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RESUMO

Foram avaliados três rações (TES - ração
testemunha; LIN - ração com semente de linhaça
integral; CAN - ração com grão integral de canola)
sobre a composição química (umidade, cinzas,
proteína, lipídeos totais e colesterol total) e a
composição em ácidos graxos do músculo
Longissimus de novilhas Nelore terminadas em
confinamento. Como volumoso, foi utilizada a
silagem de milho e a casca de caroço de algodão.
Os concentrados consistiram de farelo de soja,
grão de milho moído, resíduo de fecularia de
mandioca, sal mineral, uréia e calcário (TES),
diferindo pela inclusão ou não da semente de
linhaça (LIN) ou canola em grão (CAN). Foram
utilizadas 24 novilhas com idade média de 21
meses e peso vivo médio de 379,42 kg. O
delineamento utilizado foi o inteiramente
casualizado, com três tratamentos e oito
repetições. Não foram observadas diferenças

para os valores de umidade, cinzas, proteína,
lipídeos totais e concentração de colesterol total.
Com exceção dos ácidos graxos C17:1 n-9;
C18:1 (trans-11) e C18:3 n-6, não foi observada
diferença (p>0,05) para a composição em ácidos
graxos do músculo Longissimus. O ácido graxo
17:1 n-9 apresentou maior valor (p<0,01) para o
tratamento LIN em relação ao CAN, não diferindo
(p>0,05) do TES. O teor do ácido graxo 18:3 n-
6 foi superior (p<0,01) para o LIN em relação ao
CAN. O tratamento TES não diferiu (p>0,05) do
LIN, todavia apresentou maior teor (p<0,05) do
ácido graxo 18:1 (trans-11) em relação ao CAN.

SUMMARY

Three rations (TES - control ration, LIN -
whole linseed ration, and CAN - whole canola
seed ration) on the chemical (moisture, ashes,
protein, fat, and total cholesterol) and the fatty
acids composition of Longissimus muscle of

*Parte da dissertação de mestrado do quinto
autor.
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Nellore heifers finished in feedlot were evaluated.
Corn silage and cottonseed hulls were used as
roughage source. The concentrates consisted
of soybean meal, ground corn grain, cassava
starch by-products, mineral salt, urea, and
limestone (TES) differing or not, by inclusion,
from linseed (LIN) or whole canola seed (CAN).
Twenty-four heifers with average age of 21
months and initial weight of 379.42 kg were used.
A completely randomized design, with three
treatments and eight repetitions, was used. No
differences (p>0.05) were detected for moisture,
ashes, protein, fat, and cholesterol total
concentration. Except for the fatty acids C17:1 n-
9, C18:1 (trans-11) and C18:3 n-6, no difference
(p>0.05) was detected in the fatty acids
composition of the Longissimus muscle. The
fatty acid 17:1 n-9 presented higher levels
(p<0.01) in the LIN treatment as compared to the
CAN treatment, but did not differ (p>0.05) from
the TES treatment. The 18:3 n-6 fatty acid levels
were higher (p<0.01) in the LIN treatment, as
compared to the CAN treatment. The TES treatment
did not differ (p>0.05) from the LIN treatment;
however, it presented higher levels (p<0.05) of
the 18:1 (trans-11) fatty acid as compared to the
CAN treatment.

INTRODUÇÃO

As recentes descobertas na área
da saúde vêm, cada vez mais, mudan-
do os conceitos e os hábitos relaciona-
dos à alimentação humana. Essas
mudanças se referem, principalmente,
à ingestão da gordura presente no leite
e seus derivados, e na carne bovina.

As gorduras representam de 25 a
30% do peso corporal adulto normal do
animal. Elas desempenham importan-
tes funções no organismo. Fazem par-
te de membranas celulares, de alguns
hormônios e vitaminas, servem de
cofatores enzimáticos, e são ainda, as

principais formas de armazenamento
de energia (Lehninger, 1995).

A carne bovina é considerada um
alimento de excelente qualidade
nutricional, pois contém aminoácidos
essenciais, vitaminas e minerais em
proporções adequadas para a manu-
tenção das necessidades do organismo
humano (Costa et al., 2002). Apesar
de suas propriedades, o consumo de
carne bovina vem decrescendo, princi-
palmente nas duas últimas décadas,
devido aos problemas relativos à sua
qualidade e aos transtornos que
relacionam sua ingestão à saúde hu-
mana.

Os aspectos negativos no tocante à
utilização deste alimento estão asso-
ciados, principalmente, à alta concen-
tração de ácidos graxos saturados e a
baixa concentração de ácidos graxos
poliinsaturados (Laborde et al., 2001).
Embora ambos sejam necessários à
saúde humana, segundo French et al.
(2000) o consumo de ácidos graxos
saturados está ligado às altas concen-
trações de LDL-colesterol sérico
(lipoproteína de baixa densidade - mau
colesterol); um fator de risco para as
doenças do coração.

Os ácidos graxos saturados em
excesso são depositados como trigli-
cerídeos. Por outro lado, os ácidos
graxos poliinsaturados, especifi-
camente os n-3, são preferencialmente
depositados como fosfolipídeos estru-
turais (Ponnampalam et al., 2001a).
Os ácidos graxos n-3 têm efeito na
prevenção de doenças cardiovas-
culares e câncer (Laborde et al., 2001;
Petit, 2002), sendo, portanto, desejável
na carne.

De acordo com Zembayashi et al.
(1995), Rule et al. (1997) e Laborde et
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al. (2001) a deposição e/ou o tipo de
gordura na carcaça de bovinos pode
variar em função da alimentação, raça,
sexo, idade ou grau de acabamento da
carcaça. De modo geral, a carne bovi-
na apresenta aproximadamente 48%
de gordura saturada e 52% de
insaturada (Moreira et al., 2003), sendo
pobre em ácidos graxos essenciais.
Ponnampalam et al. (2001a) verifi-
caram maior deposição de ácidos
graxos n-3 no músculo de cordeiros
que foram alimentados com óleo de
peixe associado ou não ao farelo de
girassol protegido. Bolte et al. (2002)
verificaram que cordeiros alimentados
com uma dieta rica em linoleato
apresentaram maiores concentrações
de ácidos graxos poliinsaturados e áci-
do linoléico conjugado (CLA) nos mús-
culos e tecido adiposo que os da dieta
rica em oleato.

Experimentos em que foram utiliza-
dos grãos de canola (Rule et al., 1994)
e semente de linhaça (Petit, 2002)
demonstraram maiores concentrações
de ácidos graxos n-3 e razão ácido
graxo n-6:n-3 na carne e no leite, res-
pectivamente.

O objetivo deste trabalho foi avaliar
o uso de grãos de linhaça e canola
sobre a composição química (umidade,
cinzas, proteína bruta, lipídeos totais e
colesterol total) e a composição em
ácidos graxos do músculo Longissimus
dorsi  de novilhas de corte em
confinamento.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado no Setor
de Bovinocultura de Corte da Fazenda
Experimental de Iguatemi (FEI)

pertencente a Universidade Estadual
de Maringá (UEM). As análises
laboratoriais foram realizadas no
Laboratório de Análises de Alimentos
do Departamento de Química da
Universidade Estadual de Maringá.

Foram utilizadas 24 novilhas Nelore
(oito por tratamento), que foram iden-
tificadas e alojadas em baias individuais
parcialmente cobertas.

Três rações foram avaliadas
(tabela I): TES - ração testemunha;
LIN - ração contendo semente de
linhaça integral e CAN - ração
contendo grão integral de canola. Como
volumoso foi utilizado a silagem de
milho e a casca de caroço de algodão.
Os concentrados consistiram de farelo
de soja, grão de milho moído, resíduo
de fecularia de mandioca, sal mineral,
uréia e calcário (TES), diferindo pela
inclusão ou não da semente de linhaça
(LIN) ou canola em grão (CAN). Es-
tas rações foram formuladas para aten-
der as exigências nutricionais dos
animais para 1,00 kg de ganho de peso
vivo por dia, segundo recomendações
do NRC (1996). As rações completas
(volumoso + concentrado) foram
fornecidas pela manhã (8:00 horas) e a
tarde (16:00 horas). A água foi
fornecida ad libitum.

Após 87 dias, os animais foram
pesados, apresentando peso vivo médio
de 379,42 kg e encaminhados a um
frigorífico da região para abate. O
abate ocorreu após jejum de sólidos de
24 horas. Logo após o abate, as
carcaças foram identificadas e pesa-
das, sendo em seguida armazenadas
em câmara de resfriamento a 2oC, até
a manhã seguinte. Após o período de
resfriamento, foram retiradas amostras
do músculo Longissimus, entre a 12ª e
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13ª costelas, identificadas e congela-
das para posteriores análises (-200C
durante 60 dias).

Após serem descongeladas em tem-
peratura ambiente (12 horas), as
amostras (sem a gordura de cobertu-
ra) foram moídas para a determinação
dos teores de umidade, cinzas e proteí-
na bruta, segundo metodologia da
AOAC (1980). Os lipídeos totais foram
determinados, seguindo uma adaptação
da metodologia de Bligh e Dyer (1959).
A transesterificação dos triacilgliceróis
para obtenção dos ésteres metílicos de
ácidos graxos foi realizado conforme o
método ISO (1978). O colesterol total
foi extraído segundo o método descrito
por Al-Hasani et al. (1993).

Os ésteres metílicos de ácidos
graxos foram analisados através do
cromatógrafo gasoso Shimadzu 14-A,

equipado com detector de ionização de
chama e coluna capilar de sílica fundi-
da (100 m de comprimento, 0,25 mm de
diâmetro interno e 0,20 µm de CP-
Sil88, ChromPack). Os fluxos dos ga-
ses foram de 1,2 ml/min para o gás de
arraste H2, 30 ml/min para o gás auxi-
liar N2, e 30 e 300 ml/min para os gases
da chama H2 e ar sintético, respectiva-
mente. As temperaturas do injetor e
detector foram 220 e 245oC, respecti-
vamente. A temperatura da coluna foi
de 180oC por 5 minutos, sendo então
elevada para 240oC, a uma taxa de
4oC/min. A razão de divisão da amostra
foi de 1:100. As áreas de picos foram
determinadas pelo método da norma-
lização, utilizando um Integrador -
Processador CG-300, e a identificação
dos picos por comparação dos tempos
de retenção de padrões de ésteres
metílicos de ácidos graxos (Sigma).

O colesterol total foi quantificado
no cromatógrafo anteriormente des-
crito, com detector de ionização de
chama e coluna capilar de sílica fundi-
da (25 cm de comprimento, 0,25 mm de
diâmetro interno e 0,20 µm de SE-30).
As temperaturas do injetor, detector e
coluna, foram 260, 300 e 300oC, res-
pectivamente. Os fluxos de gases
foram: 1,5 ml/min para o gás de arraste
(H2); 25 ml/min para o gás make - up
(N2); 300 ml/min para o ar sintético e
30 ml/min para o H2 da chama. As
áreas de pico foram determinadas por
meio de Integrador-Processador CG-
300, sendo a identificação do colesterol
total efetuada por comparação com
padrões Sigma (EUA).

Os dados da composição química,
colesterol total e ácidos graxos da
carcaça foram analisados através do
teste de comparação entre médias por

Tabela I. Composição percentual (%MS)
das rações experimentais. (Percentage
composition (%DM) of the experimental diets).

Tratamentos
Ingredientes TES1 LIN2 CAN3

Silagem de milho 39,05 41,26 40,93
Casca de caroço

de algodão 21,55 22,77 22,59
Farelo de soja 6,64 2,63 2,26
Resíduo desidratado

de fecularia 19,15 11,70 11,78
Grão de milho moído 12,51 11,02 11,81
Semente de linhaça - 9,25 -
Grão de canola - - 9,20
Sal mineral 0,37 0,39 0,38
Calcário 0,37 0,39 0,38
Uréia 0,37 0,58 0,67

1Ração testemunha; 2Ração com semente de
linhaça integral; 3Ração com grão integral de
canola.
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meio do programa SAEG (UFV, 1999)
de acordo com o seguinte modelo:

Yij = µ + ti + eij

Yij= observação do animal j submetido ao trata-
mento i;

µ = constante geral;
ti  = efeito do tratamento i; i = 1; ...;3; e
eij= erro aleatório associado a cada observação

Yij .

Quando as médias apresentaram
diferenças significativas, as mesmas
foram comparadas pelo teste de Tukey
a 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Não foram observadas diferenças
(p>0,05) para os teores de umidade,
cinzas, proteína bruta, lipídeos totais e
colesterol total (tabela II).

O teor médio de umidade observa-
do (72,46%) foi inferior ao valor médio
de 75,00% obtido por alguns autores
para carne magra de bovinos. Abula-
rach et al. (1998) obtiveram valores
médios de 75,65% de umidade, ao
avaliarem a composição química da
carne de tourinhos Nelore, com idade
variando de 23 a 29 meses, terminados
em confinamento. Resultados simila-
res aos desses autores foram obtidos
por Silva et al. (2002) (74,70%) no
músculo Longissimus dorsi  de
novilhas mestiças (Limousin x Nelore
e Simmental x Nelore) com idade
aproximada de 18 meses. O menor
teor de umidade observado neste ex-
perimento pode ser explicado pelos
teores de lipídeos totais que apresen-
taram maiores valores (3,76%, em
média), quando comparados aos

trabalhos anteriormente citados (1,71
e 1,67% obtidos por Abularach et al.,
1998 e Silva et al., 2002, respectiva-
mente). De acordo com Moreira et al.,
(2003), a maior proporção de tecido
gorduroso determina um menor teor de
umidade, uma vez que o tecido adiposo
apresenta característica hidrofóbica.

Vale salientar que alguns fatores
podem influenciar na composição da
carne, como a raça, sexo, idade e o tipo
de alimentação. Em geral, os animais
da raça zebuína tendem a atingir uma
boa conformação de carcaça em pe-
sos inferiores aos animais de raças
taurinas. Ainda, as fêmeas apresentam
maior teor de gordura, em relação aos
machos da mesma raça. Estes fatores
podem ter contribuído para a obtenção
da alta espessura de gordura de co-
bertura nas carcaças (média de 8,52
mm entre a 12a e 13a costelas) e os
maiores teores de lipídeos totais ob-
servados neste experimento. Valores
próximos aos observados neste expe-
rimento foram obtidos por Ezequiel et
al. (2001), cujo teor médio foi de 3,26%
de gordura no músculo Longissimus
de novilhos Nelore confinados,
recebendo diferentes fontes de
nitrogênio e relações volumoso:con-
centrado. Laborde et al.  (2001)
obtiveram valores superiores de gor-
dura intramuscular do Longissimus.
Estes autores avaliaram os efeitos da
raça (Simmental e Red Angus) sobre o
desempenho, características de carcaça
e qualidade da carne de novilhos
mestiços, obtendo teores de gordura de
5,73 e 4,37% para as raças Simmental e
Red Angus, respectivamente.

O valor médio de colesterol total
(44,05 mg/100g de músculo) obtido
neste experimento foi semelhante ao
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obtido por Costa et al. (2002) que
observaram valor médio de 43,07 mg/
100 g de colesterol total em novilhos
superprecoces abatidos com diferen-
tes pesos. Por outro lado, Medeiros et
al. (2002) obtiveram valores superio-
res (50,00 mg/100 g de músculo) em
novilhas Nelore criadas em pastagem,
na região do Pantanal. Moreira et al.
(2003) observaram valores inferiores
ao deste experimento, em novilhos
Nelore e mestiços (35,16 e 39,64 mg/
100 g de músculo, respectivamente)
terminados em diferentes sistemas de
produção a pasto. Silva et al. (2002)
obtiveram valores similares em
novilhas mestiças Limosin x Nelore
(42,40 mg/100 g de músculo); porém,
valores inferiores foram observados
pelos mesmos autores, em novilhas
Simmental x Nelore (34,90 mg/100 g
de músculo). Andrae et al. (2001) não
observaram diferenças nos teores de
colesterol total, ao avaliarem dietas
contendo milho de alto teor de óleo em
novilhos confinados. O valor médio
obtido por estes autores foi de 56,20

mg/100 g de músculo, similar aos obtidos
por Rule et al. (1997) e Rule et al.
(2002), cujos valores foram de aproxi-
madamente 53,00 mg/100 g de múscu-
lo. Vale ressaltar que, nesses trabalhos,
os animais utilizados foram todos de
raças taurinas.

O perfil dos ácidos graxos do mús-
culo Longissimus pode ser observado
na tabela III. Com exceção dos áci-
dos graxos C17:1 n-9; C18:1 (trans-
11); e C18:3 n-6, não foi observada
diferença (p>0,05) para a composição
em ácidos graxos do músculo Longi-
ssimus. A composição em ácidos
graxos Cl4:0 obtido neste experimento
foi superior ao valor médio de 2,07%
obtido por Moreira et al. (2003) em
novilhos Nelore e mestiços terminados
a pasto. Por outro lado, a composição
em ácidos graxos C16:0 e C18:0 foi
similar ao obtido pelos mesmos auto-
res. Ao avaliarem a carne de novilhas
mestiças terminadas em confinamento,
Silva et al. (2002) obtiveram valores
similares aos deste experimento, para
os ácidos graxos C14:0; C16:0; e C18:0

Tabela II. Valores de umidade, cinzas, proteína bruta, lipídeos totais total e concentração
de colesterol total do músculo Longissimus dorsi de novilhas confinadas. (Values of moisture,
ashes, crude protein, fat and cholesterol concentration of the Longissimus dorsi muscle of feedlot
heifers).

Tratamentos
Parâmetros TES1 LIN2 CAN3 Médias CV4

Umidade % 72,32 72,45 72,62 72,46 1,47
Cinzas % 1,02 1,04 1,05 1,03 3,52
Proteína bruta % 21,45 21,63 20,88 21,32 8,80
Lipídeos totais % 3,73 3,82 3,72 3,76 31,60
Colesterol5 40,66 43,96 47,53 44,05 17,59

1Ração testemunha; 2Ração com semente de linhaça integral; 3Ração com grão integral de canola.
4Coeficiente de variação (%); 5mg/100g de músculo. Teste de Tukey (p<0,05).
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(2,52; 23,46 e 15,44%, respectivamen-
te). Rule et al. (1994) observaram
menores teores dos ácidos graxos 14:0;
15:0; 16:0; 16:1 e 17:0, no músculo
peitoral de novilhos que receberam
dieta contendo semente de canola
extrusada. Observaram, ainda, um
aumento nos teores de 18:0 e 18:3 no
músculo de animais que receberam a
canola extrusada ou moída, em relação
àqueles que receberam farelo de
canola, farelo de soja ou soja extru-

sada. Resultados similares aos desses
autores foram obtidos por Madron et
al. (2002) que observaram menores
teores de ácidos graxos 15:0; 16:0 e
17:0 e maiores percentuais de 18:0;
18:2; 18:3 e CLA (ácido linoléico con-
jugado) na carne (média de três dife-
rentes cortes) de novilhos, que
receberam dieta contendo 25,60% de
soja extrusada. Em outro experimento,
Rule et al. (1997) verificaram que a
composição em ácidos graxos da car-

Tabela III. Efeito dos tratamentos sobre a composição de ácidos graxos do músculo
Longissimus de novilhas confinadas. (Treatments effects on fatty acids composition of Longissimus
muscle of feedlot heifers).

Tratamentos
Ácidos graxos TES1 LIN2 CAN3 CV4

Mirístico 14:0 2,80 2,82 2,74 21,97
Miristoleico 14:1 n-7 0,60 0,66 0,49 35,36
Pentadecanóico 15:0 0,24 0,29 0,23 20,19
Palmítico 16:0 26,37 26,00 26,08 8,67
Palmitoléico 16:1 n-9 0,32 0,37 0,32 14,69
Palmitoléico 16:1 n-7 2,70 2,94 2,39 19,59
Palmitoléico 16:1 n-5 0,62 0,61 0,54 14,09
Heptadecanóico 17:0 0,79 0,82 0,74 12,37
Cis-10-Heptadecanóico 17:1 n-9 0,64AB** 0,70A** 0,56B** 9,49
Esteárico 18:0 15,06 15,18 17,18 15,61
Vaccênico 18:1 (trans-11) 1,04A* 0,96AB* 0,74B* 21,19
Oléico 18:1 n-9 44,66 44,41 44,38 8,41
Linoléico 18:2 n-6/18:2(9,12)/18:2∆9,12 2,44 2,17 2,01 35,18
Linolênico 18:3 n-6 0,25AB** 0,57A** 0,24B** 50,06
Linolênico 18:3 n-3 0,23 0,15 0,22 38,29
CLA 18:2 (cis-9, trans-11) 0,28 0,33 0,24 38,03
Araquidônico 20:4 n-6 0,64 0,60 0,62 49,28
Icosapentaenóico (EPA) 20:5 n-3 0,18 0,27 0,14 53,52
Docosapentaenóico 22:5 n-3 0,20 0,22 0,19 46,39
Docosaexaenóico (DHA) 22:6 n-3 0,31 0,38 0,30 43,24

1Ração testemunha; 2Ração com semente de linhaça integral; 3Ração com grão integral de canola.
4Coeficiente de variação. Médias na mesma linha seguidas de letras distintas se diferem pelo teste Tukey;
*p<0,05; **p<0,01.
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ne pode ser influenciada pela veloci-
dade de crescimento e pelo período em
que os animais recebem uma determi-
nada alimentação até o abate. Estes
autores constataram uma diminuição
na porcentagem de ácidos graxos
poliinsaturados e um aumento nos
monoinsaturados, principalmente
devido ao aumento percentual de ácido
oléico (C18:1) e decréscimo dos áci-
dos esteárico (C18:0) e linoléico (C18:2)
na carne de animais que permaneceram
maior tempo recebendo uma determi-
nada dieta até o momento do abate.
Avaliando a qualidade da carne de
novilhos alimentados com milho de alto
teor de óleo, Andrae et al. (2001)
observaram maiores deposições dos
ácidos linoléico (C18:2), araquidônico
(C20:4) e de ácidos graxos poli-
insaturados no músculo Longissimus
de animais alimentados com essa die-
ta, quando comparados com os da die-
ta testemunha. Diferenças foram ob-
servadas em relação à composição em
ácidos graxos 17:1 n-9, 18:1 (trans-11)
e 18:3 n-6. O ácido graxo 17:1 n-9
apresentou maior valor (p<0,01) para
o tratamento LIN, em relação ao CAN,
não diferindo do TES. O tratamento
TES, que não diferiu (p>0,05) de LIN,
apresentou maior (p<0,05) teor do áci-
do graxo 18:1 (trans-11), em relação
ao CAN. Este resultado diverge do
obtido por Bolte et al. (2002) que
verificaram maiores teores de 18:1
(trans-11), no músculo de cordeiros
alimentados com dietas contendo
sementes com altos teores de oleato
ou linoleato, quando comparados com
a dieta testemunha. A dieta contendo
alto teor de linoleato foi a que
apresentou maiores teores desse áci-
do graxo. Madron et al. (2002) também

encontraram maiores teores desse
ácido graxo na carne de animais que
receberam o tratamento com alto teor
de soja extrusada, em comparação aos
animais do tratamento testemunha. O
ácido graxo 18:1 (trans-11), embora
não tenha uma importância reconhe-
cida, é um importante precursor para a
formação do CLA dentro dos tecidos
(Bolte et al., 2002). O teor do ácido
graxo 18:3 n-6 foi superior (p<0,01)
para o LIN, em relação ao CAN, não
diferindo do TES. A composição em
18:3 n-6 foi superior ao observado por
Mandell et al. (1997) em novilhos
Charolês (0,10%), que receberam dois
níveis de farelo de peixe por diferentes
períodos. Ao avaliar o perfil de ácidos
graxos da carne de cordeiros que foram
alimentados com rações contendo canola
em diferentes formas de apresentação,
Bett et al. (1999) observaram maior teor
de ácido 18:3 n-6 na carne de animais
que receberam a canola na forma
peletizada, em relação aos que
receberam o grão quebrado ou integral
de canola. O teor desse ácido graxo
observado para o tratamento LIN foi
similar ao obtido por Moreira et al.
(2003), em novilhos Nelore ou mestiços,
em pastagem (0,51%).

Na tabela IV, podem ser observa-
da a composição percentual dos ácidos
graxos saturados (AGS), mono-
insaturados (AGMI), poliinsaturados
(AGPI), n-6 e n-3, razão dos ácidos
graxos poliinsaturados:ácidos graxos
saturados (AGPI:AGS) e razão dos
ácidos graxos n-6:n-3, do músculo
Longissimus dorsi. Não foram obser-
vadas diferenças (p>0,05) entre os
tratamentos.

Embora não tenha sido observada
diferença (p>0,05), nota-se que o
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tratamento CAN apresentou valores
inferiores para a proporção de AGPI e
n-6, em relação aos tratamentos TES e
LIN. A maior proporção verificada foi
para os AGMI, coincidindo com os
resultados obtidos por Mandell et al.
(1997) que avaliaram dietas contendo
níveis de farinha de peixe (5,00% e
10,00%) e Rule et al. (1997), que
avaliaram diferentes estratégias de
crescimento e terminação, em novilhos
com diferentes potenciais de cresci-
mento (alto e médio potencial). Maiores
proporções de AGS foram observadas
por French et al. (2000) e Moreira et
al. (2003), em novilhos criados a pasto,
e Andrae et al. (2001), em novilhos
confinados, que receberam dietas
contendo milho com alto teor de óleo.
Todavia, Moreira et al. (2003)
observou maior proporção de AGPI
(11,10%) em relação aos demais auto-
res. Maiores proporções de AGMI
foram observadas no lipídeo intramus-
cular de novilhas em comparação a
novilhos da mesma raça, por Zemba-
yashi et al. (1995).

Menores razões de AGPI:AGS
(0,08) foram observados por Zemba-
yashi et al. (1995) em novilhas de
diferentes raças. Razões AGPI:AGS
semelhantes foram obtidos por French
et al. (2000), que observaram razão de
0,09 para animais tratados com silagem
ad libitum e 4 kg de concentrado ou 8
kg de concentrado e 1 kg de feno e 0,10
para animais tratados com 6 kg de
volumoso e 5 kg de concentrado. Para
animais que receberam maiores
quantidades de forragem, ou somente
forragem, os autores observaram
razões maiores (0,11 e 0,13, respecti-
vamente). Ponnampalam et al. (2001b)
observaram um aumento na razão

AGPI:AGS e n-6:n-3, no músculo de
cordeiros alimentados com dieta
contendo semente de canola protegi-
da. Segundo os mesmos autores, um
aumento na razão AGPI:AGS na dieta
humana é considerada uma prioridade
para a redução do colesterol do plas-
ma, principalmente se esse aumento
decorrer do aumento de ácidos graxos
n-3. Silva et al. (2002) observaram
razão média de 0,20 para novilhas
mestiças confinadas.

Dentre a ingestão diária de nutrien-
tes para humanos, de acordo com
Laborde et al. (2001), a recomendação

Tabela IV. Concentração (%) de ácidos
graxos saturados (AGS), monoinsaturados
(AGMI), poliinsaturados (AGPI), ácidos
graxos n-6, ácidos graxos n-3, razão
AGPI:AGS e n-6:n-3 do músculo Lon-
gissimus dorsi de novilhas confinadas.
(Concentrations (%) of saturated fatty acids
(SFA), monounsaturated fatty acids (MUFA),
polyunsaturated fatty acids (PUFA), fatty acids
n-6, fatty acids n-3, PUFA:SFA and n-6:n-3 ratio
of the Longissimus dorsi muscle of feedlot
heifers).

Ácidos Tratamentos
graxos TES1 LIN2 CAN3 CV4

AGS 45,26 45,11 46,98 7,08
AGMI 50,33 50,38 49,06 7,71
AGPI 4,41 4,51 3,96 32,09
n-6 3,27 3,27 2,87 36,82
n-3 0,90 0,97 0,85 29,93
AGPI:AGS 0,10 0,10 0,09 30,31
n-6:n-3 3,49 3,36 3,55 19,25

1Ração testemunha; 2Ração com semente de
linhaça integral; 3Ração com grão integral de
canola. 4Coeficiente de variação (%). Teste de
Tukey (p<0,05).
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é de uma inclusão de no máximo 11g de
ácidos graxos saturados, um mínimo
de 3300 mg de AGPI n-6 e de 500 mg
de AGPI n-3 por 1000 kcal de energia.
A razão n-6:n-3 recomendada pelos
autores é de 4:1 a 10:1, divergindo da
razão recomendada por Ponnampalam
et al. (2001b) inferior a 4:1.

A recomendação de Mandell et al.
(1997) de consumo de um grama por
dia de n-3, com 300 a 400 mg como
EPA (ácido eicosapentaenóico) e DHA
(ácido docosahexaenóico), para adul-
tos, valores semelhantes aos citados
por Bolte et al. (2002) de 0,30 a 0,65 g/
dia de EPA e DHA, respectivamente.

A razão n-6:n-3 obtida aqui, abaixo
de 4:1, atendeu às recomendações de
Ponnampalam et al. (2001b). Valores
superiores ou similares, geralmente são
observados na carne de animais confi-
nados, enquanto o inverso é verificado
em animais criados a pasto.

O alto consumo de carne vermelha
é um dos maiores responsáveis pelo
aumento na ingestão de gordura e áci-
dos graxos da dieta humana e,
conseqüentemente, pelo aumento das
doenças cardiovasculares decorrentes
da elevação dos níveis de colesterol no
sangue. Todavia, esses conceitos vêm
sendo revistos, uma vez que análises
realizadas na carne vermelha têm
demonstrando que nem toda gordura
presente na carne é saturada. Os re-
sultados obtidos aqui demonstraram
que a carne bovina apresenta maiores

teores de ácidos graxos insaturados,
que não são prejudiciais à saúde huma-
na. Embora a gordura saturada tenha
uma contribuição significativa para
elevação dos níveis de colesterol,
atualmente sabe-se que gorduras ricas
em ácido esteárico (18:0) não apre-
sentam esta característica.

CONCLUSÕES

As sementes de linhaça e canola
integral não melhoram a qualidade da
carne de novilhas de corte confinadas,
respeito ao aumento nas proporções
de ácidos graxos poliinsaturados, em
especial os ω-3. Pode ter ocorrido uma
biohidrogenação dos lipídeos contidos
na semente de linhaça. Neste caso, os
ácidos graxos presentes nesse alimen-
to sofreram modificações que não
proporcionaram uma deposição dife-
renciada de ácidos graxos na carne.

De qualquer forma, a carne bovina
sem gordura de cobertura demonstrou
ter qualidade comparável, ou até mesmo
superior, às carnes mais saudáveis, em
composição química, concentração de
colesterol total e composição em áci-
dos graxos. Nestas condições, o seu
consumo, desde que sem exageros,
não acarretaria danos à saúde huma-
na, podendo servir como um ótimo
complemento, dentre outros nutrientes,
para atender às necessidades diárias
de ácidos graxos essenciais.
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