat from animals fed with linseed oil 

and soybean oil, compared with meat from the control diet. The C18:3 n-3 showed higher 

concentrations in beef of animals fed with linseed (P<0.05), compared to other treatments. 

Flavour and texture to consumers were not affected by treatments. Meat of sunflower oil fed 

animals resulted in higher scores for flavour attributes (P<0.01), compared to meat from 

animals fed with soybean oil. Control and sunflower diets provided juicier meat and greater 

overall acceptability (P<0.01), compared to soybean treatment. Regardless of the type of oil 

used in the diet, there was no influence on performance and carcass characteristics. Linseed oil 

provides meats with fatty acid profiles that are more favorable to human health, due to the fact 

that meat was composed of larger proportions of linolenic acid and ideal ratios of n6:n3. Use 

of vegetable oils in the diet did not affect appearance of the meat and not produce lipid oxidation 

with the formation of compounds oxidized cholesterol in meat exposed under conditions of 

retail.  

Keywords: Lipids; Bos indicus; Fatty acid; Sensory evaluation; Cholesterol Oxides 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Nas últimas décadas, o consumo de produtos de origem animal tem aumentado 

significativamente e, de acordo com a World Health Organization (2015), em 2030 o consumo 

médio anual per capita global de carne deverá chegar a 45,3 kg, enquanto hoje é de 41,3 kg. O 

consumo mundial per capita de carne bovina em 2015 foi 10,1 kg e em 2030 deverá ser de 10,6 

kg (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2015). Neste contexto de mudança dos hábitos 

alimentares, os consumidores estão cada vez mais preocupados com os alimentos que 

consomem, em relação a qualidade nutricional e aos benefícios ou malefícios que estes podem 

trazer a sua saúde.  

Os alimentos de origem animal contribuem de forma significativa no total de nutrientes 

ingeridos pelos humanos e são fontes primárias de vitaminas e minerais. Ainda, há o 

reconhecimento, que os alimentos podem ser fatores contribuintes na prevenção e 

desenvolvimento de muitas doenças. Em consequência, grande ênfase tem sido dada para 

alimentos com elevada concentração de componentes que tragam efeitos benéficos à saúde 

humana (SIMOPOULOS, 2002, 2006). 

O teor de gordura e a composição de ácidos graxos da carne bovina são fatores de grande 

importância na cadeia da carne bovina, pois existe uma clara tendência de maior demanda por 

alimentos considerados saudáveis, com baixos teores de gordura saturada, sem prejuízos às 

características sensoriais. 

A carne bovina também tem sido constantemente relacionada como um alimento que 

faz mal à saúde, por estar associada ao aumento do colesterol e a doenças cardiovasculares em 

humanos devido à grande concentração de ácidos graxos saturados (AGS) (WILLIAMS, 2000; 

WOOD et al., 2003; FERGUSON, 2010).  

O fornecimento de óleos vegetais na dieta dos ruminantes é uma forma de diminuir a 

quantidade de AGS na carne, em função do aumento de ácidos graxos insaturados (AGI). Com 

isso ocorre um aumento da relação de ácidos graxos poli-insaturados (AGPI) e AGS 

(AGPI:AGS), além de incorporação de ácidos graxos de cadeia longa e da série ômega 3 (n-3) 

(WOOD et al., 2003; JENKINS; MCGUIRE, 2006). 

 Adicionalmente, a suplementação com óleo vegetal pode melhorar a palatabilidade da 

dieta e a eficiência alimentar dos bovinos (ZINN; JORQUERA, 2007; SAQHIR et al., 2012; 

FIORENTINI et al., 2015), além de aumentar a espessura de gordura subcutânea na carcaça e 

a marmorização das carnes (GILLIS et al., 2004).  
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 No entanto, a alteração do perfil dos ácidos graxos na carne, pode alterar a estabilidade 

oxidativa da carne, pois os AGPI são mais susceptíveis a oxidação do que os AGS, devido a 

instabilidade das duplas ligações (WOOD et al., 2008). Além do aumento dos ácidos linoleico 

e linolênico resultar em redução da estabilidade lipídica das carnes, durante o armazenamento 

(WOOD et al., 2003).  

 A oxidação lipídica é um fator importante que pode influenciar a qualidade e a 

aceitabilidade da carne (BRAGAGNOLO; DANIELSEN; SKIBSTED, 2005), pois provoca 

perdas econômicas, devido a redução do tempo de prateleira (HUR; PARK; JOO, 2007), pelo 

aumento da  descoloração e exsudação, da formação de odores e sabores desagradáveis, além 

da produção de compostos potencialmente tóxicos, tais como o 7-cetocolesterol, o 7-ceto, 20-

hidroxicolesterol e o 20-OH,25-hidroxicolesterol (MORRISSEY et al., 1998). 

 O colesterol é um constituinte das membranas celulares e, devido à presença de uma 

dupla ligação no carbono 5, pode ocorrer a oxidação do mesmo e formação de produtos 

oxidados do colesterol, como o 7-cetocolesterol, por exemplo. O consumo frequente de 

alimentos contendo estes compostos pode ser potencialmente prejudicial para a saúde com 

efeito aterogênico, citotóxico, mutagênico e carcinogênicos, além de uma possível relação com 

o aparecimento de várias doenças crônicas e degenerativas, como mal de Alzheimer, por 

exemplo, bem como em distúrbios na funcionalidade das células (LÜTJOHANN et al., 2000; 

LEMAIRE-EWING et al., 2005; RODRIGUEZ-ESTRADA; GARCIA-LLATAS; 

LAGARDA, 2014). 

Entre as diversas fontes de óleos vegetais disponíveis, que variam em sua composição 

e concentração de ácidos graxos, o óleo de linhaça possui um elevado teor de C18:3 n-3 (50-

55%), e é um precursor biológico dos ácidos de cadeia longa, como o ácido eicosapentaenoico 

(EPA), ácido docosapentaenoico (DPA) e ácido docosahexaenoico (DHA) (NOCI et al., 2007). 

Os óleos de girassol e de soja são fontes de C18:2 n-6 e são precursores do ácido graxo vacênico, 

que atuam como substrato adicional para a síntese ruminal do ácido linoleico conjugado (CLA) 

(GONZÁLEZ et al., 2014). 

 Haja vista os aspectos acima descritos sobre o paradigma em relação ao consumo de 

carne e a saúde humana, é importante a realização de estudos que investiguem possibilidades 

de incrementar as concentrações de ácidos graxos benéficos, de forma a se produzir carne 

bovina nos conceitos de alimentos funcionais. No entanto, há a preocupação de que estas 

alterações possam influenciar os atributos da carne, o que leva a necessidade de investigações 

mais amplas sobre diversos aspectos, tanto do setor produtivo como do ponto de vista do 

consumidor. 
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Assim, o uso de fontes de óleos para bovinos de corte, como promotoras de uma 

composição lipídica de carne mais favorável para a saúde humana, deve-se considerar o 

equilíbrio entre o fornecimento de maior teor de lipídios em dietas para confinamento, 

considerando os limites biológicos dos bovinos, em especial Bos indicus, visto que há carência 

de estudos sobre a influência do uso de óleos como estratégias a fim de melhorar a qualidade 

do produto final cárneo e as características sensoriais da carne, para que o consumo seja 

estimulado. 

Portanto, objetivou-se avaliar os efeitos da inclusão dos óleos de soja, girassol e linhaça 

na dieta, sobre o desempenho, características de carcaça e qualidade da carne de bovinos 

Nelore, confinados na fase de terminação. Em adição, propôs-se estudar a formação do 

malonaldeído (MDA) composto secundário da oxidação lipídica, análise do colesterol e óxidos 

de colesterol e as alterações da composição de ácidos graxos em carne “in natura”, simulando 

condições de varejo.  

 

2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1. Efeito dos óleos vegetais na alimentação de bovinos 

 O uso de óleos vegetais na alimentação de bovinos pode trazer diversas vantagens, como 

melhorar a palatabilidade da dieta, a eficiência alimentar e reprodutiva, aliviar o estresse do 

animal, devido ao menor incremento calórico da dieta (ZINN; JORQUERA, 2007; SAQHIR et 

al., 2012; FIORENTINI et al., 2015), além de melhorar a composição lipídica da carne 

tornando-a mais saudável para o consumo humano.  

 O lipídio é um importante ingrediente energético na dieta de ruminantes e ao longo dos 

últimos anos a suplementação de fontes lipídicas tornou-se uma prática comum para aumentar 

a densidade energética da dieta sem reduzir a fibra, resultando em um aumento da ingestão de 

energia, aumento do desempenho produtivo e reprodutivo e mudança na composição lipídica 

da carne, aumentando a quantidade de ácidos graxos poli-insaturados (BAUMAN; LOCK, 

2006; OLIVEIRA et al., 2011). 

Óleos vegetais, como o óleo de girassol, soja, linhaça, milho, canola, dentre outros 

podem ser utilizados na dieta dos animais como fontes de energia (WANAPAT et al., 2011). 

No entanto, a inclusão de óleo nas rações, não deve ultrapassar 6 a 7% de extrato etéreo (EE) 

na matéria seca, pois inclusões com níveis acima desse limite, podem causar efeitos negativos 

e inibitórios na fermentação ruminal (KOZLOSKI, 2009), comprometendo o consumo e a 
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digestibilidade dos nutrientes (PALMQUIST; MATTOS, 2006). 

Os resultados encontrados na literatura sobre o fornecimento de diferentes fontes 

lipídicas sobre o desempenho e características de carcaça de bovino de corte são muito variados. 

Gillis et al. (2004) avaliaram a adição de 4% de óleo de milho (6,8% de EE) na dieta ou 2% de 

CLA protegido e observaram que os tratamentos não influenciaram o desempenho, a espessura 

de gordura subcutânea, a área do músculo longissimus, o peso e o rendimento de carcaça quente. 

No entanto, houve melhora na classificação da marmorização das carcaças dos animais que 

receberam óleo de milho.  

A suplementação de óleo de soja, girassol e linhaça não alterou o desempenho, peso e 

rendimento de carcaça quente, assim como a maciez, o pH final e a composição química do 

músculo longissimus de bezerros da raça Rubia Gallega (GONZÁLEZ et al., 2014). Na 

avaliação por painel sensorial treinado as carnes dos bovinos que receberam óleo de soja 

resultaram em notas baixas para os atributos suculência e aceitabilidade global e os autores 

concluíram que isto pode ter ocorrido devido alguma diferença na composição dos ácidos 

graxos da carne. 

A inclusão de 5% na dieta de uma mistura de óleo de linhaça e óleo de girassol em uma 

proporção de 50% de cada óleo, em comparação com um tratamento controle não proporcionou 

diferenças no desempenho dos novilhos, assim como no peso de carcaça quente, área do 

músculo longissimus, espessura de gordura na carcaça e rendimento de carne magra (HE et al., 

2011). 

O uso de sementes oleaginosas é também uma alternativa para fornecer lipídios para os 

animais. Mir et al. (2008) avaliaram a inclusão de 15% de semente de girassol na dieta de 

bovinos e notaram aumento da conversão alimentar, redução da espessura de gordura 

subcutânea e redução da marmorização nas carcaças, apesar da energia da dieta contendo 

semente de girassol ter sido maior que o tratamento controle. A gordura intramuscular é uma 

característica economicamente importante, pois está relacionada com a maciez, sabor e 

marmorização, portanto, não é desejável que ocorra esta redução com o fornecimento de óleo 

na dieta dos animais (MIR et al., 2008).  

De acordo com o observado na literatura, o fornecimento de óleos não influencia o 

desempenho dos animais (GILLIS et al., 2004; HE et al., 2011; GONZÁLEZ et al., 2014; 

SANTANA et al., 2014). A quantidade de lipídios fornecido é variável e depende da fonte de 

ácidos graxos utilizados, do tipo de animal e ainda não se sabe um nível ótimo de lipídios que 

pode ser adicionados na alimentação de ruminantes (FIORENTINI et al., 2015).  
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2.2. Importância do uso de óleos vegetais na alimentação de bovinos sobre a composição 

de ácidos graxos na carne.   

A carne bovina é considerada por muitos consumidores como um alimento rico em 

AGS, sendo constantemente associada ao aumento do colesterol e como a causa de doenças 

cardiovasculares em humanos (WILLIAMS, 2000; WOOD et al., 2003; FERGUSON, 2010). 

Além da relação AGPI:AGS que deve ser igual ou maior que 0,4, normalmente é de 0,1 na 

carne bovina, sendo mais benéfica (próxima do ideal) na carne de monogástricos do que em 

ruminantes (WOOD et al., 2008). Diante do exposto, é importante que estudos sejam realizados 

para avaliar os efeitos das mudanças no sistema de produção, visando a melhoria do perfil 

lipídico da carne (WILLIAMS, 2000; WOOD et al., 2008). 

O fornecimento de óleos vegetais na dieta dos ruminantes é uma forma de reduzir a 

quantidade de AGS na carne, que ocorre principalmente em função do aumento dos AGI, além 

de melhorar a relação de AGPI:AGS (WOOD et al., 2003; JENKINS; MCGUIRE, 2006). 

O metabolismo ruminal dos lipídios provenientes da dieta é intenso e tem grande 

impacto no perfil de ácidos graxos disponíveis para absorção e deposição nos tecidos. Os dois 

principais processos que ocorrem durante a lipólise são a hidrólise das ligações éster e a 

biohidrogenação dos AGI (BAUMAN; LOCK, 2006).  

 A biohidrogenação é a adição de um íon hidrogênio em uma dupla ligação, pelas 

bactérias ruminais resultando na conversão de ácidos graxos insaturados em seus saturados 

correspondentes. A maioria dos ácidos insaturados que têm 18 carbonos (18:1, 18:2 e 18:3) 

serão convertidos a ácido esteárico (18:0) e os ácidos graxos de 16 carbonos (16:1, 

palmitoleico) serão convertidos a ácido palmítico (16:0). No entanto, o processo de 

biohidrogenação não é 100% completo para todos AGPI, e dessa forma, alguns ácidos graxos 

como o linoleico, linolênico e produtos intermediários tais como o CLA e C18:1 trans-11 (ácido 

trans-vacênico), alcançam o duodeno e são absorvidos e depositados na carne e no leite (KIM 

et al., 2009). 

O processo de biohidrogenação é um dos principais responsáveis pela presença de AGS 

na carne de ruminantes, sendo responsável também pela formação do CLA e seus 

intermediários, tais como o cis-9, trans 11 e o ácido vacênico (JENKINS et al., 2008; KIM et 

al., 2009). 

Outra característica importante do metabolismo de lipídios em ruminantes é a presença 

da enzima delta-9-dessaturase em alguns tecidos como a mucosa intestinal, o fígado e as células 

adiposas, a qual converte ácido graxo saturado em ácido graxo monoinsaturado, como por 
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exemplo, a conversão do ácido esteárico para oleico (TUME, 2004). Sendo o ácido oleico, o 

ácido graxo encontrado em maior quantidade na carne (WOOD et al., 2008).  

A biohidrogenação incompleta dos ácidos graxos no rúmen pode aumentar os níveis de 

CLA na carne, que é considerado um potente agente anticarcinogênico (JENKINS et al., 2008). 

A importância dos ácidos graxos insaturados ficou evidente com a propagação dos efeitos 

terapêuticos do CLA, como diminuição do crescimento de tumores em animais com câncer 

(MOSLEY et al., 2006; JENKINS et al., 2008) 

Em bovinos, o C18:2, cis-9, trans-11 é formado como um primeiro intermediário na 

biohidrogenação ruminal do ácido linoleico pelas bactérias ruminais (PARIZA; PARK; COOK, 

2001). Em seguida da biohidrogenação do ácido linoleico, ocorre a produção do ácido graxo 

monoinsaturado C18:1 trans-11. Quando a biohidrogenação é incompleta o C18:2 cis-9, trans-

11 deixa o rúmen e é absorvido e incorporado nos produtos e tecidos (BAUMAN; LOCK, 

2006). O C18:2 cis-9, trans-11 também pode ser sintetizado a partir do ácido graxo C18:1 trans-

11, pela via endógena, por meio da enzima delta-9-dessaturase (JENKINS et al., 2008). De 

acordo com Bauman e Lock, (2006), esta parece ser a principal via de formação do C18:2 cis-

9, trans-11 presente na gordura de ruminantes.  

Outra vantagem do fornecimento de óleos na dieta de ruminantes, além do 

favorecimento da formação do CLA, é o aumento dos ácidos graxos da série n-3. Os n-3 têm 

efeitos anti-inflamatórios no organismo (SIMOPOULOS, 2006). Considerando que a 

inflamação é a base de muitas doenças crônicas, a ingestão pelos humanos de n-3 pode 

desempenhar um importante papel na manifestação de doenças (SIMOPOULOS, 2006). Já, os 

AGPI ômega 6 (n-6) estão envolvidos na síntese dos eicosanoides biologicamente ativos e 

possuem propriedades inflamatórias, deste modo, é importante uma baixa relação de n6:n3 para 

auxiliar na prevenção de doenças crônicas (SIMOPOULOS, 2006). A recomendação da World 

Health Organization, (2003) é que esta relação na dieta seja de 4 ou menor . 

Os eicosanoides inflamatórios são produzidos durante o metabolismo pós-absortivo dos 

AGPI n-6 e as respostas inflamatórias são fatores importantes para o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares e de neoplasias. Deste modo, os AGPI n-3 podem atuar como 

moduladores para essa inflamação e é por isso que a proporção de n6:n3 é tão importante 

(SIMOPOULOS, 2002).  

A fonte mais importante de n-6 é o ácido linoleico, enquanto a de n-3 é o ácido linolênico 

(HOFFMAN; WIKLUND, 2006) e estes podem ser transformados em DPA, EPA e DHA, 

respectivamente. A carne de ruminantes e de peixe são as principais fontes alimentares de EPA 

e DHA (SMITH et al., 2009).  
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A ingestão dietética do ácido araquidônico e linoleico (ambos ácidos graxos n-6) podem 

aumentar o risco de doenças cardiovasculares em pessoas com tendência a estas doenças, 

enquanto que a ingestão dietética do ácido linolênico, EPA e DHA podem diminuir o risco 

destas doenças (SIMOPOULOS, 2002). 

A relação de n6:n3 na carne de ruminantes normalmente é benéfica (baixa), 

especialmente na carne de animais criados a pasto, devido aos elevados níveis de C18:3 nas 

gramíneas (WOOD et al., 2003). No entanto, quantidades elevadas de n-6 e alta relação de 

n6:n3 são observadas atualmente nas dietas ocidentais e tem-se sugerido que este “desbalanço” 

poderia favorecer o aumento das doenças cardiovasculares, autoimunes e câncer (WILLIAMS, 

2000; SIMOPOULOS, 2002, 2006). 

Existem várias opções de óleos vegetais que podem ser utilizados na alimentação animal 

e muitos trabalhos tem sido realizados para avaliar o efeito do fornecimento de óleos para 

bovinos sobre a composição lipídica da carne (NOCI et al., 2007; LUDDEN et al., 2009; HE et 

al., 2011; OLIVEIRA et al., 2012; GONZÁLEZ et al., 2014; SANTANA et al., 2014). No 

entanto, ainda não se sabe exatamente qual o óleo deve-se fornecer, para produzir uma carne 

com uma composição lipídica mais adequada para o consumo humano, pois os resultados 

disponíveis na literatura são variáveis e, portanto, são necessárias pesquisas adicionais que 

complementem as informações já disponíveis, especialmente quanto à avaliação da carne 

produzida. 

Maiores concentrações de AGPI n-3 foram verificadas na carne de bovinos alimentados 

com óleo de linhaça, quando comparado com as fontes de girassol e soja (GONZÁLEZ et al., 

2014). Noci et al. (2007) observaram que o fornecimento de óleo de girassol foi mais eficiente 

para aumentar as concentrações de CLA na carne em relação ao óleo de linhaça, no entanto, o 

óleo de linhaça proporcionou relações de n6:n3 mais favoráveis que o óleo de girassol. Oliveira 

et al. (2012) relataram aumento das concentrações de n-3 e melhor relação n6:n3 nas carnes 

provenientes de animais tratados com óleo de linhaça protegido, em relação ao óleo de soja (HE 

et al., 2011). 

 

2.3. Oxidação lipídica na carne 

 A oxidação lipídica é um dos principais fatores que influenciam a qualidade e a 

aceitabilidade da carne (BRAGAGNOLO; DANIELSEN; SKIBSTED, 2005). Após as perdas 

por contaminação microbiológica, a oxidação é o principal fator responsável pelas perdas na 

qualidade e deterioração e uma das principais razões pelas perdas de qualidade durante a 
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estocagem e redução da vida de prateleira das carnes (HUR; PARK; JOO, 2007), pois esse 

processo leva a descoloração, perdas de líquidos, além da formação de odores e sabores 

desagradáveis e de compostos potencialmente tóxicos, tais como o 7-cetocolesterol, o 7-ceto, 

20-hidroxicolesterol e o 20-OH,25-hidroxicolesterol (MORRISSEY et al., 1998). 

 A estabilidade oxidativa das carnes depende do balanço entre componentes 

antioxidantes e pró-oxidantes no músculo. Antioxidantes musculares compreendem sistemas 

endógenos, bem como moléculas de origem alimentar, tais como tocoferóis e carotenoides 

(principais antioxidantes lipossolúveis de plantas). Por outro lado, os AGPI são substratos 

altamente oxidáveis e podem atuar como pró-oxidantes (POUZO et al., 2016). 

 A composição dos ácidos graxos da carne afeta a sua estabilidade oxidativa, sendo que 

os AGPI são mais susceptíveis a oxidação do que os AGS, devido à instabilidade da dupla 

ligação (WOOD et al., 2008). O aumento dos ácidos graxos linoleico e linolênico resulta em 

redução da estabilidade lipídica das carnes durante a estocagem (WOOD et al., 2003). 

 A oxidação lipídica da carne é particularmente indicada pela estabilidade da cor e a 

susceptibilidade a rancidez (POUZO et al., 2016). A descoloração das carnes se deve ao 

acúmulo de compostos carbonílicos provenientes da oxidação dos AGI e dos fosfolipídios 

provenientes da oxidação da mioglobina (RODAS-GONZÁLEZ et al., 2011). A formação de 

produtos secundários da oxidação, como aldeídos, carbonil e hidrocarbonetos, contribuem para 

formação de aromas e sabores estranhos na carne, conhecidos como rancidez (RODAS-

GONZÁLEZ et al., 2011). 

Uma forma de avaliar a ocorrência de oxidação na carne é por meio da identificação de 

produtos secundários da oxidação, como aldeídos, carbonil e hidrocarbonetos, (RODAS-

GONZÁLEZ et al., 2011). A análise das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) 

é um método baseado na determinação espectrofotométrica do malonaldeído comumente 

utilizado para avaliar a oxidação lipídica em alimentos. No entanto, o TBARS pode ser usado 

apenas para avaliar a quantificação lipídica total, porque o ácido tiobarbitúrico reage com 

diversos compostos carbonílicos formados durante a oxidação lipídica. Deste modo, a reação 

de TBARS não é específica para o malonaldeído (SORENSEN G.; JORGENSEN S.S., 1996; 

MARIUTTI; NOGUEIRA; BRAGAGNOLO, 2009). 

De acordo com Colle et al. (2015), o músculo longissimus de bovinos exposto por 4 

dias, em condições de varejo, apresentou valores inferiores a 1 mg MDA/kg. Já, Campo et al. 

(2006) observaram para carnes expostas por 4 dias médias de 2,3 mg MDA/kg. É de se esperar 

que carnes em condições de varejo tenham valores de TBARS elevados, pois elas estão expostas 

a luz e ao oxigênio que são fatores catalizadores da oxidação lipídica. Na literatura encontra-se 
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uma variação muito ampla nos valores de TBARS para carnes em condições de varejo 

(OLIVEIRA et al., 2011; RODAS-GONZÁLEZ et al., 2011; COLLE et al., 2015), no entanto, 

de acordo com Campo et al. (2006), uma concentração de 2 mg MDA/kg de tecido é o limite 

de TBARS, para que a carne seja aceita sem ter a presença do sabor rancificado, típico de 

oxidação lipídica. 

Outro fator importante relacionado à oxidação de lipídios consiste na formação dos 

compostos oxidados do colesterol que é influenciado pela presença de AGI, teor de colesterol, 

atividade de água, aquecimento, presença de oxigênio, presença de radicais livres e de íons 

metálicos, além da exposição à luz e à irradiação, dentre outros fatores (HUR; PARK; JOO, 

2007). 

Os óxidos de colesterol podem ser componentes da LDL-colesterol tornando a LDL-

colesterol oxidada, e esta exerce um potencial efeito aterogênico, maior que o colesterol 

(LEONARDUZZI; SOTTERO; POLI, 2002). 

Os alimentos de origem animal contêm teores significativos de colesterol e são fontes 

potenciais de óxidos de colesterol na dieta e a presença do colesterol é de grande importância 

na oxidação dos alimentos. Embora os níveis seguros de ingestão de óxidos de colesterol ainda 

não estejam estabelecidos, o consumo frequente destes compostos, a partir da dieta e a 

exposição crônica podem constituir um risco à saúde humana, pois os compostos oxidados do 

colesterol podem apresentar ações biológicas negativas, como efeitos potencialmente 

aterogênicos (LEONARDUZZI; SOTTERO; POLI, 2002), citotóxicos (LEMAIRE-EWING et 

al., 2005), mutagênicos e possivelmente carcinogênicos e ainda são susceptíveis de estarem 

envolvidos em várias doenças crônicas e degenerativas (RODRIGUEZ-ESTRADA; GARCIA-

LLATAS; LAGARDA, 2014).  

Ainda há evidências de que há correlação entre a presença de óxidos de colesterol nos 

tecidos e o desenvolvimento de doenças como o mal de Alzheimer (LÜTJOHANN et al., 2000). 

Uma vez que o colesterol é proveniente dos produtos de origem animal e, considerando que o 

processamento e o armazenamento podem levar à formação de óxidos de colesterol, é 

importante estudar o efeito da exposição da carne à luz e/ou oxigênio, simulando condições 

comerciais. 

Os primeiros produtos da oxidação do colesterol são hidroperóxidos (ROOH, 

principalmente nas posições 5 e 7) o qual podem sofrer dismutação e gerar o 7α-

hidroxicolesterol, o 7β-hidroxicolesterol juntamente com 7-cetocolesterol (RODRIGUEZ-

ESTRADA; GARCIA-LLATAS; LAGARDA, 2014). 
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O 7-cetocolesterol é frequentemente utilizado como marcador da oxidação do colesterol, 

uma vez que ele é facilmente formado e é um dos produtos mais representativos da sua oxidação 

(>30% do total) (RODRIGUEZ-ESTRADA; GARCIA-LLATAS; LAGARDA, 2014). Os 

compostos oxidados do colesterol, em carnes cruas, estão presentes em baixas quantidades, mas 

suas concentrações tendem a aumentar drasticamente após a exposição a agentes pró-oxidantes 

como a luz e oxigênio, por exemplo. Durante o armazenamento das carnes, o 7-cetocolesterol 

tende a aumentar e, geralmente, torna-se o composto oxidado do colesterol mais relevante, 

independentemente das condições de suplementação e embalagens alimentares (RODRIGUEZ-

ESTRADA; GARCIA-LLATAS; LAGARDA, 2014). Deste modo, o 7-cetocolesterol é um 

importante marcador para indicar a presença de oxidação do colesterol. 

 

2.4. Óleos de soja, girassol e linhaça  

 O Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja (FREIRE et al., 2012) e é um 

alimento muito utilizado na alimentação animal, seja na forma de grão, farelo ou até mesmo a 

casca da soja, um subproduto da extração do óleo. O óleo de soja é amplamente utilizado na 

alimentação humana e vem sendo utilizado na alimentação dos ruminantes com objetivo de 

produzir carnes com perfil lipídico considerado mais saudável para os humanos, por possuir 

alta concentração de AGI, sendo em torno de 54% de ácido linoleico (FERREIRA et al., 2015) 

e ser precursor para o ácido vacênico (GONZÁLEZ et al., 2014). 

 O óleo de girassol é um outro óleo que vem sendo bastante empregado na alimentação 

dos ruminantes, com o objetivo de produzir uma carne mais saudável, pois é um óleo rico em 

AGI e apresenta até 65% de ácido linoleico em sua composição (NOCI et al., 2007), podendo 

servir de substrato para a síntese de CLA. Dessa forma, acredita-se que, o fornecimento deste 

ingrediente favorece uma maior deposição de ácidos graxos insaturados e CLA nos músculos, 

pois estes ácidos graxos são parcialmente biohidrogenados no rúmen, quando ingeridos na dieta 

(NOCI et al., 2007). O uso de girassol na alimentação de bovinos diminuiu as proporções de 

AGS na carne, aumentou o CLA e resultou em concentrações maiores de C18:2 total e AGPI 

em detrimento da concentração de AGS (MIR et al., 2003).  

O consumo de linhaça pelos humanos tem aumentado nos últimos anos, devido seu 

perfil lipídico e potencial para diminuir o risco de doenças cardiovasculares (RAMCHARITAR 

et al., 2005). O óleo de linhaça é extraído da semente de linhaça e apresenta alta concentração 

de AGPI e é umas das maiores fontes vegetais de ácido linolênico (aproximadamente 56%) 

sendo biologicamente precursor dos ácidos EPA e DHA (NOCI et al., 2007; ALBERTÍ et al., 
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2013) os quais desempenham papel antitrombótico e anti-inflamatório importantes 

(SIMOPOULOS, 2002). Deste modo, há o interesse crescente de formas de incluir o óleo de 

linhaça na alimentação dos bovinos, com o objetivo de melhorar o perfil lipídico da carne 

produzida. O fornecimento de óleo de linhaça aumentou a quantidade de AGPI da série n-3, 

EPA e dobrou a quantidade de ácido linolênico nas carnes de bovinos (GONZÁLEZ et al., 

2014). 
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3. INFLUÊNCIA DA SUPLEMENTAÇÃO COM ÓLEO DE LINHAÇA, GIRASSOL E 

SOJA NO DESEMPENHO, CARACTERÍSTICAS DE CARCAÇA E QUALIDADE DE 

CARNE DE BOVINOS NELORE 

 

RESUMO 

A inclusão de óleos vegetais na dieta de bovinos tem sido utilizada para aumentar a densidade 

energética da dieta, melhorar a eficiência alimentar, além de produzir carcaças com maior 

acabamento de gordura. Portanto, objetivou-se estudar os efeitos da inclusão de óleos de soja, 

girassol e linhaça na dieta de bovinos, sobre o desempenho, características quantitativas de 

carcaça e qualitativas da carne. Foram confinados 96 bovinos Nelore, castrados, com 

aproximadamente 380 kg ± 34 kg de peso inicial e idade média de 20 meses. As dietas foram 

compostas de 79% de concentrado e 21% de volumoso (silagem de milho) e incluídos os óleos 

de soja, girassol e linhaça. Os animais foram pesados e mensurado as características de carcaça 

por ultrassonografia nos dias 0, 28, 56 e 81 de confinamento. Ao final de 81 dias de 

confinamento, os animais foram abatidos e foi avaliado o pH (uma e 48 horas após o abate), 

cor, força de cisalhamento (FC) e perdas por cocção (PPC) em carnes não maturadas e 

maturadas por 14 dias. O experimento foi conduzido em blocos casualizados, sendo o peso 

inicial o bloco. O desempenho, as características de carcaça avaliadas por ultrassonografia, o 

pH da carcaça uma hora e 48 horas após o abate, o rendimento de carcaça, a cor, as PPC e a FC 

não foram influenciadas pelas fontes de óleo. O pH foi maior nas carnes maturadas por 14 dias 

(P=0,01), em relação àquelas sem maturação. As PPC e a FC foram menores (P=0,01) nas 

carnes maturadas por 14 dias. Independentemente do tipo de óleo utilizado na dieta dos animais, 

não houve influência no desempenho, nem nas características da carcaça e da carne. 

Palavras-chaves: Maciez; Ganho de peso; Bos indicus 
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INFLUENCE OF SUPPLEMENTATION WITH LINSEED OIL, SUNFLOWER OIL, 

AND SOYBEAN OIL ON PERFORMANCE, CARCASS CHARACTERISTICS AND 

QUALITY MEAT OF NELLORE BEEF.  

ABSTRACT 

Inclusion of vegetable oils in diets of cattle has been used to increase energy density, improve 

feed efficiency, and produce carcasses with higher fat thickness. Therefore the objective was to 

study the effects of inclusion of soybean oil, sunflower oil and linseed oil in the diets of cattle 

on performance, quantitative carcass characteristics, and qualitative meat characteristics. 

Ninety-six Nellore castrated cattle with an approximate initial weigh of 380 kg ± 34 kg, and 

average age of 20 months were confined in a feedlot setting. Diets were composed of 79% 

concentrate and 21% forage (corn silage); and included soybean oil, sunflower oil, or linseed 

oil. Animals were weighed and evaluated by ultrasound to determine carcass characteristics on 

0, 28, 56 and 81 days of the experiment. After 81 days of confinement, animals were harvested, 

and pH (one and 48 hours after slaughter), color, shear force (SF) and cooking losses (CL) on 

non-aged meat and meat aged for 14 days were evaluated. The experiment was set up as a 

completely randomized block, and initial weight served as the block. Performance and carcass 

characteristics were measured by ultrasound, pH one and 48 hours after slaughter, dressing 

percentage, color, CL, and SF were not affected by oil sources. The pH was higher in beef aged 

for 14 days (P=0.01), compared to non-aged beef. Cooking loss and SF were lower (P=0.01) in 

beef aged for 14 days. Regardless of the type of oil used in diets of animals, there was no 

influence on performance, characteristics of carcass and meat. 

Keywords: Tenderness; Weight gain; Bos indicus 
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3.1. INTRODUÇÃO 

 

 A inclusão de óleos vegetais na dieta de bovinos tem sido utilizada para aumentar a 

densidade energética da dieta, (FIORENTINI et al., 2015) sem a necessidade de aumentar os 

carboidratos fermentáveis no rúmen.  

 Além do aumento da densidade energética da dieta, o uso de lipídios melhora a 

eficiência alimentar, proporciona aumento da deposição de gordura na carcaça (GILLIS et al., 

2004), com melhora da maciez e da aparência da carne, atributos estes muito importantes 

avaliados pelo consumidor no produto final, além da promoção de uma composição lipídica na 

carne mais favorável para o consumo humano. 

 A raça Nelore é a mais difundida e utilizada no Brasil, pois os animais são adaptados às 

condições climáticas do país.  

 O óleo de linhaça apresenta alta concentração de ácidos graxos insaturados e contém 

elevada concentração do ácido linolênico, que é um ácido graxo n-3 (RAMCHARITAR et al., 

2005). Já o óleo de girassol, apresenta até 70% de ácido linoleico e é fonte de n-6 (GONZÁLEZ 

et al., 2014) , assim como o óleo de soja.   

 Deste modo objetivou-se estudar os efeitos da inclusão dos óleos de soja, girassol e 

linhaça na dieta de bovinos Nelore, castrados e confinados, sobre o desempenho, características 

quantitativas de carcaça e qualitativas da carne. 

 

3.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O projeto foi aprovado de acordo com as normas do Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal (COBEA) e pelo Comitê de Ética, Bioética e de Bem Estar Animal 

(Comissão de Ética no Uso de Animais, CEUA) do campus da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (protocolo número 2324/2011). 

 

3.2.1. Local, animais e tratamentos 

O estudo foi conduzido no Campus Fernando Costa da Universidade de São Paulo, em 

Pirassununga-SP. Foram utilizados 96 bovinos Nelore, castrados, com peso médio no início do 

experimento de 380 ± 34 kg e idade média de 20 meses. Os animais foram alojados em dois 

confinamentos experimentais de acordo com o peso inicial (bloco), sendo que um grupo de 48 

animais foi distribuído em quatro baias contendo portões eletrônicos (Calan Gates) que 
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permitiram o controle individual da alimentação, enquanto o restante (48) foi alojado em baias 

individuais. Os animais foram adaptados às dietas e as instalações por 28 dias. A adaptação as 

dietas foi realizada de forma gradual, aumentando a quantidade de concentrado (sem adição de 

óleo) na dieta até atingir a relação volumoso:concentrado da dieta final. 

Os animais receberam dietas com 79% de concentrado e 21% de volumoso, contendo 

óleo de girassol, óleo de soja e óleo de linhaça e uma dieta controle sem óleo (Tabela 1). Para 

evitar oxidação dos concentrados com óleos, estes foram adicionados às dietas, duas vezes por 

semana. 

 

Tabela 1. Ingredientes e composição nutricional das dietas experimentais, em % da matéria 

seca. 

INGREDIENTE1 Controle Girassol Soja Linhaça 

Silagem de milho 21,78 21,78 21,78 21,78 

Polpa cítrica 11,03 11,03 11,03 11,03 

Milho grão moído 53,82 50,33 50,33 50,33 

Óleo 0,0 3,50 3,50 3,50 

Farelo de soja 10,79 10,78 10,78 10,78 

Ureia 0,78 0,78 0,78 0,78 

Núcleo mineral2 0,8 0,8 0,8 0,8 

Calcário calcítico 1,0 1,0 1,0 1,0 

NUTRIENTE     

Proteína bruta % 16,59 15,22 15,58 17,98 

Extrato etéreo % 3,46 6,90 6,62 6,80 

Fibra em detergente ácido % 15,23 15,95 15,74 15,83 

Fibra em detergente neutro % 27,55 26,99 28,65 23,89 

Matéria Seca % 62,88 65,92 66,07 65,93 

Matéria Mineral % 4,75 5,06 4,80 5,49 
1Calculado pelo programa Ração de lucro máximo (RLM) ESALQ-USP; 2CONFINATTO N210 

(Composição: Ca: 160g; P: 24g, Mg: 5g; Na: 59,3g; S: 28g; Co: 8,23mg; Cu: 560mg; I: 28mg; Mn: 

1120mg; Se: 5,6mg; Zn: 1680mg; Vit A: 73920 UI; Monensina: 1.000mg). 

 

A alimentação foi fornecida duas vezes por dia, manhã e tarde e as sobras foram colhidas 

e pesadas três vezes por semana, para a determinação da matéria seca e ajuste de 10% do 

alimento oferecido. Os alimentos concentrado e volumoso foram amostrados por período para 

compor uma amostra composta para análise bromatológica. 

 Ao início do experimento e a cada 28 dias, os animais foram pesados sem jejum e 

avaliados por ultrassonografia para determinação da área do músculo longissimus, espessura de 

gordura subcutânea (EGS) na região entre a 12ª e a 13ª costelas e espessura de gordura sobre o 

músculo biceps femoris, entre o ílio e o ísquio (EGPU), utilizando-se um equipamento de 

ultrassom, marca Aloka, modelo SSD 500 Micrus (Aloka Co. Ltda.), com transdutor linear de 

3,5 mHz e 17,2 cm de comprimento. Para a obtenção das imagens para a determinação da área 
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do músculo longissimus e EGS foi utilizada uma guia acústica acoplada ao transdutor, para um 

melhor contato com a superfície do animal. As imagens foram armazenadas em um 

microcomputador portátil e posteriormente analisadas, utilizando o software Lince®. 

 

3.2.2. Abate, dados de carcaça e coleta de amostras 

 Após 81 dias de confinamento (sem considerar o período de adaptação), os animais 

foram transportados até o frigorífico comercial, sob regime de Inspeção Federal, onde foram 

abatidos, de acordo com os procedimentos de abate humanitário (Brasil, 2000) e de acordo com 

os padrões do Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. 

 Após o abate, as carcaças foram pesadas (peso de carcaça quente) e determinado o pH 

no músculo longissimus da meia carcaça direita, na primeira hora após o abate, utilizando-se 

um peagômetro digital portátil, modelo HI 99163 (Hanna Instrumensts, São Paulo, Brasil) com 

sondas de penetração. Após 48 horas, foi novamente determinado o pH das carcaças e, em 

seguida, a meia-carcaça esquerda de cada animal foi dividida na região entre a 12ª e a 13ª 

costelas, e foram retirados dois bifes do músculo longissimus (2,5 cm de espessura cada uma), 

da meia carcaça esquerda de cada animal, que foram identificadas e embaladas a vácuo 

individualmente, e maturadas por zero ou 14 dias (dois ou 16 dias post-mortem, 

respectivamente) para análise da força de cisalhamento, perdas por cocção e cor. 

 

3.2.3. Cor, perdas por cocção e força de cisalhamento 

 A avaliação da cor do músculo longissimus pelo sistema CIE L*a*b*, foi realizada 

utilizando um espectrofotômetro portátil, modelo CM2500 d (Konica Minolta Brasil, São 

Paulo, Brasil), utilizando um iluminante D65, com ângulo de observação de 10º e abertura do 

obturador de 10 mm, previamente calibrado com os padrões preto e branco, conforme a 

recomendação do fabricante.  

 As amostras de carne foram expostas ao oxigênio por 30 minutos e as leituras foram 

realizadas em três pontos distintos de cada amostra. O valor final da cor foi considerado como 

a média das três leituras. 

 Em seguida, as carnes foram pesadas, para determinação do peso inicial, e, em seguida, 

foi inserido um termômetro digital no interior de cada amostra e assadas a 170 ºC em forno 

elétrico (Fornos elétricos Flexa de Ouro, São Paulo, Brasil). As amostras foram viradas quando 

a temperatura interna atingiu 35 ºC e retiradas do forno quando a temperatura interna atingiu 

71 ºC. Em seguida, as amostras de carne foram mantidas em temperatura ambiente (22 ºC) até 
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resfriarem e foram novamente pesadas para determinação do peso final. Posteriormente, as 

amostras foram envolvidas em filme plástico e colocadas em geladeira (5 - 7 ºC) por 24 horas.  

 Após esse período, foram retirados seis cilindros de 12 mm de diâmetro, de cada 

amostra, no sentido paralelo as fibras musculares, que foram cisalhados em aparelho Warner-

Bratzler Shear Force, para determinação da força de cisalhamento (FC). O valor da FC foi 

considerado como a média dos seis cilindros (AMSA, 2005). 

 As perdas por cozimento (PPC) foram calculadas pela diferença entre o peso inicial e 

final da amostra e expressas em percentagem. 

  

3.2.4. Análise estatística 

 O delineamento experimental utilizado foi em blocos completos ao acaso (peso inicial), 

com um total de 24 repetições por tratamento. O efeito dos tratamentos sobre as características 

de desempenho e de carcaça e qualidade de carne foram avaliadas por análise de variância, 

considerando o efeito fixo do tratamento e o bloco como efeito aleatório, por meio do 

procedimento Mixed do software SAS® (SAS, Institute Inc., Cary, NC). 

 As características de carcaça avaliadas por ultrassom foram analisadas como medidas 

repetidas no tempo (CROWDER e HAND, 1990). 

 Quando o valor de F para o tratamento foi significante, as médias foram comparadas 

pelo teste de Tukey. 

  

3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 As fontes de óleos vegetais não afetaram nenhuma das características de desempenho 

avaliadas (Tabela 2). Devido a maior densidade energética de dietas com adição de óleos, 

geralmente estas proporcionam melhora no crescimento e eficiência alimentar dos bovinos 

(LUDDEN et al., 2009). Era esperado que os animais que receberam as dietas com óleo 

tivessem um desempenho melhor que os animais do tratamento controle, devido a maior 

densidade energética nas dietas com adição de óleo (Tabela 1) em relação a dieta controle, no 

entanto, isto não aconteceu e está de acordo com o relatado na literatura por González et al. 

(2014) que avaliaram os mesmos óleos do presente estudo e por He et al. (2011) que utilizam 

uma mistura de óleo de linhaça e girassol e um tratamento controle, assim como Ludden et al. 

(2009) que avaliaram óleo de soja. Certamente esta ausência de diferença entre os tratamentos 

no desempenho dos animais é devida a ausência de diferenças na ingestão de matéria seca. 
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 O efeito dos lipídios na ingestão de matéria seca é influenciado pela forma de 

fornecimento, fonte utilizada, categoria animal, dentre outros fatores. Estes podem ocasionar 

redução na IMS principalmente por modificações na fermentação ruminal (JENKINS; 

MCGUIRE, 2006; SANTANA et al., 2014). No entanto, isto não ocorreu neste experimento. A 

IMS, observada no presente estudo (10,8 kg/d), está próxima dos valores relatados por Gillis et 

al. (2014), que relataram médias de 10,4 kg/d para animais alimentados com óleo de milho e 

não observaram diferenças na IMS entre dietas com e sem adição de óleo. 

 A eficiência alimentar observada (142 g/kg) está próxima do relatado por Gillis et al. 

(2014), que utilizaram óleo de milho na dieta e observaram 150g/kg. 

  

Tabela 2. Médias, erros padrões da média (EPM) e probabilidades (Pr>F) das características de 

desempenho de acordo com as dietas experimentais. 

Característica 

Dieta 

EPM Pr>F Controle Girassol Linhaça Soja 

Peso Inicial (kg) 382,8 380,8 381,4 382,3 15,4 0,99 

Peso Final (kg) 501,4 513,4 506,6 506,8 17,3 0,74 

Ingestão de matéria seca, (kg/d) 10,5 11,5 10,5 10,6 0,57 0,22 

Ganho médio diário, (kg/d) 1,5 1,6 1,5 1,5 0,07 0,35 

Eficiência alimentar (g/kg) 138,0 144,0 150,0 145,0 0,01 0,58 

 

 O GMD pode ser considerado elevado, quando comparado com González et al. (2014), 

que observaram ganhos de 1,2 kg/d em novilhos alimentados com estes mesmos óleos vegetais 

e está próximo do observado por Santana et al. (2014) (1,6 kg/d), que utilizaram dietas com 

óleo de soja para Nelore mestiços. 

As características de carcaça, avaliadas por ultrassom, não foram influenciadas pelos 

tratamentos. Foram observadas associações lineares positivas (P<0,01) da área do músculo 

longissimus (Figura 1), da EGS (Figura 2) e da EGPU (Figura 3), com a evolução do tempo de 

confinamento. Resultados semelhantes foram observados por Gillis et al. (2004) em bovinos 

Angus x Hereford, alimentados com 4% de óleo de milho (6,8% de EE) na dieta ou 2% de CLA 

protegido. Estes autores relataram ausência de efeito da dieta na área do músculo longissimus 

e EGS e aumento linear destas características durante o período de confinamento.  

A área do músculo longissimus é uma medida utilizada para representar o 

desenvolvimento do tecido muscular no animal e de acordo com o observado na literatura, não 

é uma característica que é influenciada pela inclusão de óleo na dieta (GIBB et al., 2004; 

GILLIS et al., 2004; LUDDEN et al., 2009; SANTANA et al., 2014), assim como foi observado 

no presente estudo (Figura 1). 
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Figura 1. Área do músculo longissimus avaliada por ultrassom, na região entre a 12ª e a 13ª 

costelas, em função do tempo de confinamento e das dietas experimentais. 

 

Fonte: Própria autoria 

 

Figura 2. Espessura da gordura subcutânea avaliada por ultrassom, na região entre a 12ª e a 13ª 

costelas, em função do tempo de confinamento e das dietas experimentais. 

 

Fonte: Própria autoria 
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Figura 3. Espessura da gordura sobre o músculo biceps femoris avaliada por ultrassom, em 

função do tempo de confinamento e das dietas experimentais. 

 

Fonte: Própria autoria 

 

A EGS é importante pois atua como um isolante térmico na carcaça e influencia a 

maciez, pois reduz a velocidade de queda da temperatura e do pH durante o resfriamento pós 

morte, diminuindo a possibilidade de ocorrer o encurtamento pelo frio (SAÑUDO et al., 2000). 

Os produtores são penalizados quando a cobertura de gordura subcutânea é muito fina devido 

à redução da qualidade da carne bovina (SANTANA et al., 2012). As médias (5,2 mm) 

encontradas neste trabalho, estão de acordo com o observado por Domingues et al. (2015) que 

também observaram médias de 5,4 mm em animais Nelore, por outro lado, Millen et al. (2012) 

verificaram menores médias (3,8 mm) em Nelore. 

 A inclusão de óleo nas dietas também não influenciou as características das carcaças e 

da carne (Tabela 3 e 4), assim como observado na literatura: óleo de linhaça, girassol e soja 

(GONZÁLEZ et al., 2014), óleo de linhaça e girassol (HE et al., 2011), óleo de girassol (MIR 

et al., 2003), óleo de soja (LUDDEN et al., 2009) e óleo de milho (GILLIS et al., 2004). O 

rendimento de carcaça (54%) verificado no presente estudo foi próximo àquele observado por 

Domingues et al. (2015) (52%), em bovinos Nelore.  

 O pH inicial (1 hora após o abate) e final (48 horas após o abate) não foram influenciados 

pelas dietas e o pH final foi considerado normal, de acordo com a literatura (5,4 - 5,8) para 

bovinos (GEAY et al., 2001). O pH final corresponde ao acúmulo de ácido láctico resultante da 

produção de ATP a partir da glicose encontrada na forma de reservas de glicogênio, deste modo, 
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os valores encontrados para o pH final sugerem que os animais não sofreram estresse antes do 

abate, pois, a acidificação do músculo ocorreu como o esperado (OLIVEIRA et al., 2011).  

  

Tabela 3. Médias, erros padrões da média (EPM) e probabilidades (Pr>F) das características de 

carcaça de bovinos Nelore, alimentados de acordo com as dietas experimentais. 

Característica 

Dieta   

Controle Girassol Linhaça Soja EPM1 Pr>F 

Peso de carcaça quente (kg) 272,9 279,3 275,4 276,7 10,55 0,74 

Rendimento de carcaça (%) 54,5 54,4 54,4 54,6 0,33 0,97 

pH 1 hora após o abate 6,7 6,7 6,7 6,6 0,10 0,73 

pH 48 horas após o abate 5,6 5,5 5,6 5,6 0,01 0,28 
EPM: erro padrão da média  

 

 A ausência de diferenças entre os tratamentos no pH,  na cor L*, a* e b*, nas PPC e na 

FC (Tabela 4) também foram relatadas por diversos autores, que trabalharam com animais que 

receberam inclusão de óleo nas dietas (WISTUBA; KEGLEY; APPLE, 2006; OLIVEIRA et 

al., 2012; GONZÁLEZ et al., 2014; SANTANA et al., 2014).  

 

Tabela 4. Médias, erros padrões da média (EPM) e probabilidades (Pr>F) das características 

qualitativas da carne de bovinos Nelore, alimentados de acordo com as dietas 

experimentais. 

Item1 Dieta  

Dia de 

maturação  Probabilidade Pr>F 

CON GIR LIN SOJ EPM 0 14 EPM Dieta DM D*D 

pH 5,6 5,5 5,6 5,6 0,01 5,5 5,6 0,01 0,28 0,01 0,38 

L* 32,5 33,0 32,3 32,9 0,55 29,5 35,9 0,39 0,74 0,01 0,58 

a* 14,9 14,5 14,3 14,8 0,40 14,7 14,5 0,28 0,61 0,68 0,48 

b* 12,8 12,6 12,3 12,8 0,62 12,4 12,8 0,43 0,95 0,48 0,84 

PPC (%) 23,9 24,3 23,7 23,8 0,73 25,9 21,9 0,51 0,95 0,01 0,56 

FC (kg) 8,2 8,4 8,4 8,1 0,25 10,6 5,9 0,18 0,83 0,01 0,93 
1CON= dieta sem adição de óleo; GIR= dieta contendo óleo de girassol; LIN= dieta contendo de óleo 

de linhaça; SOJ= dieta contendo de óleo de soja; 0: carne sem maturação; 14: carne maturada por 14 

dias; DM: dias de maturação; D*D= dieta*dias de maturação; PPC: perdas de peso por cocção; FC: 

força de cisalhamento. 

 

 As carnes maturadas por 14 dias apresentaram maiores valores de L* (35,9) em relação 

àquelas não maturadas (29,5), no entanto, está próximo do intervalo considerado normal para 

bovinos que é de 33 a 41 (MUCHENJE et al., 2009). Este aumento no valor de L* em carnes 

maturadas também foi observado por Oliveira et al. (2011), Rodas-González et al. (2011) e 
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Colle et al. (2015). Isto ocorre, porque no processo de maturação há a degradação das proteínas 

miofibrilares e com isto aumenta a quantidade de água fora do espaço miofibrilar, diminuindo 

assim a profundidade de penetração da luz, gerando um aumento da dispersão da mesma 

(LINDAHL; LUNDSTRÖM; TORNBERG, 2001). 

Os valores de b* encontrados neste trabalho (12,6) estão um pouco acima da média 

citada para carne bovina, que é de 6,1 a 11,3 (MUCHENJE et al., 2009), no entanto, Domingues 

et al. (2015) avaliaram o uso de milho com alto teor de óleo na dieta de Nelore e observaram 

médias de b* de 13, ou seja, próximas do observado no presente estudo. O pH final tem 

influência no teor de amarelo (b*) da carne (MUCHENJE et al., 2009) e há uma correlação 

negativa do pH com o tom amarelado da carne (VESTERGAARD et al., 2000), porém os 

valores do pH final encontrados neste trabalho estão dentro do considerado normal, para carne 

bovina, deste modo, pode-se afirmar que o pH não influenciou no teor de amarelo. O pH das 

carnes maturadas por 14 dias foi maior, quando comparado às carnes sem maturação, 

provavelmente devido ao aumento dos compostos nitrogenados tais como aminas, resultantes 

da proteólise de enzimas endógenas e do metabolismo microbiano que favorecem a formação 

da metamioglobina (OLIVEIRA et al., 2011).  

As PPC da carne são as perdas totais de água, gordura, proteínas e minerais devido o 

encolhimento das proteínas musculares durante a cocção (actina e miosina) (YU et al., 2005) e 

varia em bovinos de 13,1 a 34,5% (MUCHENJE et al., 2009) e espera-se que a perda seja o 

menor possível, pois além de representar as perdas das proteínas da carne está associada com o 

rendimento da mesma no momento do preparo. Esta característica não foi influenciada pelas 

dietas e houve menores perdas (P<0,01) nas carnes maturadas por 14 dias. As médias de PPC 

(23,9%) encontradas neste trabalho (Tabela 4) foram menores que àquelas relatadas por 

Oliveira et al. (2012) e Santana et al. (2014) que encontraram 33,7% e 32,4%, respectivamente, 

ao incluírem óleo em dietas para bovinos em terminação. 

 A maciez da carne é uma característica de qualidade muito importante, porque é a 

primeira a ser avaliada no momento em que a carne é consumida. As carnes não maturadas 

tiveram FC de 10,6 kg, já, as carnes que foram maturadas por 14 dias tiveram FC de 5,9 kg. De 

acordo com Colle et al. (2015) e com os resultados observados neste trabalho, o músculo 

longissimus deve ser maturado por pelo menos 14 dias para que atinja valores de maciez 

aceitáveis, pois durante o processo de maturação há degradação proteolítica das proteínas 

proporcionando o enfraquecimento das miofibrilas, promovendo assim o amaciamento da carne 

(KOOHMARAIE et al., 2002).  
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3.4. CONCLUSÃO 

 

 A inclusão dos óleos de girassol, linhaça e soja em dietas para novilhos Nelore, não 

influenciou o desempenho nem as características da carcaça e da carne.  
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4. COMPOSIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS, ANÁLISE SENSORIAL E OXIDAÇÃO 

LIPÍDICA DA CARNE DE BOVINOS NELORE ALIMENTADOS COM FONTES DE 

ÓLEOS VEGETAIS.  

 

RESUMO 

O consumo de carne vermelha tem sido constantemente associado ao aumento do colesterol e, 

principalmente, como a causa de doenças cardiovasculares por ser uma das principais fontes de 

gordura na dieta humana, especialmente de ácidos graxos saturados. O fornecimento de óleos 

vegetais na dieta dos bovinos pode favorecer a produção de carnes com composição de ácidos 

graxos mais benéficos à saúde humana. Objetivou-se avaliar o efeito da inclusão de fontes de 

óleos vegetais, na dieta de bovinos Nelore confinados, sobre o perfil de ácidos graxos, oxidação 

lipídica, formação de compostos oxidados do colesterol e características sensoriais da carne. 

Foram confinados 96 bovinos Nelore, castrados, com aproximadamente 380 kg ± 34 kg de peso 

inicial e idade média de 20 meses. As dietas foram compostas de 79% de concentrado e 21% 

de volumoso (silagem de milho) e incluídos os óleos de soja, girassol e linhaça. Nos dias zero 

e 81 dias de confinamento foi coletado sangue dos animais para avaliação do LDL-colesterol, 

HDL-colesterol, VLDL-colesterol e triacilgliceróis. Foram realizadas duas coletas de sangue 

(zero e 81 dias de confinamento) para determinar as proporções dos lipídios plasmáticos do 

sangue. Ao final de 81 dias de confinamento, os animais foram abatidos e após 48 horas foram 

retiradas amostras do músculo longissimus. Duas amostras foram expostas por um e três dias 

em condições semelhantes às de varejo. Nas carnes expostas por um dia foi avaliado a cor e o 

pH. Nas amostras expostas por três dias foi avaliado além da cor e do pH, o perfil de ácidos 

graxos, TBARS, colesterol e a presença do 7-cetocolesterol. Foi realizada ainda a análise 

sensorial e determinado a quantidade de lipídios totais das carnes. A estabilidade oxidativa dos 

óleos utilizados na dieta também foi avaliada. O experimento foi conduzido em delineamento 

de blocos casualizados, sendo o peso inicial o bloco. O óleo de linhaça apresentou menor 

estabilidade oxidativa seguidos do óleo de girassol e soja. As fontes de óleo não afetaram a 

concentração dos lipídios do plasma sanguíneo, no entanto, os níveis de VLDL, LDL, HDL, 

colesterol e triacilgliceróis foram maiores (P<0.01) no final do confinamento, em relação ao 

início. Não houve interação entre a espessura de gordura (EGS) avaliada no abate e as dietas, e 

efeito das fontes de óleo sobre os valores de TBARS, lipídios e colesterol. Não foi encontrado 

o 7-cetocolesterol nas carnes. O pH das carnes expostas por um e três dias, sob condições de 

varejo, não foram influenciadas pela dieta nem pela interação da dieta e dos dias de exposição. 
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No entanto, foi observado o efeito de tempo (P<0,01), em que as carnes expostas por três dias 

tiveram valores de pH maiores que as carnes expostas por um dia. A cor L*, a* e b* das carnes 

expostas em gôndola, sob condições de varejo não foi influenciado pela dieta, pelos dias de 

exposição e nem pela interação entre as dietas e os dias de exposição. O C18:1 n-9, C20:3 n-6 

e C20:5 n-3 apresentaram interação entre a EGS e a dieta (P<0,05). O C18:1 cis 6 apresentou 

maiores concentrações (P<0,05) nas carnes provenientes dos animais alimentados com óleo de 

linhaça e soja, em comparação com as carnes provenientes da dieta controle. O C18:3 n-3 

apresentou maiores concentrações nas carnes de animais alimentados com linhaça (P<0,05), em 

comparação com os demais tratamentos. O aroma e a textura da carne avaliados em análise 

sensorial realizada com consumidores não foram alterados pelos tratamentos. A carne dos 

animais alimentados com óleo de girassol resultou em maiores notas para o atributo sabor 

(P<0,01), em relação à carne proveniente de animais alimentados com óleo de soja. As dietas 

controle e girassol proporcionaram carnes mais suculentas e com maior aceitabilidade global 

(P<0,01), em relação ao tratamento soja.  

Palavras-chaves: Lipídios; Bos indicus; Linhaça; Girassol; Soja; Colesterol 
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COMPOSITION OF FATTY ACIDS, SENSORY EVALUATION, AND LIPID 

OXIDATION IN MEAT OF NELLORE CATTLE FED WITH VEGETABLE OILS 

 

ABSTRACT  

Consumption of red meat has been constantly associated with the increase of cholesterol, 

especially as it can be a cause of cardiovascular disease and a major source of fat in the human 

diet, saturated fats commonly found in red meat are a specific concern. Inclusion of vegetable 

oils in the diet of cattle may lead to production of meat with a fatty acid composition that is 

beneficial for human health. The aim of this study was to evaluate the effect of inclusion of 

vegetable oils in the diet of Nellore cattle confined in a feedlot setting; by evaluating fatty acid 

profiles, lipid oxidation, formation of oxidized cholesterol compounds, and sensory 

characteristics of meat. Ninety-six Nellore castrated cattle with an approximate initial weight 

of 380 kg ± 34 kg, and average age of 20 months were confined in a feedlot setting. Diets were 

composed of 79% concentrate and 21% forage (corn silage); and included soybean oil, 

sunflower oil, or linseed oil. On days zero and 81 days in the feedlot blood was collected from 

animals for evaluation of LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, VLDL-cholesterol, and 

triacylglycerols. After 81 days of confinement, animals were slaughtered, and longissimus 

muscle samples were taken after 48 hours. Two samples were exposed for either one or three 

days in conditions similar to retail display. Color and pH were evaluated for meat exposed for 

one day. In samples exposed for three days we evaluated color, pH, fatty acid profiles, TBARS, 

cholesterol, and the presence of 7-ketocholesterol. Sensory analysis was evaluated, and 

determined the amount of total lipid in meat. Oxidative stability of oils used in diets were 

assessed. The experiment was set up as a completely randomized block, and initial weight 

served as the block. Linseed oil presented less oxidative stability, and were followed by 

sunflower oil and soybean oil. Oils did not affect blood plasma lipid, however, levels of VLDL, 

LDL, HDL, cholesterol, and triacylglycerols were higher (P<0.01) at the end of the feedlot 

period compared to the beginning. There was no interaction between fat thickness (FT) 

measured at the time of slaughter and the diets, or oils on TBARS values, lipids, or cholesterol. 

We did not observe any 7-ketocholesterol in meat. The pH of the meat exposed for one and 

three days under retail conditions was not influenced by diet, or interaction of diet and exposure. 

However, a significant effect of time (P<0.01) was observed, beef exposed for three days had 

pH values greater than beef exposed one day. Color L*, a* and b* of beef exposed under 

conditions of retail display were not influenced by diet, days of exposure, or interaction between 
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diet exposure. The C18:1 n-9, C20:3 n-6 and C20:5 n-3 showed interaction between the FT and 

the diet (P<0.05). The C18:1 cis 6 showed higher concentrations (P<0.05) in meat from animals 

fed with linseed oil and soybean oil, compared to meat from the control diet. The C18:3 n-3 

showed higher concentrations (P<0.05) in beef from animals fed with linseed oil, compared to 

other treatments. Consumer perception of flavour and texture of were not affected by treatment. 

Meat from sunflower oil fed animals resulted in higher scores for flavour attributes (P<0.01), 

compared to meat from animals fed with soybean oil. Control and sunflower diets provided 

juicier meat and greater overall acceptability (P<0.01) compared to the soybean treatment. 

Keywords: Lipids; Bos indicus; Linseed; Sunflower; Soybean; Cholesterol  
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4.1. INTRODUÇÃO 

 

 O consumo de carne vermelha tem sido constantemente associado ao aumento do 

colesterol e, principalmente, como a causa de doenças cardiovasculares por ser a maior fonte 

de gordura na dieta humana, especialmente de ácidos graxos saturados (WOOD et al., 2003). 

Em função disso, vários trabalhos têm sido realizados, visando melhorar a composição de 

ácidos graxos da carne, sem promover alterações no sabor e aparência. 

 Uma das formas de melhorar a composição lipídica da carne é por meio do fornecimento 

de óleos vegetais, com altas proporções de ácidos graxos poli-insaturados, na dieta dos 

ruminantes (LUDDEN et al., 2009; HE et al., 2011; GONZÁLEZ et al., 2014; SANTANA et 

al., 2014). Essa técnica tem como objetivo aumentar a quantidade de AGPI na carne, 

principalmente os de cadeia longa (20-22 C) e os n-3, além de aumentar as proporções de CLA 

e melhorar a relação n6:n3, diminuindo, consequentemente a proporção de AGS na carne.  

 É importante ressaltar que o consumo de AGPI é importante para manter o equilíbrio de 

n6:n3 nas membranas celulares de todo o corpo e também pelos efeitos positivos na redução de 

doenças coronárias (ALDAI et al., 2006; BOUATTOUR et al., 2008). 

 Por outro lado, apesar do aumento da concentração dos AGPI na carne ser favorável 

para a saúde humana, o aumento no grau de insaturação das membranas musculares reduz a 

estabilidade oxidativa dos músculos (MORRISSEY et al., 1998; CAMPO et al., 2006). A 

oxidação lipídica é a maior causa de deterioração, levando as perdas de qualidade e valor 

nutricional e desenvolvimento de odores desagradáveis (VELASCO; ANDERSEN; 

SKIBSTED, 2004), além de perdas econômicas devido à diminuição da vida de prateleira por 

alterações na cor da carne (RODAS-GONZÁLEZ et al., 2011). 

 Outro fator importante no que diz respeito à oxidação de lipídios consiste na formação 

dos óxidos de colesterol, que é influenciada pela presença de ácidos graxos insaturados, teor de 

colesterol, atividade de água, aquecimento, presença de oxigênio, presença de radicais livres e 

de íons metálicos, além da exposição à luz e à irradiação, dentre outros fatores (HUR; PARK; 

JOO, 2007). 

 O colesterol é um constituinte das membranas celulares e, devido à presença de uma 

dupla ligação no carbono 5, pode ocorrer a oxidação do mesmo e formação de produtos 

oxidados do colesterol, como o 7-cetocolesterol, por exemplo. O consumo frequente de 

alimentos contendo estes compostos pode ser potencialmente prejudicial para a saúde humana 

uma vez que eles podem ter ações biológicas negativas, como aterogênico, citotóxico, 
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mutagênico e efeitos carcinogênicos e há suspeita que possam estar envolvidos em várias 

doenças crônicas e degenerativas, como mal de Alzheimer, por exemplo, bem como em 

distúrbios na funcionalidade das células (LÜTJOHANN et al., 2000; LEMAIRE-EWING et al., 

2005; RODRIGUEZ-ESTRADA; GARCIA-LLATAS; LAGARDA, 2014). 

 Há diversas fontes de óleos vegetais disponíveis, que variam em sua composição e 

concentração de ácidos graxos, como exemplo, o óleo de linhaça possui um elevado teor de 

C18:3 n-3 (50-55%), e é um precursor biológico dos ácidos de cadeia longa, como o EPA, DPA 

e DHA, através de processos de dessaturação e alongamento (NOCI et al., 2007). Os óleos de 

girassol e de soja são fontes de C18:2 n-6 e são precursores do ácido graxo vacênico e C18:1 

t10 além de atuarem como substrato adicional para a síntese ruminal de CLA (GONZÁLEZ et 

al., 2014). 

 Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da inclusão de fontes de óleos 

vegetais, ricas em ácidos graxos poli-insaturados na dieta de bovinos Nelore confinados, sobre 

o perfil de ácidos graxos, oxidação lipídica, formação de compostos oxidados do colesterol e 

características sensoriais da carne.  

 

4.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O projeto foi aprovado de acordo com as normas do Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal (COBEA) e pelo Comitê de Ética, Bioética e de Bem Estar Animal 

(Comissão de Ética no Uso de Animais, CEUA) do campus da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (protocolo número 2324/2011). 

  

4.2.1. Local, animais e tratamentos 

 O estudo foi conduzido no Campus Fernando Costa da Universidade de São Paulo, em 

Pirassununga-SP. Foram utilizados 96 bovinos Nelore, castrados, com peso médio no início do 

experimento de 380 ± 34 kg e idade média de 20 meses. Os animais foram alojados em dois 

confinamentos experimentais de acordo com o peso inicial (bloco), sendo que um grupo de 48 

animais foi distribuído em quatro baias contendo portões eletrônicos (Calan Gates) que 

permitiram o controle individual da alimentação, enquanto o restante (48) foi alojado em baias 

individuais. Os animais foram adaptados às dietas e as instalações por 28 dias. A adaptação as 

dietas foi realizada de forma gradual, aumentando a quantidade de concentrado (sem adição de 

óleo) na dieta até atingir a relação volumoso:concentrado da dieta final. 
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 Os animais receberam dietas com 79% de concentrado e 21% de volumoso, contendo 

óleo de girassol, óleo de soja e óleo de linhaça e uma dieta controle sem óleo (Tabela 1). Os 

óleos utilizados na formulação das dietas apresentaram diferentes perfil de ácidos graxos, 

conforme observado na Tabela 2.  A fim de evitar oxidação dos concentrados com óleos, estes 

foram adicionados às dietas, duas vezes por semana.  

 

Tabela 1. Ingredientes e composição nutricional das dietas experimentais, em % da matéria 

seca. 

 INGREDIENTE1 Controle Girassol Soja Linhaça 

Silagem de milho 21,78 21,78 21,78 21,78 

Polpa cítrica 11,03 11,03 11,03 11,03 

Milho grão moído 53,82 50,33 50,33 50,33 

Óleo 0,0 3,50 3,50 3,50 

Farelo de soja 10,79 10,78 10,78 10,78 

Ureia 0,78 0,78 0,78 0,78 

Núcleo mineral2 0,8 0,8 0,8 0,8 

Calcário calcítico 1,0 1,0 1,0 1,0 

NUTRIENTE     

Proteína bruta % 16,59 15,22 15,58 17,98 

Extrato etéreo % 3,46 6,90 6,62 6,80 

Fibra em detergente ácido % 15,23 15,95 15,74 15,83 

Fibra em detergente neutro % 27,55 26,99 28,65 23,89 

Matéria Seca % 62,88 65,92 66,07 65,93 

Matéria Mineral % 4,75 5,06 4,80 5,49 
1Calculado pelo programa Ração de lucro máximo (RLM) ESALQ-USP; 2CONFINATTO N210 

(Composição: Ca: 160g; P: 24g, Mg: 5g; Na: 59,3g; S: 28g; Co: 8,23mg; Cu: 560mg; I: 28mg; Mn: 

1120mg; Se: 5,6mg; Zn: 1680mg; Vit A: 73920 UI; Monensina: 1.000mg). 

 

Tabela 2. Composição dos principais ácidos graxos nos óleos de girassol, linhaça e soja. 

Ácido graxo g/100g Óleo de girassol1 Óleo de linhaça1 Óleo de soja2 

C14:0 0,05 0,04 0,08 

C16:0 4,81 4,55 11,32 

C18:0 3,57 3,3 4,05 

C18:1 23,04 18,46 23,38 

C18:2 n-6 65,75 15,5 54,79 

C18:3 n-3 0,07 56,4 4,9 

Saturados 10,13 8,22 15,64 

Poli-insaturados 65,90 72,42 60,98 
Adaptado de NOCI et al. (2007)1 e FERREIRA et al. (2015)2 

 

Durante o período experimental, foram realizadas duas coletas de sangue (zero e 81 dias 

de confinamento), por meio da venopunção da jugular para análise do colesterol total. O sangue 

foi coletado em dois tubos, sem anticoagulante, e após a coleta o sangue foi centrifugado a 2500 

rpm por 15 minutos para obtenção do soro. O soro foi transferido para tubos de 2 ml do tipo 
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“ependorff” e congelados a -20 °C para posterior análise. O teor da lipoproteína de densidade 

muito baixa (VLDL-colesterol), da lipoproteína de alta densidade (HDL-colesterol) e 

triacilgliceróis foram determinados segundo o método enzimático-colorimétrico por meio de 

kits comerciais (Randox®) e com leitura das absorbâncias específicas para cada item em 

espectrofotômetro UV-Vis. O teor da lipoproteína de baixa densidade (LDL-colesterol) foi 

determinada por diferença entre a VLDL e HDL. 

 

4.2.2. Abate e coleta de amostras 

 Após 81 dias de confinamento (sem considerar o período de adaptação), os animais 

foram transportados até o frigorífico comercial, sob regime de Inspeção Federal, onde foram 

abatidos, de acordo com os procedimentos de abate humanitário (Brasil, 2000) e de acordo com 

os padrões do Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. 

 As carcaças foram identificadas individualmente e refrigeradas por 48 horas (0 a 2 °C). 

Após este período, a meia carcaça esquerda de cada animal foi seccionada na região entre a 12ª 

e a 13ª costelas, de onde foram retiradas amostras do músculo longissimus (2,5 cm de espessura 

cada uma), no sentido caudo-cranial para análise sensorial, vida de prateleira, substâncias 

reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), lipídios totais, colesterol, óxido de colesterol (7-

cetocolesterol) e perfil de ácidos graxos. 

 

4.2.3. Vida de prateleira  

Duas amostras do músculo longissimus foram identificadas e embaladas 

individualmente em bandejas de poliestireno com papel absorvente, revestidas com filme 

plástico de PVC e mantidas por um e três dias, com temperatura (0 a 5 ºC) e luminosidade 

controladas, simulando condições normalmente encontradas em ambiente comercial. Ao final 

do primeiro e terceiro dia foram avaliados o pH com um peagômetro digital portátil, modelo 

HI 99163 (Hanna Instruments, São Paulo, Brasil) e a cor das amostras, pelo sistema CIELab, 

onde L* representa a luminosidade (0 preto, 100 branco), a* varia de verde (-) ao vermelho (+) 

e b* da intensidade do azul (-) ao amarelo (+) com o uso de um espectrofotômetro portátil, 

modelo CM2500 d (Konica Minolta Brasil, São Paulo, Brasil), utilizando um iluminante D65, 

com ângulo de observação de 10º e abertura do obturador de 10mm, previamente calibrado com 

os padrões preto e branco. A avaliação da cor foi realizada em três pontos distintos da amostra 

e a média dessas leituras foi considerada como o valor da cor. Após estas avaliações apenas as 

amostras que permaneceram expostas por três dias foram divididas em três, identificadas e 
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embaladas em papel alumínio e armazenadas a -16 ºC para posteriores análises de TBARS, 

perfil de ácidos graxos, colesterol e óxidos de colesterol. 

 

4.2.4. TBARS 

Para as avaliações de TBARS foram utilizadas 5 g da carne exposta sob condições de 

varejo por três dias, homogeneizada de acordo com o método de Vyncke, (1975) com algumas 

modificações (SORENSEN; JORGENSEN, 1996). Os valores de TBARS foram expressos em 

mg de malonaldeído equivalente por kg de carne utilizando uma curva padrão (intervalo de 

concentração de 0,10-8,0 mmol L-1, y = 0,0068 + 0.0826x, R2 = 0,9999) estabelecida, utilizando 

o 1,1,3,3- tetraetoxipropano, com as análises realizadas em duplicata. 

 

4.2.5. Perfil de ácidos graxos 

 Foram utilizados aproximadamente 3 g de carne exposta sob condições de varejo por 

três dias, homogeneizada e adicionada em um tubo Falcon de 50 ml. A extração foi realizada 

pelo método de Folch, Lees e Stanley, (1957). Os lipídios foram extraídos por homogeneização 

da amostra com uma solução de clorofórmio e metanol 2:1 em homogeneizador Ultra Turrax 

Marconi® (Marconi Equipamentos para Laboratórios Ltda, Piracicaba, Brasil). Em seguida, os 

lipídios foram isolados após a adição de solução de NaCl (Synth®, Labsynth, Diadema, Brasil) 

a 1,5%.  

 A gordura separada foi metilada e os ésteres metílicos foram formados de acordo com 

a metodologia proposta por Kramer et al. (1997). Os ácidos graxos foram quantificados por 

cromatografia gasosa (CG-2010 Plus - Shimadzu, auto injetor AOC 20i), usando coluna capilar 

SP-2560 (100 m × 0,25 mm de diâmetro com 0,02 mm de espessura, Supelco, Bellefonte, PA). 

A temperatura inicial foi de 45 °C, com aquecimento progressivo até chegar a 175 °C, 

mantendo-se por 27 minutos. Em seguida, um novo aumento de 4 °C/minuto foi iniciado até 

215 °C, mantendo-se durante 35 minutos. Foi utilizado Hidrogênio (H2) como gás de arraste 

com fluxo de 40 cm3/s. Os ácidos graxos foram identificados de acordo com o tempo de 

retenção dos ésteres de metil das amostras com os padrões 463 Nu-Chek®, ácido vacênico 

C18:1 trans-11 (V038-1G, Sigma®), C18:2 trans-10 cis-12 (UC-61M 100mg), CLA e C18:2 

cis-9, trans-11 (UC- 60M 100mg), (Sigma®) e ácido tricosanóico (Sigma® - Sigma-Aldrich). 

Os ácidos graxos foram quantificados por normalização da área dos picos dos ésteres de metil, 

com uso do Software GS solution 2.42. Os ácidos graxos foram expressos em porcentagem do 

total de metil éster quantificado. 
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 Foram calculados os índices de atividade das enzimas Δ9-dessaturase C16, Δ9-

dessaturase C18 e elongase utilizando índices matemáticos de acordo com o descrito por Malau-

Aduli et al. (1997) utilizando as fórmulas a seguir:  

 Δ9-dessaturase C16= 100[(C16:1 cis-9)/(C16:1 cis-9 + C16:0)] 

 Δ9-dessaturase C18= 100[(C18:1 cis 9)/(C18:1 cis 9 + C18:0)] 

 Elongase= 100[(C18 :0 + C18:1 cis 9)/(C16:0 + C16:1 cis 9 + C18:0 + C18:1 cis 9)] 

  

4.2.6. Colesterol total e óxidos de colesterol 

 A extração do colesterol e óxido de colesterol foram realizadas simultaneamente de 

acordo com o método proposto por Mazalli et al. (2006) em aproximadamente 1,5 g de carne 

crua exposta sob condições de varejo por três dias. Foram utilizados os padrões de óxido de 

colesterol para a análise, obtidos da Sigma® (Sigma-Aldrich) 7-cetocolesterol (5-cholesten-3β-

ol-7-one, Sigma C2394),) e colesterol 5,6-epoxycholestan-3β-ol, (Sigma C2773). As 

identificações foram realizadas por comparação dos tempos de retenção, co-cromatografia e 

por meio dos espectros obtidos. A quantificação foi feita por meio das curvas de calibração 

externa com os respectivos padrões.  

 

4.2.7. Estabilidade oxidativa dos óleos 

 A estabilidade oxidativa dos óleos foi realizada de acordo com o método AOCS Cd 12b-

92 (AOAC, 2005), por meio do equipamento Rancimat (Metrohm Nordic ApS, Herisau, Suiça). 

Os testes foram realizados em duplicata utilizando 2,00 g de cada óleo à 100 °C (ΔT= 0,9 °C). 

O gás de arraste utilizado foi o Oxigênio com fluxo de 20L h-1 e o período de indução foi 

determinado em horas.  

 

4.2.8. Lipídios totais 

 A determinação de lipídios totais foi realizada segundo a metodologia de Bligh e Dyer, 

(1959) nas amostras do músculo longissimus.   

 

4.2.9. Análise sensorial 

 A análise sensorial foi realizada, utilizando-se o teste afetivo, no qual participaram 100 

consumidores, não treinados, selecionados ao acaso, de acordo com o interesse na participação 
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do teste, em cabines individuais com luzes vermelhas. A avaliação foi realizada utilizando-se 

painel sensorial consumidor e escala hedônica estruturada de nove pontos, variando de 

“detestei” (nota 1) a “adorei” (nota 9) para as características de aroma, sabor, textura, suculência 

e aceitabilidade global (MEILGAARD; CIVILLE; CARR, 1999). 

 As amostras de carne foram colocadas em forno elétrico a 170 ºC até atingirem a 

temperatura interna final de 71 ºC, monitoradas por termopares individuais. Em seguida, foram 

cortadas em paralelepípedos de 1,0 x 1,0 x 2,5 cm. As amostras foram disponibilizadas, uma de 

cada vez, codificadas com três números aleatórios, de acordo com Meilgaard, Civille e Carr 

(1999). Foram disponibilizadas quatro amostras aos provadores (uma de cada tratamento) de 

maneira aleatorizada. 

 

4.2.10. Análise estatística 

 O delineamento experimental utilizado foi em blocos completos ao acaso (peso inicial), 

com um total de 24 repetições por tratamento. O efeito dos tratamentos foi considerado como 

efeito fixo e o bloco como efeito aleatório. As características do plasma sanguíneo e da vida de 

prateleira foram analisadas como medidas repetidas no tempo, considerando os efeitos fixos de 

tratamento, tempo e a interação entre tempo e tratamento.  

 Para a análise das características, lipídios, TBARS, perfil de ácidos graxos e colesterol 

a espessura de gordura subcutânea na 12ª costela, foi utilizada como covariável no modelo, pois 

diferenças nas quantidades de gordura intramuscular podem influenciar as concentrações dos 

ácidos graxos, principalmente a relação entre os AGS e AGPI  (BARTOŇ et al., 2007; 

MUCHENJE et al., 2009a; ALBERTÍ et al., 2013) e a quantidade de ácidos graxos poderia 

influenciar a oxidação lipídica, deste modo, foi incluída esta covariável no modelo para evitar 

influência da EGS nos resultados.  

 Para os atributos sensoriais, além dos efeitos descritos no modelo anterior, também foi 

incluído o provador como efeito aleatório. 

 Para análise de todas as características foi utilizado o procedimento Mixed do software 

SAS® (SAS, Institute Inc., Cary, NC) e quando foi observado efeito significativo dos fatores 

principais as médias foram comparadas pelo teste de Tukey.  

 

 



57 

 

4.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foi observado um menor tempo de indução oxidativa para o óleo de linhaça, seguido 

pelo óleo de girassol e de soja (Tabela 3). O óleo de linhaça, por conter um maior grau de 

insaturação (Tabela 2) oxidou mais rápido que os demais e teve um tempo de indução (retenção) 

menor, seguido do óleo de girassol e do óleo de soja. 

O óleo de soja contém antioxidantes naturais em sua composição que promovem 

aumento da sua estabilidade, o que é benéfico por retardar sua degradação oxidativa 

(FERRARI; OLIVEIRA; SCABIO, 2005) e, em função disso, apresentou maior tempo de 

indução, retardando mais sua oxidação, quando comparado aos demais óleos.  

A estabilidade oxidativa é expressa como o período de tempo requerido para alcançar o 

ponto em que o grau de oxidação aumenta abruptamente (VELASCO; ANDERSEN; 

SKIBSTED, 2004). 

 

Tabela 3. Tempo de indução (horas) dos óleos vegetais avaliados pelo equipamento Rancimat 

(Metrohm Nordic ApS). 

Óleo Soja Girassol Linhaça 

Tempo de indução 16:42 13:39 02:18 

 

As fontes de óleo não afetaram a concentração dos lipídios do plasma sanguíneo (Tabela 

4). O mesmo foi observado por Fuentes et al. (2008) ao alimentarem vacas com semente de 

linhaça e um tratamento controle.  

Os níveis de VLDL, LDL, HDL, colesterol e triacilgliceróis foram maiores (P<0,01) no 

final do confinamento (dia 81) em comparação com o início (dia 0; Tabela 4). Este aumento 

pode ser explicado pelo aumento do consumo de extrato etéreo pelos animais (MATURANA 

FILHO, 2013) e aumento da gordura corporal ao longo do confinamento em relação ao início 

(dia 0), pois a proporção de VLDL no plasma sanguíneo aumenta de acordo com a proporção 

de lipídios absorvidos do lúmen pelos enterócitos (KOZLOSKI, 2009), deste modo, após os 81 

dias de confinamento, a quantidade de lipídios circulante no sangue foi maior, em relação ao 

início proporcionando um aumento na síntese de colesterol, assim como de lipoproteínas, para 

fazer o transporte dos triacilgliceróis e colesterol para o fígado e tecido muscular. 

 



58 

 

Tabela 4. Médias, erros padrões da média (EPM) e probabilidades (Pr>F) dos lipídios 

plasmáticos (mg/dL) no sangue de bovinos Nelore alimentados de acordo com as 

dietas experimentais. 

Item1 Dieta  

Dia de 

Confinamento  Probabilidade Pr>F 

CON GIR LIN SOJ EPM 0 81 EPM D DC D*DC 

VLDL 5,0 5,2 5,5 5,0 0,65 4,4 6,0 0,63 0,39 <0,01 0,44 

LDL 73,4 87,4 83,5 83,6 17,59 52,2 111,8 17,2 0,21 <0,01 0,08 

HDL 42,8 46,1 46,0 43,8 16,38 28,5 60,8 16,26 0,80 <0,01 0,48 

Cole 120,8 137,5 135,1 130,6 33,84 83,4 178,5 33,46 0,35 <0,01 0,10 

Triacil 25,1 26,0 27,5 24,9 3,26 21,9 29,9 3,13 0,39 <0,01 0,44 
1CON= dieta sem adição de óleo GIR= dieta contendo óleo de girassol; LIN= dieta contendo óleo de 

linhaça; SOJ= dieta contendo óleo de soja; EPM= erro padrão da média; D= dietas; DC= dias de 

confinamento; D*DC=dieta*dias de confinamento; Cole= colesterol; Triacil= triacilgliceróis. 

 

 Não houve interação entre a espessura de gordura avaliada no abate e as dietas, sobre os 

valores de TBARS, lipídios e colesterol, indicando que a espessura de gordura na carcaça não 

influenciou nos resultados obtidos (Tabela 5). Também não foi observado efeito das fontes de 

óleo sobre estas características. 

 

Tabela 5. Médias, erros padrões da média (EPM) e probabilidades (Pr>F) de TBARS e 

colesterol presentes no músculo longissimus de bovinos Nelore alimentados de 

acordo com as dietas experimentais. 

Item1 
Dieta  Probabilidade Pr>F 

CON GIR LIN SOJ EPM Dietas EGS*D 

Lipídios (%) 1,6 2,1 1,8 1,9 0,20 0,92 0,27 

Colesterol (mg/100g) 32,4 36,2 34,8 38,9 1,48 0,30 0,58 

TBARS (mg MDA/kg tecido) 1,0 1,3 1,5 1,3 0,49 0,87 0,68 
1CON= dieta sem adição de óleo; GIR= dieta contendo óleo de girassol; LIN= dieta contendo óleo de 

linhaça; SOJ= dieta contendo óleo de soja; EPM= erro padrão da média; EGS*D = efeito da interação 

entre a dieta e a espessura de gordura subcutânea utilizada como covariável no modelo; TBARS= 

substâncias que reagem ao ácido tiobarbitúrico. 

 

Em bovinos, a quantidade de lipídios presente na carne é muito variável e é influenciada 

principalmente pelo grupo genético (MUCHENJE et al., 2009a) e a quantidade de gordura 

reflete na marmorização do músculo (MUCHENJE et al., 2008). Nas carnes, do presente estudo, 

foi observado 1,8% de lipídios. Assim como o observado neste trabalho, González et al. (2014) 

também não encontraram diferenças nas quantidades de lipídios na carne de bovinos 

alimentados com os mesmos óleos utilizados neste trabalho, e o mesmo foi observado por 

Oliveira et al. (2012), que forneceram óleo de soja e óleo de linhaça na forma livre e protegida 

para Nelore e também não encontraram diferenças nas quantidades de lipídios. No entanto, 
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estes autores encontraram quantidades de lipídios bem maiores (3,0%) que as observadas neste 

trabalho.  

  As mesmas amostras utilizadas para identificação do colesterol foram analisadas 

também para a presença de 7-cetocolesterol, no entanto, não foi encontrado este composto no 

presente trabalho. O 7-cetocolesterol é frequentemente utilizado como marcador da oxidação 

do colesterol, uma vez que ele é facilmente formado e é um dos produtos mais representativos 

na oxidação do colesterol (>30% do total) (RODRIGUEZ-ESTRADA; GARCIA-LLATAS; 

LAGARDA, 2014).  

Não foram encontradas na literatura dados do 7-cetocolesterol em carnes provenientes 

de animais alimentados com óleos vegetais. No entanto, Ferioli, Caboni e Dutta, (2008) 

avaliaram carnes bovinas embaladas com atmosfera modificada expostas por um, oito e 11 dias 

expostas sob condições de varejo e observaram a presença do 7-cetocolesterol nos três períodos 

avaliados, nas quantidades de 5,4; 11,3 e 18,7 mg/kg de gordura, respectivamente.  

 Diante da ausência deste composto, é possível concluir que o colesterol presente nas 

carnes expostas por três dias, sob condições de varejo, não sofreu oxidação, o que é muito 

favorável para o consumo humano, pois o consumo de produtos de origem animal com a 

presença de compostos oxidados provenientes do colesterol pode ser prejudicial à saúde, 

podendo ter efeitos aterogênico, citotóxico, mutagênico e carcinogênicos além de serem 

constantemente associadas com o desenvolvimento de doenças degenerativas, como mal de 

Alzheimer (LÜTJOHANN et al., 2000; LEONARDUZZI; SOTTERO; POLI, 2002; 

LEMAIRE-EWING et al., 2005).  

As quantidades de colesterol encontradas neste trabalho (35,6 mg/100g) estão abaixo da 

média relatada para carne bovina que é de 47,0 a 57,0 mg/100g (CHIZZOLINI et al., 1999) e 

abaixo também do encontrado por Brugiapaglia, Lussiana e Destefanis, (2014) que encontraram 

médias de 50,9 mg/100g em longissimus de bovinos. O consumo diário de colesterol 

recomendado é de no máximo 300 mg (USDA; DHHS, 2015), deste modo, um consumo de 200 

g de carne do presente estudo, corresponde a ingestão de 71,2 mg de colesterol, ou seja 24% da 

ingestão diária recomendada. A carne bovina é a principal fonte de colesterol na dieta humana, 

sendo assim, menores concentrações de colesterol na carne é desejado, já que este composto 

está constantemente associado com problemas cardiovasculares.  

Na literatura encontra-se uma variação muito ampla nos valores de TBARS para carnes 

em condições de varejo, no entanto, mesmo com esta ampla variabilidade, as médias observadas 

neste trabalho para TBARS, podem ser consideradas elevadas de acordo com o observado por 

Oliveira et al. (2011) que encontraram 0,35 mg MDA/kg de carne em bovinos alimentados com 
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dietas com caroço de algodão, soja e linhaça em grãos e por Rodas-González et al. (2011) em 

carnes expostas por três dias e por Colle et al. (2015) em carnes expostas por quatro dias sob 

condições de varejo, que observaram 0,33 e 0,34 mg MDA/kg, respectivamente.  

De acordo com Colle et al. (2015), amostras do músculo longissimus de bovinos 

expostos por quatro dias em condições de varejo tiveram menos de 1 mg MDA/kg. Já Campo 

et al. (2006) observaram para carnes expostas por quatro dias médias de 2,3 mg MDA/kg . É 

de se esperar que carnes em condições de varejo tenham valores de TBARS elevados, pois elas 

estão expostas a luz e ao oxigênio que são fatores catalizadores da oxidação lipídica.  

Embora os valores de TBARS do presente estudo podem ser considerados elevados, 

estão abaixo de 2 mg MDA/kg de tecido, que segundo Campo et al. (2006) este é o limite de 

TBARS para que a carne seja aceita, sem ter a presença do sabor rancificado, típico de oxidação 

lipídica. Além disso, não foi observada diferença na cor das carnes expostas por um e três dias 

em gôndola sob condição de varejo (Tabela 6), de acordo com Rodas-González et al. (2011) a 

oxidação lipídica está relacionada à descoloração da carne, devido ao acúmulo de compostos 

carbonílicos provenientes da oxidação dos AGI e dos fosfolipídios provenientes da oxidação da 

mioglobina. 

O pH das carnes expostas por um e três dias, sob condições de varejo, não foram 

influenciadas pela dieta nem pela interação da dieta e dos dias de exposição (Tabela 6). No 

entanto, foi observado o efeito de tempo de exposição (P<0,01) para o pH. O pH das carnes 

expostas por três dias (5,6) sob condições de varejo (Tabela 6) foi maior (P<0,01) em relação 

as carnes expostas por um dia (5,5) provavelmente pelo mesmo motivo que acontece durante a 

maturação, há a proteólise das enzimas endógenas e consequentemente o acúmulo de 

compostos nitrogenados, como aminas, por exemplo, resultantes da proteólise, além da 

ocorrência do metabolismo microbiano que favorece a formação de metamioglobina 

(OLIVEIRA et al., 2011). No entanto, este valor de pH maior, não tem implicância sobre a 

qualidade da carne, pois está dentro do intervalo (5,5 a 5,8) considerado normal para bovinos 

(MUCHENJE et al., 2009a).  

A cor L*, a* e b* das carnes expostas em gôndola, sob condições de varejo (Tabela 6) 

não foi influenciado pela dieta, pelos dias de exposição e nem pela interação entre as dietas e 

os dias de exposição, sendo um comportamento positivo, pois Rodas-González et al. (2011) 

observaram que carnes expostas por três dias apresentaram valores de L*, a* e b* reduzidos, 

após um dia de exposição, perdendo gradualmente a cor vermelha e a vivacidade, e estas 

mudanças foram visíveis, pois além de avaliadas por colorímetro, foram avaliadas também por 

painel sensorial treinado e este observou esta mudança. A cor é uma das características mais 
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importantes por ser determinante pela decisão de compra ou não da carne pelo consumidor, 

ausência de alterações na cor durante a vida de prateleira é muito desejável, pois não fará com 

que o consumidor rejeite um produto devido a aparência que ainda está dentro do prazo de 

validade e não sofreu deterioração ou perda de qualidade.  

 

Tabela 6. Médias, erros padrões da média (EPM) e probabilidades (Pr>F) de longissimus 

mantidos sobre refrigeração (0-5 °C), simulando condições de varejo, provenientes 

de bovinos Nelore alimentados de acordo com as dietas experimentais. 

Item1 
Dieta     Dia  Probabilidade Pr>F 

CON GIR LIN SOJ EPM 1 3 EPM Dietas Dias D*D 

pH 5,5 5,5 5,5 5,5 0,01 5,5 5,6 0,01 0,29 <0,01 0,49 

L* 31,8 31,5 31,5 32,0 0,61 31,2 32,2 0,61 0,92 0,33 0,80 

a* 16,9 16,6 15,9 16,7 0,43 16,4 16,6 0,39 0,38 0,85 0,67 

b* 15,6 15,4 16,5 15,3 0,83 16,3 15,0 0,69 0,71 0,28 0,92 
1CON= dieta sem adição de óleo; GIR= dieta contendo óleo de girassol; LIN= dieta contendo óleo de 

linhaça; SOJ= dieta contendo óleo de soja; EPM= erro padrão da média; D*D= dieta*dias de exposição. 

 

 Não foi observada interação entre a espessura de gordura na carcaça com os tratamentos 

para a maioria dos ácidos graxos avaliados (Tabela 7), indicando que os resultados obtidos para 

as dietas não foram influenciados pela espessura de gordura. 

Também não foi observado efeito da adição do óleo para a maioria dos ácidos graxos 

avaliados (Tabela 7), tampouco para as concentrações totais de AGS, AGPI, n-3, n-6 e das 

enzimas ∆9-dessaturase e elongase (Tabela 8).  

 Os ácidos graxos C18:1 n-9, C20:3 n-6 e C20:5 n-3 apresentaram interação entre a EGS 

e a dieta (P<0,05), no entanto, como não houve diferença entre as dietas, não foi realizado o 

desdobramento da interação.  

 A ausência de diferenças entre as dietas no somatório dos ácidos graxos 

monoinsaturados (AGM) (45%) e AGPI (10%) (Tabela 7) também foi observada por González 

et al. (2014), que utilizaram os mesmos óleos deste experimento e encontraram proporções 

semelhantes de ∑AGM (40%) e ∑AGPI (8,0%). Esta ausência de efeitos nos ∑AGM e ∑AGPI 

mostra que os óleos fornecidos não tiveram efeito na taxa de lipólise no rúmen (GONZÁLEZ 

et al., 2014) e provavelmente ocorreu intensa biohidrogenação, pois os óleos utilizados nas 

dietas têm composições diferentes de AGI (Tabela 2), deste modo, esperava-se diferenças 

nestes somatórios.  
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Tabela 7. Médias, erros padrões da média (EPM) e probabilidades (Pr>F) da composição de ácidos graxos 

(%) no músculo longissimus de bovinos Nelore alimentados de acordo com as dietas 

experimentais. 

Item1 Dieta  

Probabilidade 

Pr>F 

CON GIR LIN SOJ  Dietas EGS*D 

∑Saturados 41,13±0,74 41,27±0,80 41,18±0,73 40,95±0,74  0,82 0,81 

C14:0 (mirístico) 2,33±0,11 2,8±0,13 2,74±0,11 2,46±0,12  0,84 0,78 

C15:0 (pentadecanoico) 0,42±0,07 0,28±0,10 0,27±0,06 0,27±0,07  0,82 0,99 

C16:0 (palmítico) 23,53±0,38 23,57±0,42 23,67±0,37 23,59±0,38  0,81 0,41 

C17:0 (margárico) 0,84±0,05 0,87±0,06 0,77±0,05 0,74±0,05  0,36 0,50 

C18:0 (esteárico) 14,01±0,63 13,89±0,65 13,91±0,62 14,08±0,63  0,90 0,92 

∑Monoinssaturados 46,82±0,84 44,13±0,92 45,33±0,83 44,4±0,84  0,44 0,09 

C14:1 cis 9 (miristoleico) 0,59±0,06 0,77±0,06 0,74±0,06 0,56±0,06  0,61 0,62 

C15:1 cis 10 (pentadecanoico) 0,25±0,05 0,15±0,08 0,27±0,06 0,19±0,04  0,10 0,10 

C16:1 cis 9 (palmitoleico) 2,95±0,12 3,13±0,13 2,96±0,12 2,76±0,12  0,68 0,29 

C16:1 trans 9 (palmitoleico) 0,27±0,02 0,16±0,02 0,21±0,02 0,19±0,02  0,12 0,14 

C17:1 trans 10 (heptadecanoico) 1,70±0,17 1,70±0,19 1,80±0,18 1,80±0,17  0,99 0,17 

C17:1 cis 10 (heptadecanoico) 0,96±0,04 0,83±0,04 0,84±0,04 0,82±0,04  0,44 0,10 

C18:1 cis 6 (petroselinico) 0,19±0,04b 0,32±0,03ab 0,36±0,03a 0,37±0,03a  0,04 0,16 

C18:1 cis 11 (vacênico) 1,54±0,04 1,46±0,05 1,46±0,04 1,40±0,04  0,40 0,53 

C18:1 trans 11 (vacênico) 0,66±0,11 1,24±0,11 1,06±0,11 1,24±0,11  0,11 0,29 

C18:1 n-9 (oleico) 38,42±0,82 34,98±0,90 36,4±0,81 35,33±0,82  0,56 0,04 

C18:1 n-9 trans (elaidico) 0,32±0,36 0,40±0,20 0,51±0,20 0,57±0,18  0,98 0,99 

C20:1 cis 11 (eicosenoico) 0,13±0,04 0,23±0,03 0,19±0,02 0,15±0,03  0,29 0,55 

∑Poli-insaturados 9,30±0,83 10,52±0,91 9,82±0,81 10,60±0,83  0,93 0,13 

C18:2 n-6 (linoleico) 5,33±0,48 6,99±0,53 5,72±0,48 6,58±0,48  0,44 0,10 

C18:3 n-3 (linolênico) 0,49±0,05b 0,42±0,06b 0,96±0,05a 0,47±0,05b  0,01 0,11 

C20:3 n-6 (eicosotrienoico) 0,56±0,05 0,58±0,06 0,43±0,05 0,55±0,05  0,55 0,02 

C20:4 n-6 (araquidônico) 1,65±0,20 1,71±0,23 1,47±0,20 1,76±0,20  0,86 0,09 

C20:5 n-3 (eicosapentaenoico) 0,42±0,07 0,38±0,08 0,40±0,07 0,34±0,07  0,43 0,03 

C22:4 n-6 (docosatetraenoico) 0,25±0,04 0,25±0,04 0,22±0,04 0,22±0,03  0,65 0,65 

C22:5 n-3 (docosapentaenoico) 0,78±0,09 0,73±0,10 0,79±0,10 0,76±0,09  0,73 0,08 

CLA cis9, trans 11 0,28±0,04 0,47±0,04 0,43±0,03 0,48±0,03  0,69 0,93  

Outros  2,75±0,24 3,88±0,26 3,47±0,24 3,79±0,24  0,43 0,70 
1CON= dieta sem adição de óleo; GIR= dieta contendo óleo de girassol; LIN= dieta contendo óleo de linhaça; SOJ= 

dieta contendo óleo de soja; EGS*D = efeito da interação entre a dieta e a espessura de gordura subcutânea utilizada 

como covariável no modelo; Saturados= soma de todos os ácidos graxos saturados identificados; Monoinsaturados= 

soma de todos os ácidos graxos monoinsaturados identificados; Poli-insaturados= soma de todos os ácidos graxos 

poli-insaturados identificados; a,b= letras diferentes na mesma linha, diferem entre si (P<0,05). 

 

 Em ruminantes, os AGPI provenientes da dieta são degradados em AGM e saturados no 

rúmen por biohidrogenação microbiana e apenas uma pequena proporção, cerca de 10% da 

dieta, fica disponível para incorporação nos tecidos (WOOD et al., 2008). 
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 A ausência de efeitos da dieta nos somatórios de AGS está de acordo com o observado 

na literatura para dietas com óleos de soja, girassol e linhaça (GONZÁLEZ et al., 2014), óleo 

de soja, linhaça e óleo de linhaça protegido (OLIVEIRA et al., 2012) e para sementes de soja, 

linhaça e caroço de algodão (OLIVEIRA et al., 2011). No entanto, as porcentagens do 

somatório de AGS encontrados neste trabalho (41%) podem ser consideradas baixas, se 

comparadas com o encontrado por Oliveira et al. (2012) que tiveram médias de 45%, González 

et al. (2014) 49%, e Oliveira et al. (2011) 55%. Os AGS estão relacionados com aumento das 

concentrações de colesterol no sangue em humanos e doenças cardiovasculares (WILLIAMS, 

2000), portanto, menores proporções destes nas carnes são desejáveis, deste modo, estas 

proporções verificadas abaixo do relatado na literatura, são resultados positivos.   

 

Tabela 8. Médias, erros padrões da média (EPM) e probabilidades (Pr>F) das relações de ácidos 

graxos no músculo longissimus de bovinos Nelore alimentados de acordo com as dietas 

experimentais. 

Item1 
Dieta  Probabilidade Pr>F 

CON GIR LIN SOJ EPM Dietas EGS*Dietas 

n-3 1,59 1,11 1,98 1,31 0,20 0,07 0,10 

n-6  7,60 9,03 7,67 8,90 0,70 0,77 0,14 

n6:n3 5,54b 8,75a 4,15b 7,66a 0,55 0,05 0,42 

AGPI:AGS 0,23 0,26 0,24 0,27 0,99 0,99 0,20 

∆9-Dessaturase C16 11,15 11,59 11,06 10,43 0,36 0,76 0,91 

∆9-Dessaturase C18 73,14 71,40 72,26 71,48 1,18 0,61 0,40 

Elongase 66,36 64,84 65,51 65,19 0,50 0,68 0,78 
1CON= dieta sem adição de óleo; GIR= dieta contendo óleo de girassol; LIN= dieta contendo óleo de 

linhaça; SOJ= dieta contendo óleo de soja; EPM= erro padrão da média; EGS*Dietas = efeito da 

interação entre a dieta e a espessura de gordura subcutânea utilizada como covariável no modelo; n-3= 

soma dos C18:2 n-3, C20:5 n-3, C22:5 n-3; n-6= soma dos C18:2 n-6, C20:3 n-6, C20:4 n-6, C22:4 n-

6. a,b= letras diferentes na mesma linha, diferem entre si (P<0,05). 

  

 Dentre os AGS, é importante observar o C16:0 (segundo ácido graxo em maior 

proporção) e o C14:0, pois estes são responsáveis pelo aumento da LDL e do colesterol total 

no plasma sanguíneo humano (WILLIAMS, 2000; WOOD et al., 2003). Estes AGS não foram 

influenciados pela adição de óleo vegetal na dieta, como relatado na literatura (GONZÁLEZ et 

al., 2014; SANTANA et al., 2014) e estão em proporções menores do que observado por 

González et al. (2014), o que é desejável, pois estes AGS são considerados colesterolêmicos. 

 Não houve efeito da dieta nas concentrações de C18:0 nas carnes provenientes do 

músculo longissimus, assim como observado por González et al. (2014), que forneceram os 

mesmos óleos deste trabalho para bovinos da raça Rubia Gallega e as proporções encontradas 

(13,97%) foram próximas às observadas no presente estudo. Este é o terceiro ácido graxo em 

maior proporção na carne e apesar de ser um AGS não contribui para o aumento do colesterol 
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total e pode ser convertido ao C18:1 n-9 (WOOD et al., 2003; JENKINS et al., 2008) e não 

promove aumento dos riscos de doenças cardiovasculares, podendo ainda ter efeitos benéficos 

nos fatores de riscos trombogênicos e aterogênicos (KELLY et al., 2001).  

 O ácido graxo C18:1 cis 6 apresentou maiores (P<0,05) concentrações nas carnes 

provenientes dos animais alimentados com óleo de linhaça e soja, em comparação com as 

carnes provenientes do tratamento controle. Não foi encontrado na literatura, resultados 

semelhantes a este, mas sendo o C18:1 cis 6 um AGI e com configuração cis um aumento do 

mesmo é visto de forma benéfica a saúde humana.  

 O C18:1 n-9 foi o ácido graxo em maior proporção em todos os tratamentos, mas sem 

diferenças entre as dietas assim como observado por He et al. (2011) que avaliaram uma mistura 

de óleo de linhaça e girassol para bovinos, por González et al. (2014) que forneceram os óleos 

de soja, girassol e linhaça e por Santana et al. (2014) que testaram óleo de soja, soja em grão e 

gordura protegida. Este é o ácido graxo em maior quantidade em carnes bovinas e é formado a 

partir do C18:0 pela ação da enzima estearoil Co-A dessaturase (WOOD et al., 2008; SMITH 

et al., 2009). De acordo com González et al. (2014), a ausência de diferenças nas proporções 

do ∑AGM e no C18:1 c9 nas carnes provenientes dos tratamentos com inclusão de óleo, pode 

estar relacionada com a suplementação de elevada concentração de AGPI nas dietas com óleo. 

 O C18:1 t11 é um produto intermediário da biohidrogenação do ácido graxo C18:2 n-6 

e C18:3 n-3, podendo também ser convertido em CLA pela ação da enzima ∆9-dessaturase e 

este não foi alterado pelas dietas, o que foi algo inesperado, assim como a ausência de diferenças 

no ácido linoleico e no CLA cis 9 trans 11, pois os óleos de soja e girassol são ricos no ácido 

graxo linoleico, deste modo, esperava se diferenças entre os tratamentos, e aumento das 

quantidades de CLA na carne dos animais que receberam óleos em relação ao tratamento 

controle e mesmo diferenças entre as carnes dos animais que receberam dieta com óleo, assim 

como observado na literatura por He et al. (2011), González et al. (2014) e Oliveira et al. (2014), 

pois os óleos foram fornecidos para que servissem de substrato para a síntese de CLA (NOCI 

et al., 2007). Como o ácido vacênico é um produto da biohidrogenação incompleta, 

provavelmente ocorreu a biohidrogenação completa dos ácidos linoleico e linolênico, deste 

modo não escapou ácido vacênico do rúmen para ser depositado nos tecidos ou para que atuasse 

de substrato, para a enzima ∆9-dessaturase transformar em CLA. Vale ressaltar que mesmo 

com a ausência de diferenças nas quantidades de CLA, as médias observadas nos tratamentos 

com inclusão de óleo, foram o dobro da quantidade observada no tratamento controle. 

 O C18:3 n-3 apresentou maiores concentrações nas carnes de animais alimentados com 

linhaça (P<0,05), em comparação com os demais tratamentos (Tabela 7), devido ao óleo de 
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linhaça ser rico em C18:3 n-3. Este é um resultado desejável, pois um dos objetivos da 

alimentação dos animais com o óleo de linhaça foi para incorporar ácidos graxos das séries n-

3 na carne devido os benefícios favoráveis destes ácidos graxos na saúde humana. O mesmo foi 

observado por Noci et al. (2007) na carne de bovinos que receberam óleo de girassol e linhaça 

e González et al. (2014) em bovinos que foram suplementados com os óleos de soja, girassol e 

linhaça.  

 Não houve diferenças entre as dietas para o C20:5 n-3 (EPA), C20:4 n-6 e C22:5 n-3 

(DPA) sendo um resultado indesejável, pois esperava-se que com o fornecimento de AGPI na 

dieta de ruminantes ocorresse um aumento de ácido graxo de cadeia longa (20-22 C), que são 

formados através do C18:2 n-6 e C18:3 n-3 pela ação das enzimas dessaturares ∆5 e ∆6 e 

elongases (WOOD et al., 2008). No entanto, foram encontradas porcentagens maiores de EPA 

(0,38%) e DPA (0,76%) neste trabalho, do que o relatado por González et al. (2014), que 

avaliaram estes mesmos óleos e observaram 0,31% de EPA e 0,29% de DPA. 

 A carne dos animais alimentados com óleo de linhaça apresentaram relação entre n6:n3 

de 4,15, devido a elevada quantidade de C18:3 n-3 no óleo de linhaça, como relatado na 

literatura (NOCI et al., 2007; GONZÁLEZ et al., 2014) e dentro do recomendado pela World 

Health Organization, (2003) que é de 4 na dieta. É interessante que esta relação seja mais baixa, 

para que a dieta humana como um todo não exceda este valor. As carnes dos animais 

alimentados com os óleos de girassol e soja apresentaram relações de 8,75 e 7,66 

respectivamente, ou seja, acima do recomendado o que não é desejável. E apesar de não ter 

ocorrido diferenças entre os tratamentos nas quantidades de n-6, esta relação elevada de n6:n3 

nas carnes do tratamento girassol e soja se devem provavelmente devido a quantidade de 18:2 

n-6 nestes óleos, pois elevadas quantidades de n-6 fazem com que esta relação seja elevada 

(NOCI et al., 2007).  

 A relação entre AGPI:AGS não foi influenciada pelas dietas e apresentou-se abaixo 

(0,25) do recomendado, que é maior ou igual a 0,4 (WOOD et al., 2008) assim como observado 

por Santana et al. (2014) que observaram médias de 0,11 e não encontraram diferenças entre o 

óleo de soja, grão de soja e gordura protegida. É importante atender estas relações, pois 

quantidades desbalanceadas entre n6:n3 e baixas de AGPI:AGS na carne estão associadas com 

aumento de doenças cardiovasculares e câncer em humanos (WILLIAMS, 2000; WOOD et al., 

2003; ALDAI et al., 2006).  

Os índices de atividade das enzimas ∆9 dessaturase C16 e C18 e da elongase não foram 

influenciadas pelos tratamentos, assim como relatado na literatura (OLIVEIRA et al., 2011). 

Estas são responsáveis pela conversão dos AGS com 16 e 18 átomos de carbono, 
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respectivamente, em seus correspondentes monoinsaturados com dupla ligação no carbono 9. 

Estes índices expressam a quantidade do produto (AGM) como porcentagem do substrato 

disponível para a conversão. A ausência de diferenças nestes índices pode ter contribuído com 

a ausência de diferenças nos C18:0, C18:1 n-9 e C18:2 n-6 (LUDDEN et al., 2009). 

O aroma e a textura da carne avaliados na análise sensorial realizada com consumidores 

não foram alterados pelos tratamentos (Tabela 9). A carne dos animais alimentados com óleo 

de girassol recebeu maiores notas para o atributo sabor (P<0,01), em relação à carne proveniente 

de animais alimentados com óleo de soja. Elevados níveis de C18:2 n-6 na carne, podem 

prejudicar o sabor de carnes cozidas (GEAY et al., 2001; MIR et al., 2003) e proporções 

balanceadas de n-3 e n-6 são necessárias para não proporcionar sabores estranhos na carne (off-

flavour) (GEAY et al., 2001).  

 

Tabela 9. Médias, erros padrões da média (EPM) e probabilidades (Pr>F) da análise sensorial 

do músculo longissimus de bovinos Nelore alimentados de acordo com as dietas 

experimentais. 

Item1 
Dieta   

CON GIR LIN SOJ EPM Pr>F 

Aroma 6,1 6,0 5,8 5,8 0,12 0,28 

Maciez 6,1 6,1 6,0 5,9 0,15 0,67 

Sabor 6,1ab 6,3a 6,0ab 5,7b 0,13 0,01 

Suculência 6,5a 6,5a 6,1ab 5,9b 0,15 0,01 

Aceitabilidade Global 6,3a 6,3a 6,0ab 5,8b 0,13 0,02 
1CON= dieta sem adição de óleo; GIR= dieta contendo óleo de girassol; LIN= dieta contendo óleo de 

linhaça; SOJ= dieta contendo óleo de soja; EPM= erro padrão da média; a,b= letras diferentes na mesma 

linha diferem entre si (P<0,05). 

 

As carnes dos bovinos alimentados com óleo de soja não apresentaram diferenças nas 

quantidades de C18:2 n-6 e n-6. No entanto, as carnes da dieta com óleo de soja apresentaram 

maiores proporções na relação n6:n3 assim como o tratamento girassol. Deste modo, as 

menores notas para o atributo sabor nas carnes provenientes do tratamento soja, podem estar 

associadas a esta maior relação n6:n3, por haver maiores quantidades de n-6 do que n-3 na 

carne. No entanto, esta maior relação não prejudicou o sabor das carnes dos animais 

alimentados com a dieta com óleo de girassol, pois estas receberam as maiores notas para sabor. 

As carnes dos bovinos tratados com dieta controle e com óleo de girassol foram mais 

suculentas e tiveram maior aceitabilidade global dos consumidores (P<0,01), em relação àquela 

dos animais alimentados com óleo de soja na dieta (Tabela 9). A suculência é influenciada pela 
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quantidade de gordura e água na carne (MUCHENJE et al., 2009a), no entanto, não houve 

diferenças nas quantidades de lipídios (Tabela 5) entre os tratamentos, como já relatado 

anteriormente. Deste modo, estas diferenças não podem ser atribuídas às quantidades de 

gordura. 

 

4.4. CONCLUSÕES 

 

 O óleo de linhaça proporcionou carnes com perfil lipídico mais favorável para a saúde 

humana, pois apresentou maiores proporções do ácido linolênico e relações ideais de n6:n3.  

 O uso de óleos vegetais na dieta, não prejudicou a aparência das carnes e não 

proporcionaram oxidação lipídica com a formação de compostos de colesterol oxidados nas 

carnes expostas sob condições de varejo. 
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