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Lipídios

INFLUÊNCIA NA QUALIDADE DA CARNE

Departamento de Zootecnia - UEL

Professora: Dra. Ana Maria Bridi

Função dos Lipídios

� Nas células: fonte e energia (tecido adiposo)  e estrutural 
(membrana celular lipoprotéica)

� Quando metabolizados pela célula fornecem 9,4 Kcal de 
energia (2,25 vezes mais energia que os carboidratos)

� Fonte de Ácidos graxos essenciais

� Auxiliam absorção de vitaminas e outras substâncias 
lipossolúveis

� Hormonal (prostaglandinas e hormônios esteróides)

Função dos Lipídios

� Fornecem mais água no catabolismo que o próprio peso 
devido ao elevado conteúdo de hidrogênio frente ao de 
oxigênio

� Função isolante de proteção dos animais ao meio ambiente

� Marmorização da carne (maciez e sabor)

� Melhora da aceitação de rações pulverulentas (redução da 
quantidade de pó)

Tipos de Lipídios

� Triglicerídeos (reserva de energia para o corpo)

� Fosfolipídios

� Esfingolipídio

� Vitaminas A, D, E e K

� Esteróides

� Glicolipídios

� Ácidos Graxos (fonte imediata de energia através da oxidação)
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Local de deposição

Tecido adiposo propriamente dito

Parede celular

Nas células musculares próximo as mitocôndrias

Tecido Adiposo

Definição: tipo especial de conjuntivo onde se 
observa predominância de células adiposas 
(adipócitos)

– Podem ser encontrados células isoladas no 
tecido conjuntivo comum ou na forma de 
grandes agregados

– É o maior depósito corporal de energia na forma 
de triglicerídeos

Classificação do tecido adiposo

1) Tecido adiposo comum (amarelo ou unilocular)
– quando desenvolvidos, as células contêm apenas 
uma gotícula de gordura que ocupa quase todo o 
citoplasma 

2) tecido adiposo pardo (multilocular)
– As células contêm numerosas gotículas lipídicas e 
muitas mitocôndrias

Tecido adiposo 
comum

Tecido adiposo 
pardo
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Tecido Multilocular

Função: termurregulação (oxidação não produz ATP só 
calor)

Cor: parda (alta vascularização e número de 
mitocôndrias)

Distribuição limitada em áreas terminais

Maior proporção recém nascido (tecido não cresce)

Tecido adiposo unilocular

Cor: varia de branco a amarelo 
escuro (depende da alimentação pelo 
acúmulo de caroteno)

São células grandes (50 -150µµµµm de 
diâmetro)

Grande volume de capilar 
sanguíneo

Função do tecido unilocular

Fonte de energia

Secreta 
• Lipase lipoprotéica

• Leptina hormônio:  participa  da regulação da 
quantidade de tecido adiposo no corpo e da ingestão 
de alimentos

Origem dos lipídios

Geralmente são triglicerídeos oriundos:

1) absorção da alimentação e trazidos até as células 
adiposas como triglicerídeos dos quilomícrons

2) do fígado e transportados até o tecido adiposo sob a 
forma de triglicerídeos  constituintes das VLDL ( Very 
Low Density Lipoproteins)

3) síntese da própria célula adiposa, a partir da glicose e 
acetato (síntese do novo)
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Digestão e absorção de lipídios
Triglicerídeos (mais de 90% dos lipídios da dieta)

• Uma molécula de glicerol e três de ácidos graxos

ADIPÓCITO

ÁCIDOS GRAXOS +GLICEROL

TRIGLICERÍDEOS

Ação da Acetil CoA 
carboxilase

Hidrólise ação da Lipase  
hormônio sensível

Ácido graxo + glicerol

Triglicerídios no 
plasma

Ácidos graxos + 
glicerol

Ação daLipase 
lipoprotéica

SÍNTESE DO  NOVO

Outras fontes:

Glicose

Lactato

Acetato (ruminates)

Deposição de tecido adiposo
Estimula a síntese de tecido adiposo

INSULINA 
- estimula a ação da acetil CoA carboxilase (responsável pelo 

anabolismo)

- diminui a atividade da Lipase Hormônio Sensível (responsável pelo 
catabolismo do tecido adiposo)

Inibem a síntese ou favorecem o catabolismo

HORMÔNIO DO CRESCIMENTO

GLICOCORTICOSTERÓIDES

CATECOLAMINAS

Hidrólise do tecido unilocularNora+drenalina

Captadas pelos receptores membrana

Ativação das lipases sensíveis ao hormônio

Triglicerídeos

AG glicerol

Hidrólise dos Triglicerídeos

Noradrenalina é captada pelos receptores 
de membrana do ADIPÓCITO

Ativação das Lipases Sensíveis ao 
Hormônio

TRICLICERÍDEOS
Dentro dos adipócitos

ÁCIDOS GRAXOS

Se liga a albumina no 
sangue e é distribuída 
para outros tecidos

GLICEROL

Livre no sangue é 
captado no fígado
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Ordem de deposição

Gordura interna 
• Cavidade abdominal (omento)

• Cavidade pélvica (gordura perirenal)

• Cavidade torácica (coração)

Gordura intermuscular

Gordura subcutânea

Gordura intramuscular

Mudanças da proporção dos tecidos 
corporais com a idade

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Idade meses

Porcentagem

Músculo

Gordura

Ossos

Idade

Aumenta a deposição de gordura após a puberdade

Ordem de deposição:
– Gordura interna

– Cavidade abdominal

– Cavidade pélvica

– Cavidade torácica

– Gordura intermuscular

– Gordura subcutânea

– Gordura de Intramuscular (marmoreio)

Gordura intermuscular

Gordura intramuscular

Gordura subcutânea
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Porcentagem dos componentes corporais de 
diferentes espécies 

(g por kg de peso corporal corporal)

 Bovinos Ovinos Suínos 

 Magro Média Gordo Magro Média Gordo Magro Média Gordo 

Carne magra 660 590 500 640 570 480 670 590 530 

Gordura total 160 250 370 140 240 380 220 310 380 
        Subcutânea 30 80 150 50 110 200 150 220 280 
         Intermuscular 100 130 170 70 100 130 50 60 70 

Osso 180 160 130 220 190 140 110 100 90 

Relação carne/osso 0,3 0,6 0,9 0,7 1,1 1,5 3,0 3,7 4,0 

Relação gordura subcutânea/intermuscular 3,7 3,7 3,8 2,9 3,0 3,4 6,1 5,9 5,9 

 

Bovinos 32% de 
gordura subcutânea e 
52% de intermuscular

Ovinos 45,8% de 
gordura subcutânea e 
41,7% intermuscular

Suínos 71% de gordura 
subcutânea e 19,3% 
intermuscular 

Diferenças raciais do tecido adiposo de bovinos com 
500 kg de peso vivo

 Peso tecido 
adiposo kg 

Número 
adipócitos 

Diâmetro dos 
adipócitos (µµµµm) 

Friesian 110 120 x 109 110 
Charolês 60 100 x 109 92 
 Robelin, 1986

 Peso vivo ao 

abate kg 

Machos 

castrados 

Fêmeas 

Bovinos 400-500 28-32 38-42 

Suínos 80-90 56-64 47-53 

Ovinos 35-40 25-35 35-45 

 
Fonte: LAWRENCE & FOWLER, 2002

Aumento nos níveis de gordura em carcaças de machos castrados e 
fêmeas em relação aos MACHOS INTEIROS

(gramas por quilo)

Nos bovinos, para a mesma idade, as fêmeas acumulam mais gordura que os 
machos castrados, por atingirem a flexão da curva sigmóide antes

Gênero Influencia da idade e da alimentação 
no teor de gordura intramuscular
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Efeito do nível energético da dieta na composição de 
carcaças de frangos de corte de 49 dias

Nível energético na dieta Gordura na carcaça Proteína carcaça

Kcal/kg % g % g

2600 37,5a 161a 51,9c 221

3000 42,4b 208b 47,1b 229

3600 47,9c 258c 42,9a 229

Leeson e Summers, 1997

Efeito do nível protéico da dieta na composição de 
carcaças de frangos de corte de 49 dias

Nível protéico na dieta Gordura na carcaça Proteína carcaça 

% % g % g 

16 50c 252c 40,7a 202a 

24 42,4b 210b 47,7b 233b 

36 38,3a 170a 50,7c 234b 
 

Leeson e Summers, 1997

Gordura Intramuscular e maciez

Afeta indiretamente a maciez

– Proteção durante o resfriamento e aquecimento

– Efeito lubrificação: estimula a salivação

– Diminui a firmeza do tecido

conjuntivo

Gordura Intramuscular 

3% GIM------------------------------------------7%GIM

Baixa palatabilidade Associado à 
doenças coronárias
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Quanto mais gordura a carne tem, mais 
colesterol ela possui?

Não necessariamente. 

 
 

Corte Lipídios (g) Colesterol (mg) 
Acém 6,1 53 
Costela 31,8 44 
 

Ácidos graxos
Cadeia reta hidrocarbonada formada por um grupo metil em uma 

terminação e um grupo carboxila na outra

CH3(CH2)nCOO-

São classificados:
- pelo número de carbonos

- cadeia curta: até 6 carbonos
- cadeia média: 8 a 12 carbonos
- cadeia longa: mais de 14 carbonos

- presença ao ausência dupla ligação
- Saturado
- Insaturado

- Momoinsaturado
- Poliinsaturado

Ácidos graxos
Cadeia reta hidrocarbonada formada por um grupo metil em uma 

terminação e um grupo carboxila na outra

CH3(CH2)nCOO-

São classificados:

-pela posição da primeira dupla ligação (a partir da 
terminação metil do AG e é designado de ômega)

- número de dupla ligações (a partir do grupo carboxila e é 
designado de delta)

Exemplo

Ácido Linoléico 
18 carbonos
2 duplas ligações (∆9,12, a partir do terminal 
carboxila)
Primeira dupla ligação no carbono 6 (a partir do 
grupo metil)

CH3CCCCC=CCC=CCCCCCCC-COOH
(grupo metil)                               (grupo carboxila)

C18:2 ω6 ∆9,12
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Classificação pelo número de duplas ligações

Saturado
� Não possuem ligações duplas
� Contém o número máximo de hidrogênio que a cadeia 
pode suportar

� Quando maior a ingestão de saturados maior os níveis 
plasmáticos de colesterol

� Insaturado
� Podem conter uma ou mais ligações duplas
� Sofrem oxidação espontânea na presença de oxigênio, 
levando à rancificação

Ácidos graxos insaturados

Monoinsaturados (MUFA)
• EX: Ácido oléico C18:1

Poliinsaturados (PUFA)
• EX: Ácido linoléico C18:2 ωωωω6
• Ácido linolênico C18:3 ωωωω3

NOME COMUM ESTRUTURA SIGNIFICADO 
FUNCIONAL 

Ácido fórmico 1  

Ácido acético 2:0  

Ácido propiônico 3:0  

Ácido butírico 4:0 
Ácido cáprico 10:0 

Os ácidos graxos com 
comprimento de cadeias de 
4-10 carbonos são 
encontrados em 
quantidades significativas 
no leite 

Ácido palmítico 16:0 
Ácido palmitoléico 16:1 (9) 
Ácido esteárico 18:0 
Ácido oléico 18:1(9) 

Os lipídios estruturais e 
triacilgliceróis contêm 
principalmente AG de no 
mínimo 16 carbonos 

Ácido linoléico 18:2 (9,12) 
Ácido linolênico 18:3 (9, 12, 15) 

Ácido graxo essencial 

Ácido araquidônico 20:4 (5, 8, 12, 14) Precursor das 
prostaglandinas 

 
 

Ácidos graxos de importância fisiológica

C18:2 Ácido Linoléico ω6

C18:3 Ácido Linolênico ω 3

C20:5 Eicosapentaenóico ω 3

Ácidos graxos saturados:
– Aumentam os níveis de colesterol sérico em humanos
– Risco de doenças cardíacas 

Ácidos graxos insaturados:
– Dininuição dos níveis de colesterol, redução da pressão 

arterial e menor risco de doenças cardíacas

– Ômega 3
• Reduzem os níveis de lipídios no sangue
• antiinflamatórios

CLA (ácido linoléico conjugado)
– Encontrado somente em produtos de origem animal
– Anti-carcerígeno e anti-carcinogênico
– Diminui a gordura corporal em obesos
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Quantidade de AG (g/100g de AG) em 
bovinos

Intramuscular
Longissimus thoracis

Intermuscular Subcutânea

Saturado 46,3 54,4 51,2

Monoinsaturado 
(MUFA)

33,3 39,9 43,5

Poliinsaturado 
(PUFA)

19,8 4,4 4,1

CLA 0,22 0,37 0,43

Ω 6 17,9 3,7 3,4

Ω 3 1,6 0,36 0,34

Fonte: Aldai et al., 2007 (Meat Science)

Ácidos graxos e colesterol em suínos em função 
da localização anatômica

Fonte: Bridi et al., prelo

 Localização anatômica 

Discriminação Lombinho Toucinho Panceta 

Saturados (%) 40,74b 41,20b 35,32a 

Monoinsaturados (%) 49,17b 46,63a 53,07c 

Poliinsaturados (%) 10,10a 12,17b 11,61ab 

Colesterol (mg/100g) 30,82a 37,58b 38,49b 
 

Quase 60% dos AG 
são insaturados

Monogástricos: efeito da nutrição na composição  AG
(substituição de 10% do alimento)

 % Ácidos graxos %Ácidos graxos 

 Gordura subcutânea Músculo L. dorsi 

 AGS AGM AGI AGS AGM AGI 

       

Gordura Animal 30,8b 48,4c 20,8 b  36,7 b  48,9 c  14,4 b  

Óleo de girassol 23,8c 62,3a 13,9 c  33,3 c  55,6 a
  11,1 c  

Óleo de canola 23,8c 50,9 b  24,9a 33,6 c  49,5 c  16,6 a
  

 

Miller et al., 1990

Influência do sistema de criação na composição dos AG 
no músculo biceps femoris (picanha) de suínos

Andrés et al., 2001 Efeito da ingestão de 
forragens

 Ar livre Confinado 

C16:1 4,5b 5,1a 

C18:0 7,7b 9,4a 

C18:1 56a 51,2b 

C18:3 0,4a 0,2b 

Total de saturado  32,3b 37,7a 

Total de Monoinsaturado  60,4a 56,3b 
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Fatores que afetam a composição
lipídica nos animais

Espécie
1) A composição da gordura depende inteiramente 

da alimentação (peixes)

2) A composição depende tanto da alimentação como 
da transformação endógena (suínos e aves)

3) A gordura é pouco influenciada pela alimentação 
(ruminantes)

Por que os ruminantes acumulam nos 
tecidos mais ácidos graxos saturados 
se sua dieta é rica em 
poliinsaturados?

É possível mudar o perfil de ácidos 
graxos no ruminantes???

Pequena parte dos ácidos graxos passam 
pelo rúmen e são absorvidos no ID    

Os microrganismos do rúmen hidrolisam os 
lipídios e liberam: ácidos graxos + glicerol + 
galactose

Glicerol + galactose são convertidos em AGV 
e absorvidos na parede do rúmen

Ácidos graxos são hidrogenados

Ruminantes
Hidrogenação dos AG

O hidrogênio entra na dupla ligação 
dos AGI

De AGI passam a AGS

Ex: Ácido linolênico C18:3 ωωωω3           Ácido esteárico C18:0
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Lipídios da 
dieta

Hidrólise dos TG =      Glicerol

Galactose

Ácidos Graxos

AGI

AGS

Hidrogenação
(entra H na dupla ligação)

AGS

ABSORÇÃO

Pequena parte passa 
pelo rúmen sem 

sofrer hidrogenação

São transformados em 
AGV e absorvidos pela 

parede do rúmen

Proteção AGI do ataque microbiano

Permite ser absorvido na forma  insaturada

Evita a diminuição da digestibilidade ruminal das 
fibras (Suplementação com óleos insaturados????)

Lipídios no rúmen

Diminui a formação de metano (eleva H+)

Aumenta a produção de ácido propriônico

Redução números de bactérias celulíticas

Diminui a digestibilidade das fibras

Proteção AGI do ataque microbiano

1) Tratamento com formaldeído: emulsão de gordura é 
encoberta por proteína tratada com folmaldeído (2% na 
base protéica)

2) Ligação com minerais (sais de cálcio): não muito eficaz

3) Ligação com nitrogênio: o grupo carboxila livre dos AG 
é ligado ao nitrogênio, formando ácido graxo acilamida 
(os micorganismos não hidrogenizam porque o grupo 
carboxila não está livre)

Efeito da nutrição em ruminantes na qualidade 
da gordura

Relação Grão Forrageira

ω6/ω3 9,81 1,35

AGPI/AGS 0,15 0,39

Enser et al., 1998

Mais AGS

Mais ω6

Mais AGI

Mais ω3
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Ruminantes: Ácido linoléico conjugado CLA

É “vendido” como alimento funcional

Reduz a incidência de tumores malignos

Origem:

1) Hidrogenação ruminal do AG linoléico 
(C18:2ωωωω6)

2) Biossíntese nos tecidos

CLA

Encontrado apenas em produtos de origem animal (carne e leite)

Não é produzido pelos humanos

Produzido por bactérias do rúmem (intermediário da 
biohidrogenação de AGI)

Na glândula mamária e tecido adiposo (∆9 dessaturase)

CLA
Anticarcinogênico

Antiarterosclerose

Antitrombótico

Diminui o colesterol

Imunoestimulatório

Estimula o deposição de tecido muscular em detrimento do 
adiposo

Previne diabetes

Insaturados: Classificação pela estrutura
da molécula

CIS: dois grupos bioativos funcionais estão 
localizados no mesmo lado da molécula

TRANS: os grupos funcionais encontram-se em 
lado oposto da molécula

Possuem a mesma composição química porém com 
arranjo diferentes e funções diferentes
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trans 10, cis 12 CLA

cis 9, trans 11 CLA

Ácido linoléico 
(cis 9, cis 12)

Trans 10

Cis 12

Trans: os grupos funcionais encontram-
se no lado oposto da molécula

Formação: Ácido linoléico conjugado CLA

No rúmen

Ácido linoléico C18:2ω6

Ácido linoléico cis-9 trans-11

Ação microbiana

No tecido adiposo

Ácido oléico C18:1

CLA cis-9 trans 11

59 dessaturase

Ácido esteárico C18:0

Ambiente ideal

Concentração de ácido linoléico conjugado (CLA) 
em diferentes sistemas de produção

Fonte: INTA, 2003

 
 

  Pastagem Pastagem  
suplementação 

baixa 

Confinamento 

Mg/100 mg de ácidos graxos 

CLA   0,71 0,62 0,29 
 
 
 
 

Oxidação Lipídica

Processo onde um hidrogênio é removido ou 
um oxigênio é acrescentado a um ácido graxo 
insaturado
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Oxidação Lipídica

Também chamada de rancidez oxidativa 

Na carne cozida: warmed-over-flavor

Substrato da oxidação: Ácidos graxos insaturados

Agentes oxidantes: luz, temperatura, enzimas, metais 
pesados, microrganismos, sal, etc.

Etapas da oxidação

1) Iniciação: formação de radicais livres

a) por retirada de um hidrogênio do carbono 
adjacente à dupla ligação de um AGI

H H                   H H

-C-C=C- -C-C=C- + H.

H A energia (calor,luz) absorvida pelo AGI provoca separação do 
átomo de hidrogênio

RH + iniciador               R.+ H. 

onde RH = AGI e R. = Radical livre

Etapas da oxidação: iniciação

b) por adição de oxigênio

O2      sensiblizador 02*(estado “singlet”excitado)

Sensibilizador: luz, temperatura, pressão..      

O2 + RH              ROOH (hidroperóxido)

(AGI)

ROOH      catalizadores  ROO.     RO.    R. +OH.(radical hidroxila)

(radicais livres)

Catalisadores: Metais como o Fe+2, Cu +2, Ni +2 e Zn +2

Etapas da oxidação: propagação

2) Propagação: os radicais livres formados na primeira fase 
reagem com os ácidos graxos formando mais radicais livres

R. + O2 ROO. (radical peróxido)

ROO. +  RH             ROOH  +  R.

RO. +   RH               ROH  +   R.
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Etapas da oxidação: terminação

3) Teminação: os radicais livres reagem entre si formando 
produtos estáveis e terminando a reação em cadeia

ROO. +  R. ROOR

R.   +   R. R-R

ROO. +  ROO. ROOR +  O2

Oxidação da carne

Ácido graxo + F 3+ (mioglobina)           L. + Fe +2 + H+

Redução do Ferro: F 3+ Fe +2

Oxidação do lipídio

Produtos formados: Ácidos carboxílicos, álccois, 
aldeídos (hexanol, heptanol/ malonaldeído), cetonas

Conferem sabor e odor de ranço e são tóxicos

Resultado: perda nutricional (AG, proteínas 
vitaminas, pigmentos e enzimas) e organoléptica

Oxidação Como evitar a reação de oxidação

1) Fatores ambientais (controle energia e catalizadores)

- Proteção contra energia: controle de temperatura de estocagem ou 
embalagens que impeçam a passagem de luz (ultravioleta)

- Proteção contra oxigênio: embalagem à vácuo ou substâncias que 
reagem com o oxigênio (ácido ascórbico)

- Proteção contra catalizadores: evitar contaminação com metais ou pela 
adição de seqüestradores de íons metálicos (EDTA, ácido cítrico e ácido 
fosfórico)

- Hidrogenação dos AGI: a velocidade de oxidação depende do número de 
AGI
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Como evitar a reação de oxidação

2) Uso de inibidores da reação em cadeia: Chamados de 
antioxidantes primários. Reagem com radicais livres 
resultando em produtos estáveis

Antioxidantes

� São estruturas capazes de neutralizar 
os radicais livres do oxigênio que dão 
origem a iniciação ou os radicais 
livres que são formados nos ácidos 
graxos durante a propagação da 
oxidação

Antioxidantes

Princípio de ação

� seqüestradores de radicais livres

� absorvedores de oxigênio

� quelantes

Antioxidantes sintéticos

São antioxidantes primários que atuam na 
ETAPA DE INICIAÇÃO

Neutralizam os radicais livres do oxigênio

� BHA (hidroxianisol butilado)

� BHT (hidroxitolueno butilado)

� TBHQ (terc-butil hidroquinona)

� PG (propil galato)
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Antioxidantes naturais

1) Vitamina E: antioxidante primário (fase 
inicialização)

- reage com os radicais livres ou seqüestra a 
molécula de oxigênio

- mais eficiente na forma endógena (200 UI 
acetato α-tocoferol monogástricos e 300 UI 
ruminantes)

Representação diagramática do 
α-tocoferol na membrana celular

Efeito do estresse calórico e da suplementação de vitamina E na 
qualidade do músculo Pectoralis major de frangos

 Sem estresse calórico Com estresse calórico 
 Controle Suplementado Controle Suplementado 
Desnaturação 
protéica % 

22,53ab 12,28c 24,13a 20,82b 

Perda de água % 1,7c   1,85bc 3,31a 2,57ab 
Valor de L* 51,24b 48,61c 54,90a 49,30bc 
 
Fonte: Olivo et al, 2001 (TAM/ZOT-UEL)

Controle: dieta basal de vitamina E 

Suplementado com vitamina E: 150 UI 1-21 e 200 UI 22-49

Estresse calórico: 400C/1 hora antes do abate
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Efeito da suplementação dietética (116 dias antes do abate) de 
vitamina E na oxidação lipídica

Tratamento TBARS (mg/kg) 
 Pernil Presunto 
11 mg/kg (controle) 0,23a 0,39a 
100 mg/kg 0,14b 0,23b 
200 mg/kg 0,12b 0,19b 
400 mg/kg 0,10a 0,14c 
 
Fonte: Souza et al., 2001 (ZOT/TAM-UEL)

Antioxidante e fosfolipase A2

Enzima LIPOLÍTICA presente nas mitocôndrias

Hidrolisam os fosfolipídios das membranas celulares liberando 
AGI

Os AGI liberados são alongados e dessaturados 

Formação de ácido araquidônio 

Desestabilização da membrana celular

Perda da capacidade de retenção de água e aumento da 
frequência de PSE

Efeito do estresse térmico na atividade da fosfolipase A

 Atividade da 
Fosfolipase A 

pH inicial  L* CRA Diâmetro 
da fibra 
µm 

Controle 25,24 6,17 52,2 5,1 31,9 
Estressado 32,60 5,86 59,0 4,4 28,9 
 
 
 
 
 

Fonte: Soares et al., 2002

Antioxidantes naturais

2) Selênio: antioxidante primário (fase 
inicialização)

- composto da enzima Glutation peroxidase

que remove os peróxidos das células

- Ruminates: 0,3 mg de selênio orgânico

- Aves 1,05 ppm e suínos 0,25ppm ????
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Efeito da Vitamina E e do Selênio na oxidação 
do músculo Longissimus dorsi de bovinos

Grupo Tempo 0 Tempo 14 hoas

TBARS TBARS

Controle 0,24 2,86

+ E 0,11 0,65

+Se 0,28 2,34

+ E + Se 0,09 0,28

Suplementação com 0,3 mg de selênio orgânico 300 UI de αααα-tocoferol 

Valores em mg de Malonaldeído por quilo de carne

Antioxidantes naturais

3) Ácido ascórbico e ácido fítico: agente 
quelante (antioxidante secundário)

- Ácido fítico: afinidade cátions polivalentes 
Cu2+, Zn 2+, Co 2+, Mn 2+, Fe 2+,e Ca 2+

Uso de gérmen de milho desengordurado como fonte de 
ácido fítico para diminuir a oxidação lipídica na carne

Inclusão GMD Ácido Fítico MS 
(%) 

TBARS (mg/kg) 
Lombo Refrigerado 

0% 1,01 1,26 
10% 1,44 0,96 
20% 1,79 0,75 
40% 2,01 0,47 
 

Costa, et al., 2004 (ZOT-UEL)

Efeito do ácido fítico endógeno na oxidação 
lipídica
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Avaliação da oxidação

1. Organoléptico

2. Índice de peróxido: determinação de peróxidos como produto 
da oxidação dos AG (só é efetivo nos estágios iniciais da 
oxidação).
– Avalia a quantidade de iodo liberado do iodeto de potássio pelos 

peróxidos

– Resulta em miliequivalentes de oxigênio por Kg de lipídio

Avaliação da oxidação

3. TBARS: o ácido 2 tiobarbitúrico reage com o Malonaldeído 
(aldeído mais comum da oxidação AG) produzindo cor vermelha.

– Análise espectrofotometria

– Resultado expresso em mg de malonaldeído por quilo de 
carne


