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Resumo: O objetivo deste estudo foi analisar o perfil de ácidos graxos da carne de cordeiros submetidos à 

dietas contendo oleaginosas em confinamento. O efeito desta alimentação pode influenciar o perfil dos 

ácidos graxos insaturados e saturados, sendo estes relacionados a diversas doenças nos seres humanos. 

Foram utilizados 15 cordeiros inteiros, cruzados Texel com seis meses de idade, confinados e com peso 

médio de 28,5 ± 5,65kg. Os tratamentos foram constituídos de três dietas, sendo uma dieta controle a base 

de silagem de milho, milho, farelo de soja e minerais, e duas dietas testes contendo caroço de algodão (CA) 

e grão de soja (GS) por um período experimental de 56 dias. Houve efeito significativo entre as dietas para 
a composição de ácidos graxos da carne dos cordeiros, onde os animais alimentados com a dieta controle 

apresentaram uma baixa quantidade de ácidos graxos insaturados, enquanto os animais que foram 

alimentados com a dieta contendo caroço de algodão, apresentaram valores mais baixos para os ácidos 

graxos saturados e maiores para ácidos graxos insaturados, quando comparado aos animais do tratamento 

controle. Já a carne dos animais que foram alimentados com o tratamento contendo grão de soja 

apresentaram valores elevados em ambos os tipos de ácidos graxos, contudo a quantidade de insaturado foi 

maior que a de saturado. 
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PROFILE OF FATTY ACIDS OF MEAT LAMBS SUBMITTED TO DIETS CONTAINING 

OLEAGINOSES IN CONFINEMENT 

 

Abstract: The aim of this study was to analyze the fatty acid profile of meat from lambs submitted to diets 

containing oleaginous in confinement. The effect of this diet can influence the profile of unsaturated and 

saturated fatty acids, which are related to several diseases in humans. Fifteen whole lambs, six months old 

Texel crossbred, confined and with an average weight of 28.5 ± 5.65 kg were used. The treatments consisted 

of three diets, a control diet based on corn silage, corn, soybean meal and minerals, and two test diets 

containing cottonseed (CA) and soybean (GS) for an experimental period of 56 days. There was a 
significant effect among the diets for the fatty acid composition of the lambs' meat, where the animals fed 

the control diet had a low amount of unsaturated fatty acids, while the animals that were fed the diet 

containing cottonseed had values lower for saturated fatty acids and higher for unsaturated fatty acids when 

compared to control treatment animals. However, the meat of the animals that were fed the treatment 

containing soybean grain presented high values in both types of fatty acids, however the amount of 

unsaturated was higher than that of saturated. 
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Introdução 

O hábito de consumir carne ovina vem crescendo no Brasil, por isso faz-se necessário preocupar-

se com as características físico-químicas e sensoriais da carne, e com isso melhora a qualidade do produto 
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final (Seabra, 2016). Um dos fatores que estão relacionados à qualidade da carne é a alimentação que os 

animais são submetidos (Madruga et al., 2008). Relacionado a este fator existem fontes lipídicas, como o 

grão de oleaginosas que são inclusas na dieta dos animais e influenciam o perfil dos ácidos graxos 

insaturados e saturados, sendo que este último está associado a diversas doenças nos seres humanos (Seabra, 

2016; Madruga et al., 2008). Dessa forma, o objetivo deste estudo foi analisar o perfil dos ácidos graxos da 

carne de cordeiros submetidos à dietas contendo grão de soja e caroço de algodão como fonte de oleaginosas 

em confinamento. 

Materiais e Métodos 

O experimento foi realizado na Faculdade de Medicina veterinária e Zootecnia (FAMEZ) da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Foram utilizados 15 cordeiros inteiros, cruzados Texel com 

seis meses de idade, confinados e com peso médio de 28,5 ± 5,65kg. 

Os tratamentos foram constituídos de três dietas, sendo uma dieta controle a base de silagem de 

milho, milho, farelo de soja e minerais, e duas dietas testes contendo caroço de algodão (CA) e grão de soja 

(GS) por um período experimental de 56 dias. 

Os ácidos graxos no músculo Longissimus foram extraídos e metilados utilizando o método de 

Hara e Radin (1978), adaptado.  
 Os dados das análises foram submetidos a ANAVA usando procedimento GLM do SAS de acordo 

com o DIC. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey, em nível de 5% de significância. 

 

  Resultados e Discussão 

O consumo de nutrientes (MS, MO, PB, FDN, EE) foi influenciado significativamente pela dieta. 

O tratamento de grão de soja apresentou o maior consumo de MS e PB (Tabela 1). O consumo de FDN 

(431,79 g/dia) e EE (20,22 g/dia) foi inferior para os animais tratamento controle. Os resultados do 

consumo de grão de soja apresentou maior teor de MS, visto que os animais que foram alimentados com 

este grão consumiram maior quantidade de MS quando comparado aos outros tratamentos. Quanto ao EE 

na dieta controle, este obteve menores resultados pois essa dieta continha menores teores deste nutriente 

no alimento fornecido. 

Contrário a estes resultados, Cunha et al. (2008) utilizando diferentes níveis de caroço de algodão 
(0,20,30 e 40%) na dieta de ovinos Santa Inês, não encontraram diferenças significativas no consumo de 

matéria seca. 

 

Tabela 1. Consumo dos nutrientes dos cordeiros submetidos à dietas com oleaginosas. 

  Tratamentos    

 Controle Grão de Soja Caroço de Algodão CV P 

MS (g/dia) 1325,80 b 2049,40 a 1168,30 b 14,13 0,0001 

MO (g/dia) 1268,90 1227,50 a 1109,70 b 16,99 0,0001 

PB (g/dia)  229,20 b 288,41 a 219,55 b 21,44 0,0001 

FDN (g/dia) 431,79 b 492,38 a b 539,86 a 19,53 0,0001 

EE (g/dia) 20,22 b 58,74 a 54,41 a 14,01 0,0001 
a-bMédias seguidas por letra minúscula distintas, diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05) 

 

Houve efeito significativo entre as dietas para a composição de ácidos graxos da carne dos 
cordeiros, onde os animais alimentados com a dieta controle apresentaram uma baixa quantidade de ácidos 

graxos insaturados (AGI), enquanto os animais que foram alimentados com a dieta com caroço de algodão 

apresentaram valores mais baixos para os ácidos graxos saturados (AGS) e maiores para ácidos graxos 

insaturados, quando comparado aos animais do tratamento controle. Já a carne dos animais que foram 

alimentados com o tratamento contendo grão de soja  apresentaram valores elevados em ambos os tipos 

de ácidos graxos, contudo a quantidade de insaturado foi maior que a de saturado (tabela 2). Este resultado 

pode ser explicado pelo fato de que os animais que se alimentaram com a dieta contendo grão de soja 

consumiram maior quantidade de MS do que os demais tratamentos.  
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Resultados diferente deste foram encontrados por Madruga et al., (2008) que demonstraram que o 

teor de AGS encontrados no músculo semimembranosus de ovinos Santa Inês aumentou à medida que se 

adicionou caroço de algodão integral à dieta.  

Contudo, corroborando com os resultados do presente trabalho, Guizzo (2013) observou que os 

teores de CLA apresentaram diferença significativa entre os tratamentos utilizados (grão de soja, semente 

de girassol e caroço de algodão), sendo que a carne dos animais alimentados com grão de soja apresentou 

maior teor.  

 

Tabela 2. Perfil de ácidos graxos da carne de cordeiros submetidos à dietas com oleaginosas. 

 

 

 TRATAMENTOS    

Perfil de Ac. Graxos 

(mg/g) 

Controle Grão de Soja Caroço de 

Algodão 

CV P 

C10:0 0,0205 0,0211 0,0151 23,09 0,977 

C12:0 0,0134 0,0133 0,0099 40,68 0,4739 

C14:0 0,3356 0,3913 0,2473 30,68 0,1106 

C15:0 0,0333 0,0406 0,0346 24,54 0,4146 

C16:0 5,0067 ab 5,7212 a 3,7158 b 24,37 0,0453 

C16:1 0,2751 a 0,2159 a 0,1093 b 24,94 0,0007 

C17:0 0,1254 0,1207 0,0913 22,16 0,1042 

C18:0 3,4497 b 5,4307 a 3,629 b 30,35 0,0454 

C18:1n9c 10,7056 a 11,2781 a 5,075 b 24,49 0,0014 

C18:2n6c 0,6945 b 1,4343 a 1,4425 a 17,66 0,0001 

C20:4n 0,1263 b 0,1533 a b 0,1748 a 13,09 0,0050 

CLA 0,7758 b 1,5171 a 0,6953 b 23,17 0,0002 
variação; C10:0= Ácido Cáprico; C12:0=ácidos láurico; C14:0 = ácido mirístico; C15:0= Acido pentadecanoico; C16:0 = ácido palmítico; C16:1 = ácido 

palmitoleico; C17:0= ácido heptadecanóico; C18:0 = ácido esteárico; C18:1N9 = ácido oleico;C18:2N6 = ácido linoleico. 

a-bMédias seguidas por letra minúscula distintas, diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05) 

 

Conclusões 
 Dietas contendo grãos de oleaginosas possuem maior teor de ácidos graxos saturados na carne 

quando comparado com dietas que não contém oleaginosas.  
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