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TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: 
Contribuição para o estudo da composição lipídica e do valor nutricional da gordura intramuscular na 
carne de ruminantes 
 
A composição em ácidos gordos e o ácido linoleico conjugado (CLA) são temas actuais de 
grande interesse, com particular relevância para a qualidade da carne e saúde humana. As 
carnes de ruminantes têm sido consideradas alimentos pouco saudáveis, principalmente 
devido à sua fracção lipídica com elevada concentração em ácidos gordos saturados. 
Contudo, as gorduras edíveis dos ruminantes são a principal fonte natural de isómeros CLA, 
sendo os isómeros bioactivos (c9,t11 e t10,c12) associados a propriedades potencialmente 
benéficas para a saúde humana. Em Portugal, a informação científica disponível para apoiar 
a qualidade e a reputação da carne bovina de raças autóctones criadas segundo as 
especificações de Denominação de Origem Protegida (DOP) continua restrita. Para além 
disso, os dados disponíveis não permitem ter uma percepção global de como distintos 
factores influenciam a composição da carne, desde a sua produção até ao consumo.  
Neste contexto, a nossa investigação foi desenvolvida estudando o efeito dos regimes 
alimentares dos animais (pastagem×concentrado), processamento tecnológico da carne após 
o abate (irradiação) e tratamentos térmicos (fervura, microondas e grelhagem), no perfil 
lipídico, especialmente nos isómeros do CLA, e no valor nutricional de carne de ruminantes. 
Foram seleccionadas e caracterizadas 4 carnes tradicionais DOP (Carnalentejana, 
Mertolenga, Barrosã e Arouquesa). Os resultados sugerem que a gordura intramuscular das 
carnes de novilho relativamente às de vitela, apresentam menor valor nutricional ao longo do 
ano, devido ao sistema de produção semi-extensivo utilizado nos novilhos. Por sua vez, a 
Carnalentejana-DOP apresenta uma qualidade nutricional superior comparativamente à 
carne de vaca de produção intensiva. No sentido de avaliar em detalhe o efeito de diferentes 
regimes alimentares no valor nutricional dos lípidos da carne, bem como a sua utilidade 
como discriminantes químicos da origem da carne, realizou-se um ensaio controlado. Os 
dados obtidos reforçam os resultados anteriores que sugeriam que a carne de animais de 
pastoreio apresenta melhor qualidade nutricional (teores mais elevados de n-3 PUFA e CLA) 
do que a carne de animais alimentados a concentrado. Este facto traduz os efeitos benéficos 
da pastagem no perfil de ácidos gordos da carne. Relativamente às alterações na composição 
da gordura intramuscular, resultantes do efeito de processamentos seguintes ao abate, a 
irradiação, uma tecnologia prospectiva para a conservação das carnes, não promoveu 
modificações significativas. Os tratamentos térmicos, frequentemente utilizados em 
culinária, induziram um impacto moderado no perfil dos ácidos gordos, como consequência 
das perdas de humidade e concentração da gordura. Em resumo, a composição lipídica da 
gordura intramuscular das carnes de bovino DOP estudadas apresenta um valor nutricional 
acrescentado para os consumidores, considerando os valores de n-3 PUFA, CLA (total e do 
isómero c9,t11) e da razão n-6/n-3, contribuindo para a sua diferenciação no mercado. 
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TÍTULO DA DISSERTAÇÃO EM INGLÊS: 
Contribution to the study of lipid composition and nutritional value of intramuscular fat in 
ruminant meats  
  
Fatty acid composition and conjugated linoleic acid (CLA) isomers are nowadays subjects of 
growing interest as they are of particular relevance to meat quality and human health. 
Ruminant meats have been suffered from a negative health image related to the nature of 
their lipid fraction, mainly due to the higher content in saturated fatty acids. Even so, 
ruminant edible fats are the major natural source of CLA, being the bioactive isomers (c9,t11 
and t10,c12) associated with potential health benefits. In Portugal, the scientific information 
available to support the quality and reputation claimed for meat from autochthonous bovine 
breeds reared according to the specifications of Protected Designation of Origin (PDO) 
remains largely restricted. Moreover, available data doesn’t allow to attain a global 
perception how distinct factors affect meat composition from production to consumption. 
In view of this, we focus our investigation in animal feed standards (pasture vs. concentrate), 
post-slaughter meat treatment (irradiation) and cooking processing (boiling, microwaving 
and grilling), upholding the emphasis on lipid profiles, specially CLA isomers, and 
nutritional value of ruminant meats. Four traditional PDO meats (Carnalentejana, 
Mertolenga Barrosã and Arouquesa) were selected to be characterised. The results suggest 
that PDO beef intramuscular fat, relative to that from PDO veal, presents low nutritional 
value throughout the year, which can be explained by the semi-extensive production system 
of Alentejano and Mertolengo young bulls. In addition, Carnalentejana-PDO beef is of 
greater nutritional quality than that of intensively produced beef from crossbred young bulls. 
To assess more detailed data on the effect of feeding systems on the nutritional value of beef 
lipids and their usefulness as chemical discriminators of the production system, a trial under 
controlled environmental conditions was performed. The data reinforced the evidence that 
beef from pasture-fed animals has a higher nutritional quality (mainly due to the higher 
levels of n-3 PUFA and CLA) when compared to that from concentrate-fed bulls, as a result 
of the beneficial effects of grass on meat fatty acid profiles. Concerning to changes on 
intramuscular fat composition after slaughter and before consumption, as an outcome of 
meat treatments, no significant differences was reported following irradiation, a prospective 
technology to meat preservation. Nevertheless, thermal treatments frequently used in 
culinary practices, induced a moderate impact on the fatty acid profile mainly due to 
moisture loss and, subsequently, fatness increase. In summary, and based on the values of n-
3 PUFA, total and c9,t11 CLA isomer and n-6/n-3 ratio, the lipid composition of 
intramuscular fat of the studied traditional bovine meats depicts a nutritional added value to 
the consumers contributing to market differentiation. 
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