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RESUMO 

 

O presente trabalho avalia o efeito nutricional do repiso de tomate associado a duas fontes 

de gordura sobre a cor, teor de colesterol, vitamina E, licopeno, β-caroteno, perfil de ácidos 

gordos e oxidação lipídica da sua carne, assim como na ingestão de alimento e nos 

parâmetros bioquímicos dos suínos. Utilizaram-se 40 leitões distribuídos por quatro 

tratamentos alimentares com diferentes fontes de fibra: sêmea de trigo ou repiso de tomate, 

e de gordura: banha de porco ou óleo de soja, num esquema fatorial 2x2. A suplementação 

de repiso de tomate na dieta não melhorou significativamente a cor, o conteúdo em ácidos 

gordos e colesterol, nem a oxidação lipídica e não permitiu a incorporação de licopeno e β-

caroteno na carne. No entanto, aumentou o teor de α-tocoferol no músculo, fígado e plasma 

sanguíneo, bem como na ingestão de alimento na fase ad libitum. O tipo de gordura 

influenciou o perfil de ácidos gordos, tendo o óleo de soja aumentado o teor de PUFA e 

MUFA e diminuido o de SFA. 

Em suma, não foi possível comprovar a eficácia do repiso de tomate nos parâmetros 

nutricionais da carne de suíno, mas verificou-se uma melhoria nutricional dos lípidos da 

carne com o óleo de soja relativamente à banha. 

 

 

 

Palavras chave: Carne de suíno, Repiso de tomate, Licopeno, Colesterol, Vitamina E, 

Ácidos gordos. 
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ABSTRACT 

 

This study evaluates the nutritional effect of using the tomato pomace associated with two 

types of fat in food intake and biochemical parameters of pigs as well as in the color, 

cholesterol, vitamin E, lycopene, β-carotene, fatty acid profile and lipid oxidation of meat. 40 

pigs were used across four dietary treatments with different fiber and fat sources: wheat bran 

or tomato pomace and lard or soybean oil in a factorial 2x2. Tomato pomace 

supplementation didn’t significantly improve the color content of fatty acids, cholesterol and 

lipid oxidation and didn’t allow the incorporation of lycopene and β-carotene in meat. 

However, an increased content of α-tocopherol in muscle, liver and blood plasma and food 

intake in ad libitum phase of pigs. The type of fat influenced the fatty acid profile which 

soybean oil increased MUFA and PUFA and decreases the SFA.  

In sum, it was not possible to prove the effectiveness of the addition of 5% tomato pomace 

on nutritional parameters of pork meat. But there was a nutritional improvement on the lipids 

meat with soybean oil comparing to the lard. 

 

 

Keywords: Pork, Tomato pomace, Lycopene, Cholesterol, Vitamin E, Fatty acids. 
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EXTENDED ABSTRACT 

 

The pork is an important food source in the human diet, both for nutritional and sensory 

value, particularly in developed countries. Its consumption has grown steadily during the last 

decade of the twentieth century. 

Currently, the nutritional quality of meat for human consumption has been given a strong 

focus. The pork meat is considered an important source of animal protein, vitamins, minerals 

and essential micronutrients, despite its high in cholesterol and saturated fats. It is known 

that the feeding system of the animals directly affects the quality and quantity of these 

nutrients 

The tomato pomace is a byproduct of the food industry and it’s an excellent source of 

bioactive compounds. In Portugal, the tomato processing industry disposes high amounts of 

byproduct, so its incorporation into animal feed appears as a possible form of the value.  

The lack of studies on the use of tomato pomace was the impetus for the development of this 

work to clarify if there are significant differences that justify its inclusion in swine feeding.  

This study evaluates the nutritional effect of using tomato pomace associated with two types 

of fat in food intake and biochemical parameters of pigs as well as in color, cholesterol, 

vitamin E, lycopene, β-carotene, acid profile acids and lipid oxidation in the meat.  

For this purpose 40 pigs were used across four dietary treatments with different fiber and fat 

sources: wheat bran or tomato pomace and lard or soybean oil in a factorial 2x2. 

The level of total cholesterol and tocopherols were quantified by HPLC equipped with a DAD 

and fluorescence detectors (UV-Vis). The fatty acid profile was analyzed by GC-FID.  

A method of simultaneous determination of β-carotene and lycopene in meat by HPLC was 

optimized in order to check changes in the amount of these compounds in pigs fed with 

tomato pomace. 

Tomato pomace supplementation didn’t significantly improved the color, fatty acids and 

cholesterol content and lipid oxidation and didn’t allowed the incorporation of lycopene and β-

carotene in meat. However, an increased content of α-tocopherol in muscle, liver and blood 

plasma, and food intake in ad libitum phase of pigs was obtained. The type of fat influenced 

the fatty acid profile in which soybean oil increased MUFA and PUFA and decreases the 

SFA.  
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Briefly, it was not possible to prove the effectiveness of the addition of 5% tomato pomace on 

nutritional parameters of pork meat. But there was a nutritional improvement on the lipids 

meat with soybean oil comparing to the lard on the feed. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os produtos de origem animal, nomeadamente a carne suína, representam uma proporção 

muito importante na dieta humana, tanto pelo seu valor nutritivo como sensorial. Por isso, 

melhorar o seu valor nutritivo tem implicações diretas sobre a ingestão diária de nutrientes e 

consequentemente, benefícios para a saúde (Carvalho, 2009).  

Atualmente, devido às exigências do consumidor, em que a alimentação é muito mais do 

que apenas uma forma de subsistência, tem sido dado grande ênfase à qualidade 

nutricional da carne para consumo humano. Apesar do seu teor em colesterol e gorduras 

saturadas, a carne suína é considerada uma importante fonte de proteína animal, vitaminas, 

minerais e micronutrientes essenciais (aminoácidos, ácidos gordos mono e poliinsaturados).  

Este facto aliado à prática de preços acessíveis é o que torna a suinicultura num dos setores 

da pecuária com maior importância económica à escala mundial. Pelo que este mercado é 

alvo de pesquisas, avaliações e investimentos contínuos, por parte da sociedade científica, 

no sentido de esclarecer produtores e consumidores sobre a sua qualidade intrínseca, e 

procurar melhorar a mesma.  

A carne suína comercializada em Portugal é proveniente de diferentes sistemas de 

produção, e daí facilmente se conclui, que o seu maneio alimentar também difere e dá 

origem a um produto final com propriedades muito peculiares. De um modo geral, a 

qualidade da carne está largamente relacionada com a alimentação dos animais e é sob 

esse ponto de vista que o presente trabalho pretende intervir.  

O repiso de tomate é um subproduto da indústria alimentar do tomate e é uma excelente 

fonte de compostos bioativos, tais como os carotenoides (onde se insere o licopeno, com 

propriedades antioxidantes), as proteínas, as vitaminas e os óleos essenciais. Em Portugal, 

a indústria de transformação de tomate descarta anualmente cerca de 55 mil toneladas de 

subproduto, pelo que a sua incorporação na alimentação animal surge como uma forma 

possível de o valorizar (Roca, 2009). 

A ausência de estudos acerca da utilização de repiso de tomate associado a diferentes tipos 

de gordura, nas dietas alimentares para suínos, foi o grande impulso para a concretização 

do presente trabalho para finalmente se esclarecer se existem ou não diferenças 

significativas que justifiquem a sua inclusão na alimentação suína.  
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Este trabalho encontra-se dividido em quatro capítulos. O capítulo 1 é dedicado a uma 

revisão bibliográfica, que procura explicar os conceitos atualmente conhecidos acerca do 

setor de suínos no mercado mundial, realçando o mercado Português. Os parâmetros da 

qualidade da carne de suíno são explicitados, dando especial destaque aos atributos que 

interferem na decisão de compra dos consumidores. A nutrição destes animais é revista e 

são abordados estudos anteriores focados na utilização de estratégias de modo a 

proporcionar um produto final com melhores propriedades sensoriais e nutricionais. Aqui 

também são expostos os principais objetivos que se pretendem atingir com este estudo.  

No segundo capítulo, estão descritas as fases do processo experimental, quer do maneio 

dos animais, quer da fase posterior de análises laboratoriais, apresentando-se todas as 

técnicas executadas para a determinação dos componentes de interesse.  

Os resultados de todo o procedimento experimental e a sua discussão estão incluídos no 

terceiro capítulo. Finalmente, o capítulo 4 integra a conclusão deste trabalho, evidenciando 

os resultados obtidos. 
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CAPÍTULO 1 

 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. Produção e consumo mundial de carne de porco 

A suinicultura é um dos setores da pecuária com maior relevância económica mundial, pelo 

que os produtores têm sido conduzidos no sentido de optar por sistemas de produção mais 

intensiva, de forma a darem resposta à elevada procura e competitividade do mercado 

nacional e europeu (Almeida, 2008; GPP, 2012).  

O sistema intensivo de produção suína é, por isso, o sistema com maior expressão em 

Portugal e utiliza uma forma de exploração industrial que, através da maximização da 

eficiência biológica e zootécnica, tem como objetivo a obtenção de altos rendimentos 

produtivos. O produtor foca-se em utilizar raças melhoradas com elevados ritmos de 

crescimento, controlar todas as fases de crescimento dos animais, assegurar a higiene e 

sanidade animal e o ambiente físico deve cumprir especificações concretas relativas à 

temperatura, qualidade do ar, luz e ruído. A existência de um plano alimentar cuidado, 

utilizando-se alimentos concentrados adaptados às diferentes fases de crescimento, é 

também um aspeto essencial para a obtenção de carne com melhores características 

(Ferreira, 2008; Bonneau & Lebret, 2010). 

A Figura 1 ilustra a evolução da produção de suínos no mundo nos últimos dez anos, onde 

se verifica um aumento contínuo com apenas algumas oscilações. Desde 2007 que a 

produção de suínos tem aumentado progressivamente (FAO, 2012). 
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Figura 1 Produção de suínos no mundo (FAO, 2012). 

 

O Quadro 1 apresenta um resumo das principais regiões de produção mundial de carne de 

porco, onde se verifica o crescimento gradual já referido. O aumento do número de suínos 

não é distribuído uniformemente ao redor do globo, dado que existe um conjunto de países 

que não produzem o mesmo.  

Este setor tem vindo a aumentar muito lentamente ou até com tendência para estabilizar, 

onde a Ásia é quem tem liderado o crescimento nesta área da pecuária. Recentemente, em 

África, o número de suínos tem vindo a crescer rapidamente, refletindo a sua crescente 

produção (FAO, 2012). 

Em 2012, com 152 milhões de suínos, resultando em cerca de 23 milhões em toneladas de 

carcaça, a União Europeia (U. E.) foi o segundo maior produtor do mundo de carne de 

porco, abaixo da China, com 51,4 milhões de toneladas de carcaça (GPP, 2012).  

Os principais exportadores de carne de porco são os Estados Unidos da América (E. U. A.) 

com 2,4 milhões de toneladas de carcaças, a União Europeia com 2,3 milhões de toneladas 

e o Canadá com 1,3 milhões de toneladas exportadas. Os países com maiores valores de 

importações desta carne incluem o Japão, Rússia, China, México, Hong Kong, Coreia do Sul 

e E. U. A. (USDA-FAS, 2013).   

Os principais países produtores na União Europeia são a Alemanha, Espanha e França, 

representando metade da sua produção total. A União Europeia tem uma autossuficiência 

de cerca de 110% e 12% da sua produção total é exportada. Os principais destinos das 

exportações são a Rússia e Leste da Ásia, em particular a China (Eurostat, 2013).  
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Quadro 1 Produção mundial de carne de porco de 2009 a 2012 em 1000 toneladas de carcaças, 

(adaptado de GPP, 2012; FAO, 2012; Eurostat, 2013). 

 2009 2010 2011 2012 

 

Ásia 

China 

União Europeia 

Alemanha 

Espanha  

França 

Portugal 

Rússia  

América Latina 

Brasil 

México 

Estados Unidos 

Canadá 

África  

 

Total Mundial 

58198 

49021 

21279 

5241 

3291 

2004 

396 

2170 

6589 

3130 

1161 

10248 

2152 

842 

 

106609 

59334 

50098 

22011 

5443 

3369 

2010 

408 

2350 

6710 

3249 

1133 

10014 

2097 

850 

 

109370 

60802 

51500 

22388 

5598 

3469 

1998 

407 

2500 

6866 

3319 

1155 

10044 

2094 

854 

 

110012 

- 

- 

- 

5459 

- 

- 

384 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

A carne continua a ser um importante segmento alimentar na dieta para muitos 

consumidores, particularmente nos países desenvolvidos. A par da sua produção, também o 

seu consumo cresceu de forma constante durante a última década do século XX (FAO, 

2012). Muitos fatores como a riqueza, o volume de produção de gado e o estatuto 

socioeconómico dos consumidores podem explicar o padrão de consumo mais elevado de 

carne pelas populações ocidentais (Mann, 2000; Speedy, 2003). 

As preferências dos consumidores, relativamente à espécie animal, têm sofrido diversas 

alterações com o decorrer do tempo. Até aos finais de 1990, a carne de bovino constituia um 

elevado valor de produção e de consumo, mas atualmente assiste-se a uma orientação 

cada vez maior para carnes mais magras e com teores mais baixos de colesterol. A 

acrescer ainda que a quebra no setor da carne de bovino decorrente da crise sanitária da 

BSE (Bovine Spongiform encephalopathy), em 2000, conduziu a uma reestruturação do 

consumo de carne, contribuindo assim também para o aumento da procura da carne de 

suíno (Comissão Europeia - DGA, 2003).  
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1.2. Produção e consumo de carne de porco em Portugal 

A evolução do efetivo suíno em Portugal nos últimos anos está representada na Figura 2, 

onde se constatam pequenas oscilações. Atualmente,  existem cerca de 2 milhões de suínos 

pelo que, a suinicultura é uma importante atividade económica nacional, apresentando-se 

em segundo lugar do setor pecuário com maior efetivo, apenas ultrapassado pelo setor 

avícola (GPP, 2012). 

 

 

Figura 2 Evolução do efetivo suíno nacional (adaptado de GPP, 2012). 

 

Comparando os resultados das estatísticas agrícolas de 2012 com os de 2011, a produção 

de carne de suíno teve uma variação negativa de 5,6% (INE, 2013).  Houve menos suínos 

no mercado nacional devido ao contínuo envio para abate em Espanha, que provocou uma 

oferta inferior à procura, com o consequente impacto nos preços que aumentaram em 2012 

(GPP, 2012). 

A conjuntura de crise económica nacional e internacional em 2012, as exigências da UE  

(relativamente ao bem-estar animal) e nacionais (como por exemplo, as que envolvem o 

regime de exercício da atividade pecuária - REAP e o pagamento de taxas relativas ao 

sistema de recolha de cadáveres de animais mortos na exploração - SIRCA), a 

vulnerabilidade no aprovisionamento dos cereais, a situação de seca que agravou a 

dependência de matérias-primas produzidas em países terceiros e a subida do preço dos 

alimentos para animais, são os principais problemas que afetaram o setor e a fileira de 
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carne de suíno nacional, que ao gerar custos não sustentáveis para os pequenos 

produtores, resultou no abandono e diminuição de produção da mesma (GPP, 2012). 

Por outro lado, o aumento do preço dos alimentos para animais (+7,3% que em 2011) não 

permitiu que o rendimento obtido pelos suinicultores tivesse refletido integralmente o 

aumento significativo registado no preço dos suínos em 2012 (INE, 2013).  

Do efetivo total de 2011, a maior fatia pertence aos suínos com peso inferior a 20 kg e aos 

porcos de engorda, com 32,5 e 32,4%, respetivamente. O grupo de suínos de peso 

compreendido entre 20 a 50 kg representa 23,2% do efetivo total e as menores 

percentagens do efetivo dizem respeito às porcas reprodutoras (11,6%) e aos varrascos 

(0,3%). Houve uma redução para 231 000, do número de porcas reprodutoras nacionais, o 

que implicou uma menor oferta de animais para abate no ano em análise (GPP, 2012). 

A produção de suínos em Portugal é repartida por várias regiões do país, mas, é na zona do 

Ribatejo e Oeste que este setor da pecuária é dominante, detentora de cerca de 50% do 

efetivo suíno nacional, seguido do Alentejo (23,8%), Beira Litoral (18,5%), Ilhas (2,6%), 

Entre Douro e Minho (2,3%), Beira Interior (1,8%), Algarve (1,2%) e, finalmente, Trás-os-

Montes (0,9%) (GPP, 2012). 

Em 2011, o consumo per capita em Portugal, com 44,6 kg/hab/ano, ultrapassou a média da 

U.E. de 40,7 kg/hab/ano (GPP, 2012). 

 

1.3. Produção de tomate  

O tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) é um dos hortofrutícolas mais cultivados 

mundialmente (Del Valle et al., 2006) com uma produção aproximada de 33,5 milhões de 

toneladas em 2012, e uma procura em crescimento contínuo (INE, 2013). Os principais 

países produtores de tomate são: os Estados Unidos da América, a Rússia, a Turquia, a 

China, o Egito e a Itália.  

Nos últimos anos registou-se uma expansão da cultura do tomate como  consequência do 

crescimento do seu consumo, tanto na forma de produto para consumo em  fresco, como de 

produto transformado (concentrado, sumo, desidratado, ketchup, entre outros). 

O tomate destinado à transformação industrial constitui uma cultura que tem uma longa 

tradição nacional e que representa um setor de extrema importância agrícola e económica. 

Portugal possui excelentes características edafo-climáticas para o cultivo do tomate (Roca, 

2009), pelo que, com quase 100 mil toneladas, é o produto hortofrutícola que apresenta o 

maior volume de produção (Figura 3).  
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Figura 3 Produção das principais culturas hort ícolas (adaptado de INE, 2013). 

 

Em Portugal, as zonas de produção de tomate mais importantes, localizam-se 

essencialmente na região de Entre-Douro e Minho (Póvoa de Varzim, Esposende e Braga), 

Ribatejo/Oeste (Mafra, Peniche, Lourinhã, Torres Vedras, Bombarral e Óbidos) e Algarve 

(Faro, Olhão, Tavira e Castro Marim) (INE, 2013). 

 

1.4. Composição química da carne de suíno 

A carne suína é rica em nutrientes essenciais, sendo uma das proteínas de origem animal 

mais consumida no mundo, com sabor e maciez característicos, contribui para obtenção de 

alimentação equilibrada (Sarcinelli et al., 2007). 

 A carne é uma fonte primária de água e de gordura, e contém também proteína, fornecendo 

todos os aminoácidos essenciais (lisina, treonina, metionina, fenilalanina, triptofano, leucina, 

isoleucina e valina), assim como quantidades adequadas de vários micronutrientes (National 

Health & Medical Research Council, 2006). 

A composição química corporal dos suínos depende de vários fatores, sendo em média ao 

nascimento composto por: 77% de água, 18% de proteína, 2% de lípidos e 3% de cinzas. 

Esta composição quando o suíno atinge o peso de acabamento altera-se para um total em 

média de 64% de água, 18% de proteína, 15% de lípidos e 3% de cinzas (Lange et al., 

2001). 

Quando comparada com outros alimentos, confirma-se que a carne suína é um alimento rico 

em proteínas e pobre em hidratos de carbono (Sarcinelli et al., 2007). 
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É uma excelente fonte de ferro, zinco e selénio de fácil absorção, de vitaminas B6, B12 e D 

e quantidades significativas de ácidos gordos polinsaturados PUFA n-3. Pelo que, 

reconhece-se que a carne de porco é uma importante fonte de nutrientes, muitos dos quais 

com propriedades anticancerígenas (Ferguson, 2010; McAfee et al., 2010). 

A carne suína, no entanto, é considerada um alimento com um teor de colesterol 

considerável, que ronda os 0,6 mg/g de carne (Bohac & Rhee, 1988; Braganolo & 

Rodriguez-Maya, 2002).  

O teor de gordura e valor calórico depende da localização da carne no animal, mas a 

quantidade dos demais nutrientes é pouco afetada. 

É importante referir, em relação ao tecido adiposo nos suínos, que 70 % está situado abaixo 

da pele (vulgarmente designado por toucinho) e apenas 20 a 22 % está entre os músculos. 

Este facto auxilia na redução da ingestão de gordura na dieta habitual, pois, como a gordura 

se encontra numa camada bem definida, fica fácil removê-la. Este é um ponto positivo da 

utilização da carne suína porque, além de não apresentar níveis de gordura elevados, é 

possível proceder à remoção da maior parte da gordura, reduzindo o valor calórico e lipídico 

da carne (Sarcinelli et al., 2007).  

 

1.5. Qualidade da carne de suíno 

O conceito de qualidade é muito complexo e subjetivo, dependendo quer de fatores 

intrínsecos como extrínsecos ao animal, podendo focar-se sob diferentes pontos de vista. 

Tradicionalmente, o termo qualidade da carne refere-se a propriedades inerentes decisivas 

para a produção, processamento e armazenamento, incluindo a sua exposição nas 

superfícies comerciais (Fortin et al., 2005). 

Segundo a definição adotada atualmente pela ISO entende-se por qualidade: “…o conjunto 

das qualidades ou características de um produto ou serviço que lhe confere capacidades 

para satisfazer os requisitos implícitos ou explícitos do consumidor…” (Sorensen, 2005).  

Porém, a qualidade de um bem pode ser considerada como um modelo analítico de 

requisitos exigidos pelos consumidores (Peri, 2006). Este modelo inclui a segurança, 

aspetos relativos à produção, valores morais e éticos, comerciais e de marketing e valor 

nutricional e sensorial.  

As condições de produção incluem o sistema de gestão, idade, sexo, genótipo, técnicas de 

alimentação, maneio, condições sanitárias, transporte, técnicas de pré-abate, método de 

abate, post-mortem, arrefecimento e posterior conservação (Andersen et al., 2005). Nos 

últimos anos tem surgido nos consumidores uma exigência crescente no conhecimento da 
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origem e dos métodos utilizados na conceção dos produtos devido a preocupações de cariz 

ético e moral, relacionadas com questões ambientais e de bem estar animal (Andersen et 

al., 2005; Jerónimo et al., 2010).  

É por isso necessário seguir procedimentos de rastreabilidade, de forma a garantir padrões 

de elevada qualidade ao consumidor. 

A qualidade deve também ser considerada com base na segurança do produto, expressa 

pela ausência ou controlo de perigos, de modo a não prejudicar a saúde do consumidor, 

sendo a entidade causadora desse prejuizo punida por lei. Os perigos presentes na carne 

podem ser de natureza química, física ou biológica. O sistema de segurança preventivo 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) é a metodologia mais indicada para 

controlar esses perigos, acompanhado sempre por análises laboratoriais regulares (Troy & 

Kerry, 2010). 

Do ponto de vista do consumidor, a satisfação pode ser alcançada no momento de compra, 

onde a quantidade de gordura visível é o atributo visual de maior importância no processo 

de tomada de decisão, quando se trata de produtos cárneos. Autores observaram que a 

quantidade de gordura intramuscular foi a principal característica que conduziu os 

consumidores a comprar o produto, onde valores mais baixos de gordura visível receberam 

maior aceitação, pontuação e intenção de compra. A resposta a este facto deve-se 

essencialmente a preocupações de saúde associadas ao alto teor de gordura (Fortin et al., 

2005).  

Outro fator que limita a aceitabilidade da carne na decisão de compra é a sua cor, isto 

porque os consumidores utilizam este atributo como um indicador de frescura e de boa 

qualidade da carne (Mancini & Hunt, 2005). A alteração da cor da carne trata-se de uma 

importante questão económica que a indústria alimentar tem que lidar com frequência (Khliji 

et al., 2010). 

A intensidade da cor está essencialmente relacionada com a concentração de mioglobina 

presente no tecido muscular, resultando fundamentalmente da quantidade do pigmento, do 

estado químico em que esta molécula se encontra (Beckit et al., 2004) e da estrutura do 

músculo. A mioglobina representa 90% a 95% do pigmento muscular total, sendo a sua 

concentração influenciada por diversos fatores: a espécie animal, a idade, o estado 

nutricional, o nível de exercício e metabolismo energético muscular dominante (Xiong & 

Shaihidi, 1999). 

A mioglobina fomenta o desenvolvimento de uma cor vermelha viva e brilhante, porém com 

tendência a oxidar, desenvolve uma tonalidade cinzento-acastanhada ou descolorada, 

dependendo da temperatura, pressão parcial de oxigénio e pH (Mancini & Hunt, 2005). A cor 
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vermelha viva da carne é normalmente interpretada como um indicador de frescura e 

salubridade (Mancini & Hunt, 2005), enquanto que uma cor escura (vermelha escura ou 

castanha) pode ser associada a um produto retardado, com deficiente qualidade higiénica 

ou proveniente de animais velhos (Ouali et al, 2006; Duarte, 2011). 

Assim, é necessário desenvolver e melhorar procedimentos para garantir a estabilidade dos 

pigmentos padrões da carne, preservando deste modo os seus aspetos nutricionais e 

funcionais (Novais et al., 2011). 

As características organoléticas, também designadas por características sensoriais, tais 

como a cor, o cheiro, a consistência, a palatabilidade, a frescura e a tenrura incluem-se 

dentro dos chamados “fatores de qualidade da carne”, influenciando a sua classificação e 

aceitabilidade por parte dos consumidores após a compra (Jonsäll et al., 2002; Grunert et 

al., 2004; Salinas, 2004). A qualidade sensorial de um alimento, não resulta apenas das 

suas características intrínsecas, mas da interação entre estas e as condições de 

conservação (Angulo, 2001), através de atributos como o aspeto, o odor, a textura e o 

sabor.   

 

1.6. Estratégias nutricionais para valorização da carne de suíno 

O mercado da carne de suíno tem sido, nos últimos anos, submetido a mudanças 

influenciadas pelas necessidades dos consumidores (Cardenia et al., 2011), que exigem 

produtos de carne seguros, nutritivos, convenientes, inovadores e com boas características 

organoléticas. De facto, pode constatar-se, nos últimos anos, um interesse crescente por 

parte dos consumidores por alimentos, que a par de satisfazerem as necessidades nutritivas 

básicas, forneçam um benefício fisiológico adicional. Isso estimula o interesse na produção 

de carne suína, utilizando novas técnicas e fórmulas, substituindo o uso de aditivos por 

ingredientes naturais que possam levar a possíveis efeitos benéficos na saúde (Hayes et al., 

2013). Essas estratégias alimentares são amplamente utilizadas como ferramentas de 

gestão para potenciar o desempenho e bem-estar animal, a composição da carcaça e a 

qualidade nutricional e tecnológica da carne (Andersen et al., 2005).  

Tikk e colaboradores (2007) demonstraram que tais parâmetros de qualidade estão em 

grande parte relacionados com a alimentação fornecida aos suínos. 
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1.6.1. Lípidos 

Desde há vários anos, tem havido um grande interesse em alterar a composição da gordura 

animal através da alimentação para atender às recomendações dietéticas humanas, ou seja, 

a proporção ideal entre os ácidos gordos saturados, monoinsaturados e polinsaturados 

(Jakobsen, 1999; Wood et al., 2003; Teye et al., 2006).  

A fração lipídica da carne é aquela que é mais facilmente manipulável a partir da 

alimentação dos suínos. 

Sabe-se que a quantidade e composição de ácidos gordos do tecido adiposo dos suínos 

reflete a da dieta (Kouba & Mourot, 1998). Deste modo, alterando a fonte da gordura da 

dieta, substituindo a gordura animal, rica em ácidos gordos saturados, por uma gordura 

vegetal, com maior proporção de ácidos gordos insaturados pode ter um efeito positivo 

sobre a saúde humana (Corino et al., 2002; Alonso et al., 2010; Alonso et al., 2012). 

Os ácidos gordos são constituídos por um grupo carboxilo e um grupo metilo não funcional 

em cada extremidade da molécula. A grande variedade de ácidos gordos resulta do 

comprimento da cadeia de caborno e do seu grau de insaturação (Horton et al., 1996). 

Assim, de acordo com o comprimento da cadeia, os ácidos gordos classificam-se em ácidos 

de cadeia curta, constituídos por 2 a 10 átomos de carbono, de cadeia média, com 12 a 16 

átomos de carbono, e em ácidos gordos de cadeia longa, 18 a 24 átomos de carbono.  

Por outro lado, o número de hidrogénios ligados aos átomos de carbono da molécula lipídica 

leva a classificação dos ácidos gordos de acordo com a saturação da cadeia de carbono em 

ácidos gordos saturados (SFA), ácidos gordos monoinsaturados (MUFA) e ácidos gordos 

polinsaturados (PUFA). 

Os ácidos gordos saturados não possuem duplas ligações e são sólidos à temperatura 

ambiente. Os SFA são produzidos no fígado e no intestino e são genericamente 

considerados prejudiciais para a saúde humana. Quando se pratica uma alimentação 

demasiado rica em gorduras, observa-se uma produção excessiva de colesterol, que é um 

derivado dos ácidos gordos saturados.  

Apesar de essa capacidade hipercolesterolémica ser atribuida aos SFA, foi comprovado que 

apenas os ácidos laúrico, miristico e palmitico são realmente hipercolestrémicos, o mesmo 

não se aplica a outros, como o ácido esteárico e o araquidónico (Givens, 2005; Barton et al., 

2007).  Este facto realça mais uma vez, a importância de conhecer ao pormenor a 

composição da fração lipídica da carne.  
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Quadro 2 Nomenclatura dos ácidos gordos saturados  (adaptado de Belitz & Grosch, 1999; Campos, 

1999). 

Tipo de ligação Estrutura Nome sistemático Nome comum 

4:0 CH3(CH2)2COOH Ácido tetranóico Ácido butírico 

6:0 CH3(CH2)4COOH Ácido hexanóico Ácido capróico 

8:0 CH3(CH2)6COOH Ácido octanóico Ácido caprílico 

10:0 CH3(CH2)8COOH Ácido decanóico Ácido cáprico 

12:0 CH3(CH2)10COOH Ácido dodecanóico Ácido láurico 

14:0 CH3(CH2)12COOH Ácido tetradecanóico Ácido mirístico 

16:0 CH3(CH2)14COOH Ácido hexadecanóico Ácido palmítico 

18:0 CH3(CH2)16COOH Ácido octadecanóico Ácido esteárico 

20:0 CH3(CH2)18COOH Ácido eicosanóico Ácido araquídico 

22:0 CH3(CH2)20COOH Ácido docosanóico Ácido beénico 

24:0 CH3(CH2)22COOH Ácido tetracosanóico Ácido linhocérico 

26:0 CH3(CH2)24COOH Ácido hexacosanóico Ácido cerótico 

 

Na carne de porco, os ácidos gordos mais comuns são saturados, principalmente o ácido 

mirístico (14:0), palmítico (16:0) e o esteárico (18:0). Uma pesquisa em carne de porco 

realizada em diversos países europeus revelou níveis de ácidos gordos saturados entre 34 e 

50% da totalidade de ácidos gordos (Bragagnolo & Rodriguez-Amaya, 2002). No Quadro 2 

descrevem-se os ácidos gordos saturados encontrados em estudos anteriores de carne de 

porco (Belitz & Grosch, 1999; Campos, 1999). 

Os ácidos gordos insaturados (Quadro 3) têm duplas ou triplas ligações nas suas cadeias, 

apresentando uma textura líquida à temperatura ambiente. Na classe dos ácidos gordos 

insaturados existe um subgrupo formado pelos ácidos gordos essenciais, indispensáveis ao 

organismo humano. 

Os MUFA podem ser encontrados na carne em quantidades muito significativas, chegando 

aos 30-40% da totalidade de ácidos gordos, destacam-se o ácido oleico (18:1 ω9), o 

vacenico (18:1 cis11) e o palmitoleico (16:1 cis9). O ácido oleico reduz os níveis de 

colesterol total e das lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e aumenta a síntese do 

colesterol associado às lipoproteínas de alta densidade (HDL), no organismo humano 

(Carvalho, 2009). 
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Em relação aos PUFA, representam cerca de 10-20% dos ácidos gordos totais, podem ser 

da família n-3 ou n-6, conforme a posição da primeira dupla ligação no terceiro ou sexto 

carbono, respetivamente, a partir do grupo metilo. Os ácidos gordos do tipo n-3 e n-6 podem 

ser obtidos diretamente pela alimentação ou sintetizados pelo organismo a partir dos ácidos 

essenciais, linoleico (LA) e α-linolénico (ALA) (Rossi et al., 2013).  

O ácido linoleico apresenta uma elevada importância na reprodução e desenvolvimento do 

organismo (FAO, 1994) e é o precursor dos ácidos da família dos PUFA n-6 dos quais se 

insere o ácido araquidónico (ARA) de grande valor biológico. É recomendada pela FAO 

(1994) uma ingestão de ácido linoleico de 4 a 10% do valor energético da dieta (Shoelson et 

al., 2006; Ramel et al., 2009). 

O ácido α-linolénico é o precursor para a síntese dos PUFA n-3, como o ácido 

eicosapentaenóico (EPA) e o docosahexanoico (DHA), sendo um ácido que desempenha 

um papel fundamental nas funções do cérebro e da retina, com uma recomendação de 

ingestão diária de 0,6 a 1,2% da dieta humana (FAO, 2004; Nettleton & Katz, 2005; 

Carpentier et al., 2006; Ramel et al., 2009).   

 

Quadro 3 Principais ácidos gordos insaturados para a saúde humana (adaptado de Campos, 1999). 

 Tipo de 

ligação 
Estrutura Nome sistemático Nome comum 

MUFA 

14:1 CH3(CH2)3CH=CH(CH2)7COOH Ácido cis-9-tetradecenóico Ácido mir istoleico 

16:1 CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOH Ácido cis-9-hexadecenóico Ácido palmitoleico 

18:1 CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH Ácido cis-9-octadecenóico Ácido oleico 

PUFA n-3 

18:3 CH3CH2(CH=CHCH2)3(CH2)6COOH Ácido cis-cis-cis-9,12,15-

octadecatrienóico 
Ácido α-linolénico (ALA) 

20:5 CH3CH2(CH=CH-CH2)5(CH2)2COOH Ácido all-cis-5,8,11,14,17-

eicosapentaenóico 
EPA  

22:6 CH3CH2(CH=CHCH2)6(CH2)-COOH 
Ácido all-cis-

4,7,10,13,16,19- doco 

sahexanóico 

DHA  

PUFA n-6  
18:2 CH3(CH2)4(CH=CHCH2)2(CH2)6COOH Ácido cis-cis-9,12-

octadecadienóico 

Ácido linoleico (LA) 

20:4 CH3(CH2)4(CH=CHCH2)4(CH2)2COOH Ácido all-cis-5,8,11,14-

eicosatetraenóico 

Ácido araquidónico 

(ARA) 
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1.6.1.1. Colesterol 

O colesterol é o mais importante dos esteróis animais, e é sintetizado no fígado. Apresenta 

uma estrutura cíclica juntamente com uma estrutura alifática lateral, com um total de 27 

átomos de carbono, uma dupla ligação no C5-C6 e uma função álcool no C3 hidroxilo, pelo 

qual pode esterificar o carboxilo dos ácidos gordos, conforme mostra a Figura 4 (Ferreira, 

1983; Baggio & Bragagnolo, 2004). 

 

Figura 4 Estrutura química do colesterol (adaptado de Ferreira, 1983). 

Tratando-se de um lípido monoinsaturado com uma ligação dupla no carbono 5’, encontra-

se suscetível a sofrer oxidação devido a várias condições, nomeadamente na presença de 

oxigénio, luz, calor, radiação, radicais livres, iões metálicos entre outros (Hur et al., 2007). 

Esta oxidação conduz à formação de óxidos de colesterol, como o colestanetriol e o 25-

hidroxicolesterol, prejudiciais ao organismo e responsáveis por efeitos biológicos 

indesejáveis (Lopes, 2009). A formação dos óxidos de colesterol está fortemente 

dependente da concentração de colesterol (Prates et al., 2006). 

O colesterol é essencial ao organismo humano para preservar as membranas celulares, e 

para a produção de hormonas, vitamina D e ácidos biliares. Vários organismos médicos 

internacionais recomendam que a ingestão diária de colesterol total da dieta humana não 

deve exceder um máximo de 300 mg para o homem e 225 mg para a mulher. Contudo, 

quando o consumo de colesterol é demasiado elevado, existe o risco de uma sobre-

produção de colesterol pelo organismo, o que provoca a sua entrada para a circulação 

sanguínea. Sendo uma substância insolúvel no sangue, o seu transporte é mediado por 

lipoproteínas que podem ser classificadas conforme a sua densidade, como lipoproteínas de 

baixa densidade (LDL) ou lipoproteínas de alta densidade (HDL). Quando há excesso de 

LDL, o colesterol tende a acumular-se, lentamente nas paredes das artérias que irrigam o 

cérebro e o coração, tornando-las mais finas e inflexíveis. Por outro lado, as HDL protegem 

as artérias porque funcionam a partir da eliminação das LDL (Ramel et al., 2009).  
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1.6.1.2. Consumo de ácidos gordos e saúde humana 

O consumo de gorduras é um dos fatores de risco de doenças cardiovasculares, 

responsáveis por uma elevada percentagem das mortes nos países desenvolvidos. Por 

outro lado, numerosos estudos têm demonstrado que uma alimentação desprovida de 

gorduras provocaria algumas carências (Novensà, 2005). 

O efeito nocivo associado à ingestão de elevados teores de ácidos gordos saturados e 

colesterol tem sido correlacionado com o surgimento de: 1) obesidade; 2) 

hipercolesterolemia, dependente não só do consumo de colesterol, mas também associado 

à ingestão dos ácidos gordos saturados: láurico (12:0), mirístico (14:0) e palmítico (16:0); 3) 

doenças cardiovasculares, que estão entre as principais causas de mortalidade nos países 

ocidentais, como a aterosclerose e o acidente vascular cerebral; 4) cancro, como o do cólon, 

da próstata e do pulmão (Reddy, 1995; Keys, 1997; Chizzolini et al., 1999; Ganji et al., 2003; 

Wood et al., 2004). Reconhece-se ainda que os produtos de oxidação derivados do 

colesterol exibem propriedades mutagénicas, carcinogénicas e citotóxicas (Guardiola et al., 

1996), estando a sua concentração diretamente relacionada com o teor de colesterol na 

carne (Engeseth & Gray, 1994) e inversamente com o teor de antioxidantes (Engeseth et al, 

1993). 

Os malefícios associados ao consumo de carne, particularmente relacionados com a carne 

vermelha, formaram um alicerce para o surgimento de várias recomendações nutricionais, 

elaboradas pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 2003), tendo por objetivo reduzir o 

consumo de calorias totais provenientes da gordura animal, de ácidos gordos saturados e 

de colesterol.  

A dieta humana tem sido alterada ao longo das gerações, devido ao desenvolvimento da 

atividade agrícola, à revolução industrial e às alterações tecnológicas, passando a uma dieta 

rica em SFA e desequilibrada em relação aos PUFA, com um rácio de ácidos gordos n-6/n-3 

muito elevado. 

Atualmente, as instituições médicas internacionais fundamentam que o tipo e a quantidade 

de gordura da dieta humana devem ser controlados, pelo que a biotecnologia se encontra 

em contínuas pesquisas, no sentido de conseguir dietas mais saudáveis e equilibradas 

(Simopoulos, 2000).  

Com efeito, recomenda-se que a gordura deve fornecer entre 15 e 30% das calorias da 

dieta, onde os SFA não devem exceder os 10% do valor energético da dieta (Scollan et al., 

2001). 

Por outro lado, dada a diversidade lipídica em componentes essenciais e efeitos biológicos, 

é comum avaliar os ácidos gordos no seu conjunto e na relação entre os principais grupos 
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de ácidos gordos, sendo por isso conveniente o estabelecimento de rácios. Os rácios 

PUFA/SFA e n-6/n-3 são indicadores da qualidade nutricional da fração lipídica dos 

alimentos (Wood et al., 2003).  

De acordo com a mesma instituição, o valor de PUFA/SFA, para uma dieta equilibrada, deve 

ser superior a 0,45 (Wood & Enser, 1997). O rácio PUFA/SFA é muito influenciado pelo 

genótipo do animal e baseia-se exclusivamente na estrutura química dos ácidos gordos pelo 

que não é um índice muito adequado para avaliar o valor nutricional da gordura, uma vez 

que considera todos os SFA e ignora os efeitos dos MUFA (Alfaia, 2009).  

A relação n-6/n-3 permite determinar a proporção de PUFA das duas principais famílias, útil 

na prestação de informações sobre os efeitos fisiológicos dos ácidos gordos essenciais, 

linoleico da família PUFA n-6 e α-linolénico da família PUFA n-3 (Burdge & Calder, 2005).  

Uma composição de ácidos gordos desejada é demonstrada pelo decréscimo na razão de 

ácidos gordos polinsaturados n-6/n-3, porque existem benefícios associados ao consumo 

regular de ácidos gordos de cadeia longa n-3, principalmente do ácido eicosapentaenoico 

(EPA) e docosahexanóico (DHA) pelo seu papel protetor nas doenças cardiovasculares, no 

controlo da pressão arterial e na manutenção das estruturas e funções das membranas 

celulares (Paiva-Martins et al., 2009). 

Os resultados apresentados nos últimos anos revelam que nos países ocidentais as dietas 

alimentares possuem uma razão n-6/n-3 demasiado elevada. É também conhecido que, o 

aumento da ingestão de carne rica em PUFA diminui o colesterol LDL no plasma e pode 

diminuir o risco de doenças cardiovasculares.  

Antevendo as consequentes implicações para a saúde humana, as organizações de saúde 

recomendam o consumo de alimentos ricos em PUFA, especialmente da família n-3, em 

detrimento da família n-6 (Wood et al., 2003) devendo uma dieta saudável, apresentar uma 

relação n-6/n-3 próxima de 4/1 ou 5/1 (Holman, 1998). Outros estudos sugerem que com a 

redução da mesma razão, leva também a uma diminuição do teor de colesterol (O’keeffe et 

al., 2007).  
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1.6.1.3. A alimentação suína e a composição da fração lipídica da carne 

Na carne de porco, os valores recomendados anteriormente mencionados para os rácios 

são difíceis de atingir, devido ao conteúdo em ácido linoleico presente nas rações à base de 

cereais, que provocam um acréscimo indesejado na relação n-6/n-3. Porém, têm sido feito 

esforços para avaliar o efeito de dietas suplementadas com diferentes fontes e níveis de 

gordura, de forma a promover o aumento na composição de ácidos gordos n-3 da carne e 

melhorar a qualidade tecnológica e o valor nutricional da carne (Tikk et al., 2007). 

Entre as várias condições de produção, a alimentação apresenta um papel preponderante 

na qualidade da carne de suíno, nomeadamente na quantidade de ácidos gordos (Daza et 

al., 2005; Nuernberg et al., 2005).  

A crescente compreensão da natureza química dos óleos e gorduras vegetais permitiu que a 

eficiência da sua utilização fosse consideravelmente expandida de tal forma que, 

atualmente, estes produtos são amplamente utilizados para fins alimentares. 

Na composição química dos óleos e gorduras vegetais, os triacilgliceróis encontram-se em 

quantidades maioritárias, correspondendo entre 85 e 95% do total dos componentes 

presentes. Sucintamente, os triacilgliceróis são formados pela união de três ácidos gordos 

ligados aos três hidroxilos (grupos –OH) de uma molécula de glicerol. A fração residual dos 

óleos e gorduras pertence às ceras, esteroides e vitaminas (Belitz & Grosch, 1999; Campos, 

1999). 

Nuernberg et al. (2005), com o objetivo de aumentar a quantidade de ácidos gordos 

essenciais na carne do porco, sem provocar alterações negativas na sua estrutura, 

avaliaram o efeito da adição de 5% de óleo de linhaça e de 5% de azeite a uma dieta de 

referência, e concluíram que a introdução do óleo vegetal de linhaça na dieta afetou 

significativamente (P<0,05) a composição da carcaça e a qualidade da carne, aumentou o 

conteúdo relativo dos PUFA n-3, essencialmente os de cadeia longa e o importante ácido α-

linolénico no músculo Longissimus dorsi (LD) e diminuiu consideravelmente o ácido 

araquidónico, enquanto que a adição de azeite à dieta animal favoreceu o aumento do ácido 

oleico no mesmo músculo. 

O óleo de soja é, em paralelo com o óleo de linhaça, dos óleos vegetais mais largamente 

investigado quando se pretende formular dietas para suínos com melhor valor nutricional ao 

nível da composição de ácidos gordos.  

O óleo de soja tem uma composição em ácidos gordos que depende da variedade e das 

condições de cultura, mas uma composição de referência é de 10 - 18 g de SFA, 17 - 26 g 

de MUFA e 54 - 72 g de PUFA, por cada 100 g de óleo de soja. Os ácidos gordos 

insaturados maioritários no óleo de soja compreendem 4 a 10% de ácido  α -linolénico, 50 a 
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62 % de ácido linoleico e 17 a 26 % de ácido oleico. Contém também ácidos gordos 

saturados de cadeia longa, aproximadamente 2 a 5 % de ácido esteárico e 8 a 13 % de 

ácido palmítico (Karleskind, 1996).  

A maioria dos estudos provaram que a inclusão de óleo de soja em dietas experimentais 

para porcos, em quantidades variadas, reduz o teor de ácidos gordos saturados e 

monoinsaturados e aumenta o nível de ácidos gordos polinsaturados da gordura nos 

tecidos, no entanto a oxidação lipídica também mostra ser superior (Leszczynski et al., 

1992; Lund et al, 2008; Lu et al., 2008). Segundo Whittington et al. (1986), a dieta com 5% 

de óleo de soja em suínos, promove o aumento da proporção de ácido linoleico (n-6 PUFA) 

em 15%, mas é responsável por diminuir a qualidade e conferir textura e sabores 

indesejados à carne. 

 

1.7. Oxidação lipídica  

O incremento da concentração de PUFA na alimentação dos suínos como consequência 

dos esforços para obter carcaças magras e de melhor qualidade nutricional reforçam a 

instabilidade oxidativa, essencialmente durante o seu processamento (Rosenvold & 

Andersen, 2003).  

O aumento da oxidação lipídica, devido ao elevado teor de polinsaturados no tecido 

adiposo, pode levar a efeitos adversos sobre as características da carne, o tempo de vida 

útil da carne de porco fresca (Apple et al., 2009) e condiciona negativamente a 

palatabilidade da carne cozinhada (Wood & Enser, 1997; Wiseman et al., 2000). Pelo que, a 

incorporação de ácidos gordos polinsaturados na dieta é limitada pela diminuição da 

estabilidade oxidativa dos lípidos ao ataque de radicais livres (Corino et al., 2002).  

A oxidação lipídica é um dos principais fenómenos que contribui para a deterioração da 

qualidade da carne. Os produtos finais da oxidação lipídica são responsáveis pelo 

desenvolvimento de rancificação nas carnes armazenadas, estando associados diretamente 

a processos cancerígenos e mutagénicos (Linares et al., 2007) e afetam de modo negativo o 

seu valor nutricional e os seus atributos organoléticos, tais como o desenvolvimento de 

cores, aromas e sabores impróprios (Morrisey et al., 1998; Peiretti et al., 2013). 

A estabilidade oxidativa depende do equilíbrio entre a concentração de antioxidantes, como 

a vitamina E e alguns carotenoides, e dos pró-oxidantes, como os PUFA e o ferro livre no 

músculo (Kanner, 1992). Tem sido evidenciado que a oxidação da carne é iniciada pela 

peroxidação da fração dos fosfolípidos, dado o seu elevado número de PUFA (Jensen et al., 

1988). Acredita-se que este processo de peroxidação ocorre imediatamente após a morte do 
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animal, onde as mudanças bioquímicas na carne favorecem a oxidação devido ao referido 

desequilíbrio entre fatores antioxidantes e pró-oxidantes (Morrisey et al., 1998). 

A concentração de vitamina E, sobretudo do isómero α-tocoferol, e o grau de insaturação 

dos ácidos gordos presentes no tecido muscular são os principais intervenientes desta 

oxidação (Morrissey et al.,1994). Verifica-se uma correlação positiva entre a percentagem 

de ácidos gordos insaturados presentes ao nível das membranas das células musculares e 

a velocidade da oxidação lipídica (Lin et al., 1989; Monahan et al., 1992). Estudos revelaram 

que há um evidente atraso da oxidação lipídica na carne quando é incorporada vitamina E 

na alimentação animal (Carvalho, 2009; Wang et al, 2012). 

 A baixa estabilidade lipídica é um problema para todos os segmentos envolvidos da cadeia 

de produção de carne e o grande desafio nesta área continua a ser o controlo dos 

processos que levam à oxidação lipídica (Rosenvold & Andersen, 2003). 

 

1.8. Utilização de agentes antioxidantes 

Apesar dos problemas acima mencionados, é possível melhorar o valor nutritivo da carne de 

porco por meio de estratégias de alimentação corretas sem afetar adversamente a oxidação 

dos lípidos (Riley et al., 2000; Sheard et al., 2000; Rosenvold & Andersen, 2003). 

Portanto, para além da fonte e nível de inclusão de gordura, também pode ser considerado 

uma suplementação com agentes antioxidantes na formulação de dietas para suínos 

(Jakobsen, 1999; Haak et al., 2006). 

Estudos têm demonstrado que alguns aditivos alimentares (vitaminas, minerais e 

antioxidantes) controlam a oxidação lipídica da carne de porco, melhorando 

significativamente a sua qualidade global. Nesse âmbito, muitas substâncias sintéticas e 

naturais têm sido investigadas. Dado a tendência de se diminuir o uso de compostos 

sintéticos, devido a preocupações relativas à sua toxicidade, a procura por aditivos 

provenientes de fontes naturais, como plantas, frutos, especiarias, oleaginosas e sementes, 

tem aumentado nos últimos anos (Rossi et al., 2013).  

É nos alimentos de origem vegetal que os antioxidantes se encontram em maiores 

concentrações. A razão para as plantas conterem grande quantidade destes compostos 

reside no facto de se produzir um grande número de radicais livres durante o processo da 

fotossíntese. As plantas necessitam destes compostos para se protegerem de lesões 

celulares.  

A vitamina E encontra-se na gama de vitaminas lipossolúveis com atividade biológica 

antioxidante, apresenta uma única estrutura química base, comum ao conjunto de todos os 
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tocoferóis e tocotrienóis, ambos de origem natural, apresentam 4 formas (α, β, γ, δ), os 

quais diferem pelo número e posição dos grupos metilo no anel aromático (Machlin, 1991) 

(Figura 5).  

O α-tocoferol é a principal e mais ativa forma da vitamina E. Trata-se de um poderoso 

antioxidante presente nos tecidos biológicos com maior biodisponibilidade, sendo 

preferencialmente absorvido e metabolizado nessa forma, e cuja atividade tem sido 

positivamente correlacionada com a inibição da oxidação lipídica (Morrissey et al., 1998). 

 

 

Figura 5 Diferentes formas de vitamina E (Morrissey et al., 1998). 

 

Os resultados de dietas para suínos suplementadas com Rosmarinus officinalis, 

Verbenaceae e outros extratos de plantas provaram ser eficazes como agentes 

antioxidantes no músculo, devido ao aumento de α-tocoferol que promoveu uma redução da 

oxidação dos lípidos (Haak et al., 2006; Rossi et al., 2013) e uma melhoria na cor da carne 

(Cayuela et al., 2003).  

O aumento do teor de PUFA, numa alimentação animal suplementada com α-tocoferol, 

traduz-se numa diminuição da deposição de α-tocoferol nos seus tecidos musculares. Tal 

facto pode ser explicado pela utilização deste antioxidante nos tecidos in vivo para a 

prevenção de processos oxidativos sobre a componente lipídica. Contrariamente, quando o 



         VALORIZAÇÃO NUTRICIONAL DO REPISO DE TOMATE PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE CARNE DE SUÍNO 

34 
 

teor de PUFA é pouco significativo, verificam-se teores mais elevados de α-tocoferol no 

músculo (Ponte, 2008).   

A vitamina E em dietas para suínos também mostrou resultados favoráveis em relação à 

estabilidade oxidativa e à concentração de vitamina E nos tecidos musculares (Pearson et 

al., 1977; Guo et al., 2006).  

Os carotenoides são outros compostos reconhecidos pela sua capacidade antioxidante, que 

juntamente com os retinóides livres e os ésteres de retinilo, constituem a vitamina A 

(Gregory, 1996). 

Os carotenoides, tais como o β-caroteno, licopeno, β-criptoxantina e luteína, são pigmentos 

pertencentes à classe dos lípidos poliisoprénicos, sintetizados pelas plantas e pelos 

microrganismos e, contrariamente, os animais não possuem essa capacidade. São das 

substâncias não-enzimáticas mais investigadas como agentes antioxidantes, em fases 

lipídicas, que bloqueiam os radicais livres que danificam as membranas lipoproteicas nos 

sistemas biológicos (Sies, 2007). Segundo Olson, os carotenoides suprimem o oxigénio 

molecular, removem os radicais peróxidos, modulam o metabolismo carcinogénico, inibem a 

proliferação celular, induzem a comunicação celular e aumentam a resposta imune (Ferrari, 

1998). Esta atividade dos carotenoides está diretamente relacionada com o número de 

ligações duplas conjugadas da sua estrutura.  

Nas últimas décadas tem existido um consenso em relação ao consumo de alimentos ricos 

em carotenoides e a diminuição de doenças crónicas (Takeoka et al., 2001; Erdman et al., 

2009; Rao & Agarwal, 1999).  

O licopeno é detentor de propriedades únicas e distintas, responsável pela pigmentação 

vermelha de alguns frutos (Markovic et al, 2006), também designado de tetraterpeno (C40), é 

capaz de proteger os lípidos, DNA e proteínas de danos oxidativos (Riso, 2010).  

Em termos de estrutura, o licopeno é considerado o principal carotenoide, por ser um 

hidrocarboneto alifático polinsaturado (C40H56) acíclico e lipofílico, com 13 ligações 

covalentes duplas, de peso molecular de 536,87 g/mol, com 89,45% de carbono e 10,51% 

de hidrogénio (Pelissari et al, 2008) (Figura 6). Esta molécula é composta por 11 ligações 

duplas linearmente conjugadas e 2 ligações duplas não conjugadas. É devido à sua 

estrutura acíclica e à presença de um grande número de ligações duplas na sua cadeia 

central que o licopeno é tido como o carotenoide com maior reatividade e poder 

antioxidante, sendo duas vezes mais eficiente que o β-caroteno e dez vezes mais eficiente 

que a vitamina E (Ivanov et al., 2007).  

Estudos indiciam que o licopeno interage sinergicamente com a vitamina E (Shi et al., 2002).  

O seu sistema de ligações duplas conjugadas permite ao licopeno reagir eficientemente com 
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o oxigénio molecular (O2) e também interagir com os radicais livres (ROO) (Burton & Ingold, 

1984; Shami & Moreira, 2004).  

 

 

Figura 6 Estrutura molecular do licopeno (adaptado de Roca, 2009). 

 

O licopeno interfere com o fator de crescimento das células cancerígenas e intervém na 

síntese do colesterol em sinergia com a vitamina B3 e a luteína (Roca, 2009).  

Estudos clínicos e epidemiológicos têm vindo a confirmar que uma alimentação rica em 

licopeno está associada à redução do risco de desenvolvimento e tratamento do cancro da 

próstata (Mohanty et al. 2005; Ivanov et al., 2007), boca, esófago, estômago (McCord, 2000; 

Velmurugan & Nagini, 2005; Frusciante et al., 2007), pâncreas, pulmão, útero, mama e 

ovário bem como uma menor incidência de doenças degenerativas crónicas e 

cardiovasculares (Giovannucci, 1999; Rao & Agawal, 1999). 

É no tomate maduro que se encontra a maior fonte natural de licopeno, com teores em 

média entre 3,4 e 18 mg/100 g (base húmida). O licopeno representa 80 – 90% da totalidade 

de carotenoides presentes e o β-caroteno existe em cerca de 2% a 10% (Shi et al., 2002). 

Além disso, também possui uma gama de outros compostos antioxidantes, tais como os 

tocoferóis, ácido ascórbico, flavonóides e polifenóis (Hedges & Lister, 2005; Roca, 2009), 

nas concentrações referidas no Quadro 4.  

O teor do licopeno depende muito de estádio de maturação do tomate, aumentando com o 

grau de maturação do fruto, promove o desenvolvimento da cor vermelha e varia pouco 

significativamente da variedade e da zona geográfica de produção (Kozuhue & Friedman, 

2003). 

A dose diária recomendada de licopeno, de β-caroteno e de vitamina E é de 5-7 mg, 2-4 mg 

e 4-15 mg, respetivamente, pelo que o consumo de tomate é importante para suprir as 

necessidades nutricionais humanas. 
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Quadro 4 Composição de antioxidantes no tomate fresco (adaptado de Hedges & Lister, 2005; Roca, 

2009). 

Componentes 
Concentração (mg/ 100g de 

tomate fresco) 

Ácido ascórbico 15 - 48 

Carotenoides 4 - 24 

Β-caroteno 0,4 - 1 

Licopeno 3 - 18 

Fitoeno 

Fitoflueno 

Ácidos fenólicos 

Flavonóides 

1 - 3 

≈1 

16 - 29 

0,072 – 8,6 

 

1.9. Repiso de Tomate 

Um dos maiores problemas enfrentado pela indústria é a acumulação, manipulação e 

eliminação dos subprodutos gerados (Del Valle et al., 2006). No caso do processamento 

industrial de transformação do tomate, o subproduto obtido é constituído principalmente por 

películas, sementes e material celuloso, representa entre 4% e 10% do peso do fruto e 

designa-se por repiso de tomate (Del Valle et al., 2006). Pelo que, a utilização do repiso de 

tomate na alimentação dos animais pode proporcionar um rendimento adicional à indústria 

do tomate e, ao mesmo tempo, reduzir o problema de eliminação de resíduos (Peiretti  et al., 

2013).  

Como se ilustra no Quadro 5, a maior parte do tomate produzido em Portugal destina-se ao 

processamento industrial. 

 

Quadro 5 Produção de tomate ao longo dos anos em toneladas (INE, 2013). 

 2009 2010 2011 2012 

Tomate para indústria 1 346 084 1 406 084 1 150 827 1 298 902 

 

Para a produção animal, o repiso de tomate é uma excelente alternativa alimentar. O 

interesse dos sistemas da produção animal por este subproduto é devido, principalmente, ao 

seu valor proteico, de cerca de 20% (Campos et al., 2007). O repiso de tomate tem sido 
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utilizado principalmente para a alimentação de animais ruminantes (Ammerman et al., 1963; 

Ojeda & Torrealba, 2001). 

De acordo com vários autores, a fibra é o principal composto do repiso de tomate, em base 

de matéria seca, representando mais de 50% (Del Valle et al, 2006; Sales, 2012) (Quadro 

6). Pode ainda afirmar-se que o repiso de tomate é rico em compostos biologicamente 

ativos, sendo também uma excelente fonte natural de vitamina B1 e de carotenoides, 

principalmente de licopeno (Cadoni et al., 2000).  

Baysal et al. (2000) reportaram que uma grande quantidade de carotenoides é perdida na 

forma de resíduos de processamento de tomate. De acordo com Knoblich et al. (2005), o 

teor de carotenoides de derivados de tomate seco recolhido de uma unidade fabril de 

processamento de tomate comercial foi de 793,2 e 157,9 ug/g para películas e sementes, 

respetivamente. O β-caroteno é o segundo carotenoide mais representativo no repiso de 

tomate, com cerca de 7% dos carotenoides totais (Knoblich et al., 2005). 

 

Quadro 6 Composição nutricional do repiso de tomate em base seca (adaptado de Del Valle et al, 

2006). 

Composição do repiso de tomate em base seca (%)  

Fibra 59 

Proteína Total 19 

Substâncias pécticas 8 

Gordura Total 6 

Minerais 4 

 

Estudos experimentais realizados na carne de coelho, mostraram que o repiso permite um 

aumento do grau de insaturação e uma menor saturação da gordura, melhorando 

consideravelmente as suas características. Assim como o perfil lipídico de plasma 

sanguíneo de frangos foi afetado positivamente pelo licopeno do repiso de tomate presente 

nas dietas experimentais (Peiretti et al., 2013). 
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1.10. Objetivos 

O ensaio da presente dissertação foi concretizado com o intuito de avaliar o efeito da 

utilização do repiso de tomate associado a dois tipos de gordura de diferentes origens na 

alimentação de leitões sobre a qualidade nutricional da sua carne 

O objetivo de incluir repiso de tomate na alimentação dos leitões reside no interesse em que 

as suas propriedades, possam refletir uma mais-valia no produto final, ao nível da qualidade 

nutricional, com maior potencial antioxidante e poder de conservação e com melhores 

características organoléticas. Especificamente, pretende-se determinar e quantificar as 

diferenças promovidas pelas dietas oferecidas aos animais, na cor da carne, no perfil dos 

ácidos gordos, no teor de licopeno, colesterol e vitaminas e na estabilidade lipídica.  
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CAPÍTULO 2 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Numa primeira fase foi efetuado o acompanhamento individual dos animais instalados no 

pavilhão anexo da seção de Produção Animal do Instituto Superior de Agronomia (ISA) da 

Universidade de Lisboa. A segunda fase correspondeu à componente analítica das 

amostras referentes aos animais acompanhados anteriormente. Esta fase foi realizada no 

Laboratório de Investigação de Bioquímica da responsabilidade do Prof. José António 

Mestre Prates da Faculdade de Medicina Veterinária (FMV) da Universidade de Lisboa. 

 

2.1. Animais e delineamento experimental 

Para atingir os objetivos propostos foram utilizados 40 leitões, distribuídos por duas 

repetições de 20 animais cada. 

Os leitões, todos machos, eram F1 provenientes do cruzamento entre as raças Large White 

e Landrace, com peso vivo médio inicial de 11,8 (± 2,85) kg. Antes do início da experiência, 

todos os animais foram submetidos ao mesmo maneio e dieta alimentar.  

Durante todo o período experimental, os animais estiveram em confinamento total. O 

ambiente foi mantido a uma temperatura adequada às necessidades requeridas pelos 

animais, com recurso a lâmpadas de aquecimento infravermelho e equipamentos de ar 

condicionado. 

À chegada, os animais tiveram um período de quatro dias de adaptação ao novo meio 

envolvente e nova dieta alimentar. As instalações estavam devidamente preparadas para a 

sua receção, assegurando as melhores condições possíveis aos animais.  

Cada repetição teve duração de cinco semanas, onde se submeteu 20 animais, em função 

do seu peso, a quatro tratamentos experimentais à razão de 5 leitões por regime, 

associando alternadamente duas fontes de fibra (sêmea de trigo, repiso de tomate) e duas 

fontes de gordura (óleo de soja, banha) de acordo com um esquema fatorial de 2x2.  
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Figura 7 Aspeto dos leitões utilizados durante o período experimental.  

 

Inicialmente, os leitões foram colocados em gaiolas de metabolismo (Figura 7) para a 

medição de digestibilidade e do balanço azotado, contudo esses resultados não são 

apresentados neste trabalho. Nas primeiras duas semanas, a distribuição do regime 

alimentar foi ajustada conforme as quantidades refugadas diariamente. Nas restantes 

semanas, os animais foram transferidos para parques onde foram alimentados ad libitum. 

Todas as quantidades de alimento distribuído e refugado foram registadas diariamente e 

tidas em conta para o cálculo da ingestão de alimento. Para além desse controlo, também 

se procedeu à pesagem dos animais no ínicio de cada semana experimental.  

No final do ensaio experimental, os leitões foram abatidos para recolha de amostras a 

analisar posteriormente. O abate decorreu no próprio pavilhão onde os animais se 

encontravam instalados. Os animais foram insensibilizados por eletronarcose e abatidos 

através do corte das artérias carótidas e das veias jugulares externas. 

No decorrer do abate foram recolhidas amostras de músculo LD, de fígado, de gordura 

subcutânea dorsal branca e de sangue. As amostras foram envolvidas em folhas de papel 

de alumínio, previamente identificadas com o referente número do animal, colocadas em 

saquetas de polietileno seladas hermeticamente sob vácuo e armazenadas a - 20°C, onde 

permaneceram até à realização das análises. 

O número de unidades experimentais ficou reduzido a 39, devido à morte de 1 leitão durante 

o ensaio. 
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2.2. Regimes alimentares 

A preparação dos regimes alimentares decorreu na fábrica de rações do Departamento de 

Ciências e Engenharia de Biossistemas do ISA. 

Foram fabricados quatro regimes experimentais associando duas fontes de fibra: sêmea de 

trigo ou repiso de tomate, com duas fontes de gordura: óleo de soja ou banha, de acordo 

com o esquema fatorial 2x2 anteriormente indicado. 

A gordura animal, utilizada foi a banha de porco, por ser uma das principais fontes de 

gordura utilizada na produção de suínos (Alonso et al., 2012). Em comparação ao regime 

enriquecido com banha, utilizou-se um regime experimental com óleo de soja. 

Os regimes foram formulados de forma a serem isoazotados e isoenergéticos, de acordo 

com as recomendações do NRC (1998). Os seus constituintes (g/kg) e a sua composição 

química (%) encontram-se descritos nos Quadros 7 e 8, respetivamente. 

A sua preparação envolveu uma moenda do trigo e do repiso de tomate num moinho de 

martelos móveis com um crivo de 3 mm de diâmetro, a pesagem dos vários componentes 

conforme o regime e a sua homogeneização numa misturadora horizontal com fita em 

espiral. Por fim, os regimes foram devidamente armazenados, identificados e colocados na 

sala de ensaio. 
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Quadro 7 Composição dos regimes alimentares (g/kg)  

Ingredientes  R1 R2 R3 R4  

Trigo 

Sêmea de Trigo  

Repiso de Tomate 

Bagaço de Soja 

Soro de leite 

Óleo de soja 

Banha 

L – Lisina  

DL – Metionina 

L – Treonina 

Fosfato bicálcico 

CaCO3  

NaCl 

CMV * 

520,0 

100,0 

0,00 

250,0 

50,0 

50,0 

0,0 

5,0 

1,0 

1,0 

9,0 

7,0 

2,0 

5,0 

570,0 

0,0 

50,0 

250,0 

50,0 

50,0 

0,0 

5,0 

1,0 

1,0 

9,0 

7,0 

2,0 

5,0 

520,0 

100,0 

0,00 

250,0 

50,0 

0,0 

50,0 

5,0 

1,0 

1,0 

9,0 

7,0 

2,0 

5,0 

570,0 

0,0 

50,0 

250,0 

50,0 

0,0 

50,0 

5,0 

1,0 

1,0 

9,0 

7,0 

2,0 

5,0 

*Complemento mineral vitamínico que inclui vit. A: 25000; vit. D3: 2000; vit. E: 0,120; vit. C: 0,200; vit. K3: 1; vit. B1: 1,5; vit. B2: 

5; vit. B3: 30; vit. B5: 15; vit. B6: 2,5; vit. B9: 0,500; vit. B12: 0,030; vit. H-12: 80; vit. Colina: 0,300. Minerais (mg): Fe: 120; Cu: 

160; Mn: 50; Zn: 140; I: 1; Co: 0,500; Se: 0,300. 

 

Quadro 8 Composição química dos regimes alimentares.  

 R1 R2 R3 R4  

Matéria Seca (%) 

Cinza  

PB  

GB  

NDF  

ADF 

ADL * 

88,44 

5,24 

20,70 

6,39 

12,87 

3,51 

1,11 

89,59 

6,39 

21,16 

6,28 

12,51 

4,94 

1,96 

89,13 

7,71 

19,32 

6,43 

13,84 

3,73 

2,09 

89,90 

8,65 

20,33 

7,01 

12,96 

4,62 

2,85 

* Onde PB -proteína bruta, GB – gordura bruta, NDF – Fibra Neutro-Detergente, ADF –Fibra Ácido-Detergente e ADL – 

Lenhina Ácido-Detergente 
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2.3. Determinação dos parâmetros bioquímicos no plasma sanguíneo 

A glucose, ureia, creatinina, colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, triacilgliceróis, 

asparto aminotransferase (AST), alanina aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina (ALP) e 

gamaglutamiltranspeptidase (Gama-GT) foram analisados nas amostras do plasma 

sanguíneo dos animais, recolhido para o efeito, com o uso de kits específicos de testes de 

diagnóstico padrão da Roche Diagnostics (Mannheim, Alemanha), num sistema de análise 

Hitachi Modular (Roche Diagnostics). 

O colesterol VLDL e os lípidos totais foram calculados, de acordo com as fórmulas citadas 

por Friedewald et al. (1972) e Covaci et al. (2006), respetivamente. 

 

2.4. Determinação da cor da carne 

Às 24 horas post-mortem, efetuou-se um corte nas amostras de músculo LD colhidas para o 

efeito. As amostras ficaram expostas ao ar durante 1 hora. 

A avaliação da cor foi efetuada de imediato por meio do aparelho colorímetro Minolta CR 

300, previamente calibrado com um padrão branco (L* = 97,46; a* = -0,02; b = 1,72). Os 

parâmetros avaliados foram o L*, a* e b*. O eixo L* representa a luminosidade podendo 

variar de preto (0) a branco (100), o eixo a* varia de vermelho (+60) a verde (-60) e o eixo b* 

varia de amarelo (+60) a azul (-60) (Figura 9).  

Foram efetuadas duas repetições para cada amostra.  

 

 
Figura 8 Representação esquemática do espaço de cor CIE: L*, a* e b* (Cardoso, 2002). 
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2.5. Determinação da matéria seca  

A matéria seca das amostras de músculo LD, fígado e gordura subcutânea foi determinada 

por liofilização através do liofilizador Edwards Modulyo (Edwards High vacuum International, 

Crawley, Inglaterra). O processo consistiu na remoção de humidade de 20 g de amostra 

congelada a -18 ºC, pelo processo de liofilização, ajustada a -60 ºC e 10,0 hPA, durante 

aproximadamente 72 h. Posteriormente, as amostras de músculo LD e de fígado foram 

pesadas e moídas por meio de um moinho de café e armazenadas em excicador para 

posterior análise do perfil dos ácidos gordos. As amostras de gordura subcutânea, após a 

secagem por liofilização, foram armazenadas sem o processo de moenda. 

 

Cálculos  

O teor de matéria seca, expresso em percentagem, foi calculado pela seguinte relação 

algébrica: 

              
      

      
 x 100 , 

Onde mL é o peso da amostra liofilizada em gramas e mo é o valor do peso da amostra 

inicial em gramas.  

 

O valor do peso da amostra liofilizada foi obtido quando os valores de duas pesagens 

efetuadas com 1 hora de intervalo não excedessem 5% de variação. Quando tal não se 

verificava, as amostras voltavam para o liofilizador e posteriormente era repetido o 

procedimento. 

 

2.6. Determinação dos ácidos gordos 

A técnica de transesterificação direta combinada para a determinação do perfil de ácidos 

gordos totais foi aplicada no músculo LD, no fígado e na gordura subcutânea e está de 

acordo com a descrita por Raes et al. (2001). 

A transesterificação combinada consiste na metilação sequencial alcalina e ácida dos ácidos 

gordos. Abaixo, o procedimento técnico é descrito. 

Pesou-se 0,2 g de amostra liofilizada, obtida na técnica descrita em 2.4. e dissolveu-se em 1 

mL de tolueno seco. Adicionaram-se 50 μL de padrão interno (C:19 éster metílico a 20 

mg/mL) e 3 mL de solução de metóxido de sódio 0,5 M. Agitou-se em vórtex (10 s) e 

colocou-se no banho a 50 °C durante 10 minutos. Após arrefecimento à temperatura 

ambiente, adicionou-se 2 ml HCl/metanol (1/1, v/v) e agitou-se em vórtex (10 s), colocando 
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novamente no banho a 50 ºC durante 10 minutos. De seguida, adicionou-se 2 mL de água 

Milli Q, seguida da adição de 3 mL de n-hexano. Agitou-se novamente no vórtex, e 

centrifugou-se a 2500 rpm durante 15 minutos. O sobrenadante (fase orgânica) foi recolhido 

para um tubo de 16 mL. Esta extração foi executada duas vezes, sendo a fase orgânica 

recolhida para o mesmo tubo. Às fases recolhidas foi adicionado 0,3 g de sulfato de sódio 

anidro, sendo posteriormente agitadas em vórtex durante 10 s e centrifugadas a 2500 rpm 

por 5 minutos. Em seguida, o extrato orgânico foi transferido para outro tubo de 16 mL e 

evaporado sob corrente de azoto a 37 °C. 

Ao resíduo lipídico foi adicionado 1,5 mL de n-hexano para GC - FID. Este volume foi 

filtrado, por um filtro de seringa hidrofóbico 0,45 μm, para um vial de GC -FID.  

A análise efetuou-se num cromatógrafo gasoso (GC-FID HP7890A, System Agilent 

Technologies). 

 

2.7. Determinação do colesterol e tocoferóis 

O colesterol, os tocoferóis e o β-caroteno são componentes da fração insaponificável dos 

lípidos da carne e a sua quantificação pode ser obtida simultaneamente através do método 

HPLC em fase normal (cromatografia líquida de alta eficiência) utilizando a fluorescência 

para detetar os tocoferóis e o ultravioleta-visível para a deteção do colesterol e β-caroteno, 

respetivamente (Cayuela et al, 2003).  

Os padrões utilizados apresentam a seguinte designação:  

 DL – α –, D (+) – β –, D (+) – γ – e D (+) – δ – tocoferol (Sigma, St. Louis, 

EUA; ss: 4 mg/mL, etanol absoluto); colesterol (Sigma, St. Louis, EUA; ss: 1 

mg/mL, hexano; ws: 0,01 – 1 mg/mL, hexano). 

A metodologia, descrita por Prates et al. (2006), é iniciada por uma técnica de saponificação 

direta, com uma extração com n-hexano para posterior determinação por HPLC em fase 

normal baseando-se no método inicialmente proposto por Liu et al. (1996) e modificado por 

Katsanidis e Addis (1999), Yang et al. (2002) e Cayuela et al. (2003). A saponificação é 

efetuada de forma a permitir a hidrólise completa e a libertação das moléculas das 

membranas. A saponificação direta seguida de uma extração com n-hexano num passo, das 

moléculas saponificadas, possui níveis aceitáveis de extração dos compostos em estudo 

(Prates et al., 2006). 

O procedimento, apresentado de seguida, foi aplicado em duplicado nas amostras de 

músculo LD, fígado, gordura subcutânea e plasma sanguíneo.  
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Foi pesado 0,750 g de amostra, finamente cortada e adicionado 0,20 g de ácido ascórbico e 

5,5 mL de solução de saponificação composta por uma solução de 11% (w/v) de hidróxido 

de potássio em 45% (v/v) de água destilada e 55% (v/v) de etanol absoluto. Introduziu-se 

azoto nos tubos, sendo imediatamente agitados no vórtex, para dissolução completa do 

ácido ascórbico. Colocaram-se as amostras em banho-maria a 80 °C durante 15 minutos 

com agitação a 200 rpm, para promover a saponificação. Posteriormente, os tubos foram 

arrefecidos em água corrente e foi adicionado 1,5 mL de água destilada para finalizar a 

reação e 3 mL de n-hexano, e agitou-se no vórtex. Centrifugou-se os tubos a 2500 rpm, 

durante 5 minutos, aspirou-se a fase superior correspondente ao n-hexano para outros 

tubos com 0,30 g de sulfato de sódio anidro (agente secante). Por fim, filtrou-se uma porção 

da fase do n-hexano por meio de um filtro de seringa hidrofóbico 0,45 μm, para frascos 

âmbar de 1,5 mL. 

O cromatógrafo de alta resolução tem integrado uma coluna de sílica de fase normal 

(Zorbax Rx-Sil, com 5 μm de diâmetro de partícula, 4,6 mm ID x 25 cm, com pré-coluna, 

Agilent Technologies Inc., Palo Alto, CA, USA), detetor de fotodíodos da gama ultravioleta-

visível (202 nm) para o colesterol e de fluorescência para os tocoferóis (comprimento de 

onda de excitação de 295 nm e comprimento de onda de emissão de 325 nm). O fluxo do 

solvente (1% v/v isopropanol em n-hexano) foi de 1 mL/min, o tempo de corrida de 17 

minutos e a temperatura da coluna foi ajustada para os 20 °C. Os volumes das injeções 

variam entre os 20 μL e os 100 μL, a fim de se obter valores dentro do intervalo de 

linearidade das curvas padrão.  

A relação entre o tempo de retenção das amostras e dos padrões permitiu a identificação 

das moléculas de interesse, enquanto a relação entre a área do pico da curva padrão e a 

concentração permitiu a sua quantificação. 

 

2.8. Determinação do licopeno e β-caroteno 

O método mais comum para determinar e quantificar o licopeno e o β-caroteno em amostras 

biológicas é através do HPLC. O licopeno do músculo LD, fígado, tecido adiposo e plasma 

sanguíneo dos 39 animais foi determinado de acordo com o método desenvolvido por Xu et 

al. (2006). 

As amostras utilizadas foram preparadas de acordo com Prates et al. (2006), da mesma 

forma que a descrita anteriormente para a determinação do colesterol e das vitaminas 

lipossolúveis (ponto 2.7.). Onde, após a obtenção dos viais com a amostra solubilizada em 

n-hexano, submeteu-se os mesmos à evaporação sob corrente de azoto e reconstituiu-se 

com 0,5 mL da fase móvel (Acetonitrilo:Metanol:Diclorometano). 
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A separação e análise dos carotenoides realizou-se por meio de um sistema de HPLC 

Agilent 1100 Series (Agilent Technologies Inc., Palo Alto, CA, EUA), equipado com uma 

bomba quaternária G1311A Agilent, um desgaseificador G1379A Agilent, um amostrador 

automático G1329A Agilent, uma coluna termostatizada G1316A Agilent e um detector UV-

Vis G1314A Agilent. A separação cromatográfica foi conseguida com uma coluna 

Phenomenex Gemini C18 110ª de fase reversa (5μm, 250 x 4,6 mm ID, 5μm de tamanho de 

partícula), operando a pressão constante e a temperatura de 30 °C. A fase móvel utilizada 

foi uma mistura de acetonitrilo, metanol e diclorometano na proporção de 71:22:7 (v/v/v) com 

um caudal de 1mL/min, tendo cada determinação a duração de 25 minutos. O volume de 

injeção foi de 100μL.  

No sentido de identificar os “picos” representados nos cromatogramas, foi necessário injetar 

padrões de licopeno e do β-caroteno, de forma a obter os espetros característicos, o tempo 

de retenção e o comprimento de onda, para os compostos em estudo. Numa primeira fase, 

injetaram-se a uma concentração de 5 μL/mL as soluções padrão separadamente, de 

maneira a se determinar os tempos de retenção de cada composto e que estes não eram 

coincidentes. De seguida, procedeu-se à mistura das soluções padrão de licopeno e β-

caroteno, para se obter num cromatograma os dois “picos” correspondentes aos compostos.  

O volume de injeção utilizado para as soluções padrão foi de 20 μL.  

Validação do método cromatográfico 

Após o ajuste da metodologia, foram determinados alguns parâmetros de validação como a 

linearidade e os limites de deteção e quantificação. 

A linearidade corresponde à capacidade do método em fornecer resultados diretamente 

proporcionais à concentração do analíto, dentro de uma faixa de trabalho, onde se inserem 

as respostas das amostras (Ribani et al., 2004). A injeção das soluções padrão de licopeno 

e de β-caroteno permitiu a obtenção de uma reta de calibração para cada composto, com 

uma equação da recta do tipo Y= aX + b, onde: 

Y= Resposta medida 

a= Declive da reta 

X= Concentração do analíto 

b= Interseção com o eixo das ordenadas 

Para determinar a linearidade do método foram medidos 10 níveis de concentrações 

diferentes de padrão, em triplicado, de uma mistura de licopeno e β-caroteno. Construiu-se o 

gráfico de concentração padrão versus resposta, calculou-se a regressão linear utilizando 

todos os dados obtidos e o resultado foi avaliado. Para cada composto, foi também 



         VALORIZAÇÃO NUTRICIONAL DO REPISO DE TOMATE PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE CARNE DE SUÍNO 

48 
 

construído um gráfico de resposta versus concentração das soluções padrão e verificada a 

dependência entre eles.  

O parâmetro usado para avaliar a correlação da linearidade dos valores foi o coeficiente de 

determinação (R2). Assim, a linearidade da curva de calibração foi determinada pelo 

coeficiente de correlação da reta obtida, considerando que (Vieira, 2001): 

r = 1: correlação perfeita; 

0,91 < r < 0,99: correlação muito forte; 

0,61 < r < 0,91: correlação forte; 

0,31 < r < 0,61: correlação média; 

0,01 < r < 0,31: correlação fraca; 

r = 0: correlação nula. 

O limite de deteção representa a menor concentração da amostra em estudo que pode ser 

detetada, mas não necessariamente quantificada pelo método. O limite de quantificação 

representa a menor concentração da amostra que pode ser quantificada, com exatidão e 

precisão aceitáveis (Júnior, 2001; Ribani et al., 2004). 

Cálculos 

A quantificação foi baseada na resposta do sinal de absorvância (comprimento de onda a 

450 nm para deteção do licopeno e 470 nm para deteção do β-caroteno). A concentração de 

cada composto foi calculada pelas áreas dos “picos” a que foi feita a deteção, com base na 

equação da reta e expressa em μg por g de amostra. 

 

2.9. Determinação da oxidação lipídica da carne   

A oxidação lipídica foi determinada a partir da determinação das substâncias reativas ao 

ácido tiobarbitúrico (TBARS) segundo o método descrito por Mercier et al. (2004). 

Este método é baseado na reação entre o ácido tiobarbitúrico com os aldeídos formados na 

oxidação induzida, por óxido ferroso e peróxido de hidrogénio, dos lípidos presentes na 

amostra (reação de Fenton), resultando num complexo corado que pode ser medido 

espetrofotometricamente.  

A indução da oxidação lipídica in vitro foi obtida através da adição de 10 mL de tampão 

fosfato de sódio (0,1 M a pH 7,0) a amostras de músculo de 1 g. De seguida, utilizou-se o 

Ultra-Turrax (haste S25N-10G) sobre gelo, durante 1 minuto a 20000 rpm para 
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homogeneizar a mistura. Adicionou-se 100 μL das soluções de FeSO4 e de H2O2 (0,5:1 mM) 

e depois de agitar no vórtex, aqueceu-se em banho-maria a 37 ºC durante 30 minutos, com 

agitação a 200 rpm. Após a incubação, interrompeu-se a oxidação com 2 mg BHT e 

centrifugou-se a 3500 rpm durante 10 minutos. O sobrenadante foi reservado em alíquotas 

de 0,5 mL a -80 ºC. 

A segunda parte da análise consistiu na determinação da oxidação lipídica. As alíquotas 

foram incubadas com 0,25 mL do reagente TBA (ácido 2-tiobarbitúrico a 1% (w/v) em NaOH 

50mM) e 0,25 mL de solução de TCA (ácido tricloroacético a 2,8% (w/v) em água destilada) 

e agitadas em vórtex. Durante 10 minutos, submeteram-se as amostras a fervura e posterior 

arrefecimento a temperatura ambiente durante 20 minutos. O cromóforo foi extraído com 2,0 

mL de n-butanol, agitado no vórtex e centrifugado (5’ / 4700 g).  

Por fim, procedeu-se à leitura das absorvâncias a 525 nm da fase superior do tubo (n-

butanol + cromóforo) contra o branco de n-butanol. As amostras foram executadas em 

triplicado. 

Foi utilizada uma curva-padrão do precursor malonaldialdeído obtido por hidrólise de TEP 

(1,1,3,3-TetraEtoxiPropano), com a preparação de concentrações num intervalo de [0,2 - 

30,0] .Os valores de TBARS obtidos por espetrofotometria foram calculados a partir dessa 

curva-padrão e expresso em mg de malonaldialdeído/kg de carne, através da seguinte 

expressão algébrica: 

       
         ) = 

                        

 
, 

Onde C é a concentração obtida a partir da curva de calibração e M, a massa em kg de 

amostra de carne. 

 

2.10. Tratamento estatístico 

Os resultados obtidos para a cor, matéria seca, ácidos gordos, licopeno, colesterol, 

tocoferóis e TBARS foram comparados por análise de variância, utilizando o efeito da fibra, 

da gordura e da sua interação, como variáveis. Esta análise de variância foi efetuada com 

recurso ao procedimento PROC MIXED (procedure for mixed linear models) do programa 

estatístico SAS, com análise de normalidade e heterogeneidade de variâncias dos 

resultados, considerando a fibra (F), a gordura (G) e a sua interação. Os valores com p-

value (P) <0,05 foram considerados significativamente diferentes.  

Sempre que as amostras foram preparadas em duplicado ou em triplicado foi tido em conta 

que o seu coeficiente de variação não excedia os 10%. O coefiente de variação considerado 
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apresenta a seguinte fórmula, cv(x), onde      representa o desvio-padrão e μ a média do 

teor do componente em estudo. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. Regimes Alimentares 

No Quadro 9 estão representados os resultados dos ácidos gordos presentes nos regimes 

experimentais, obtidos de acordo com o método descrito no subcapítulo 2.6. 

 Em relação à quantidade total de ácidos gordos, verifica-se que os regimes alimentares não 

apresentaram diferenças significativas (P>0,05), mas foram notórias as diferenças de 

composição da maior parte destes em relação à fonte de gordura. Os regimes alimentares 

com inclusão de banha de porco são consideravelmente mais ricos em SFA e MUFA, 

destacando-se o 16:0, 18:0, 16:1 cis7 e 18:1 cis9. Ao invés dos PUFA, tais como o 18:2 n-6, 

18:3 n-3, 20:5 n-3 e 22:1 n-9, assim como o rácio PUFA/SFA, que apresentaram 

quantidades mais elevadas nos regimes com o óleo de soja. O indicador n-6/n-3 não 

mostrou diferenças significativas entre os regimes alimentares. 

As diferenças encontradas são compreensíveis visto que se tratam de gorduras de 

diferentes origens, onde a gordura animal compreende um maior teor de SFA e de MUFA, e 

um menor teor de PUFA que o óleo de origem vegetal (Apple et al., 2009). 
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Quadro 9 Composição de ácidos gordos (%) nos regimes alimentares.  
 

REGIMES 

Sêmea de Trigo Repiso de Tomate 

SEM  

p-value 
(1)

 

Óleo de 
soja  

Banha 
Óleo de 

soja 
Banha F G FxG 

Ácidos Gordos Totais 
(mg/g) 

124,05 116,58 113,72 114,47 10,693 ns ns ns 

Composição de AG (%) 
 

 
      

10:0 0,08 0,10 0,05 0,10 0,017 ns ns ns 

12:0 0,11 0,09 0,07 0,09 0,033 ns ns ns 

14:0 0,14 1,11 0,09 1,22 0,144 ns ** ns 

16:0 11,00 24,82 12,91 23,98 1,428 ns ** ns 

16:1 cis7 0,02 0,29 0,01 0,33 0,019 ns *** ns 

16:1 cis9 0,24 1,32 0,13 1,46 0,143 ns ** ns 

17:0 0,10 0,37 0,09 0,35 0,017 ns *** ns 

17:1 cis9 0,07 0,18 0,05 0,22 0,022 ns ** ns 

18:0 3,53 14,58 3,52 12,72 0,942 ns ** ns 

18:1 cis9 22,31 27,24 22,78 30,47 1,192 ns ** ns 

18:1 cis11 1,48 1,99 1,54 2,28 0,172 ns * ns 

18:2 n-6 52,80 24,19 51,76 23,39 3,515 ns ** ns 

18:3 n-6 nd nd nd nd - - - - 

18:3 n-3 5,29 1,90 5,58 1,66 0,061 ns *** ns 

20:0 0,22 0,21 0,32 0,21 0,042 ns ns ns 

20:1 cis11 0,26 0,43 0,24 0,55 0,036 ns ** ns 

20:2 n-6 0,11 0,29 0,07 0,37 0,044 ns ** ns 

20:3 n-6 nd 0,05 0,02 0,06 0,016 ns * ns 

20:4 n-6 0,03 0,17 nd 0,20 0,023 ns ** ns 

20:3 n-3 0,02 0,06 0,04 0,07 0,015 ns ns ns 

20:5 n-3 0,23 nd 0,32 0,04 0,006 ** *** ns 

22:1 n-9 0,13 0,06 0,11 0,04 0,008 ns * ns 

22:5 n-3 1,91 0,73 1,7 0,88 0,016 ns * ns 

22:6 n-3 nd nd nd nd - - - - 

DMA nd nd nd nd - - - - 

Somas parciais 
     

   

SFA 11,96 33,36 17,06 38,68 6,081 ns * ns 

MUFA 18,70 26,49 24,87 35,82 7,067 ns ns ns 

PUFA 42,02 21,75 58,51 26,00 8,062 ns * ns 

n-6 PUFA 36,70 19,37 51,84 23,43 7,005 ns * ns 

n-3 PUFA 5,33 2,38 6,67 2,57 1,141 ns * ns 

Rácios 
     

   

PUFA/SFA 4,15 0,61 3,43 0,63 0,671 ns * ns 

n-6/n-3 7,01 8,02 7,78 9,31 1,307 ns ns ns 

(1) SEM: Erro Padrão da Média. Valores de P para os fatores Fibra (F), Gordura (G) e interação Fibra X Gordura 

(FXG), onde nd – não detetado, ns - não significativo (P>0,05), * - P<0,05, ** - P<0,01 e *** - P<0,001. 
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O Quadro 10 inclui o resultado das análises para a quantificação do colesterol total, 

tocoferóis, licopeno e β-caroteno, presentes nos regimes alimentares.  

Em relação ao colesterol, foram encontrados teores acima do limiar de quantificação em 

todos os regimes, inclusive nos com óleo de soja, apesar de se tratar de uma gordura 

vegetal isenta de colesterol. Este facto pode ser explicado pela utilização de soro de leite no 

fabrico dos regimes. O soro utilizado contém cerca de 1% de gordura, incluído a 7,5% no 

regime, a quantidade de gordura animal fornecida pelo soro de leite representou 0,075%. 

Assim, o teor de colesterol que foi doseado nesta análise nos regimes com óleo de soja no 

valor de 0,02% é possível que venha do soro de leite. Mas como esperado, os regimes que 

integram a banha de porco contêm um teor superior de colesterol.  

Relativamente ao conteúdo em vitamina E, as médias do teor de α-tocoferol entre os 

regimes não diferem significativamente, e foram encontradas pequenas concentrações de λ-

tocoferol, também sem diferenças significativas.   

O licopeno foi encontrado nos regimes alimentares com repiso de tomate e não foi detetado 

nos restantes. O β-caroteno foi encontrado em todos os regimes, porém, impossíveis de 

quantificar porque apresentaram teores com um valor inferior ao limite de quantificação do 

método utilizado.  

As diferenças significativas verificadas nos diferentes regimes oferecem a garantia de que 

os animais foram alimentados com fontes de gordura e de fibra diferenciadas e que os 

resultados apresentados posteriormente, resultam apenas da capacidade dos animais para 

assimilarem os referidos constituintes nos seus tecidos.  

 

Quadro 10 Teor em colesterol, tocoferóis, licopeno e β-caroteno dos regimes alimentares.  

 

(1) SEM: Erro Padrão da Média. Valores de P para os fatores Fibra (F), Gordura (G) e interação Fibra X Gordura 

(FXG), onde nd – não detetado, ns - não significativo (P>0,05) e * - P<0,05. O teor de  β-caroteno foi detetado 

porém abaixo do limite de quantificação – LQ. 

 

 

      Sêmea de Trigo       Repiso de Tomate 
SEM 

 p-value 
(1)

 

Óleo soja  Banha Óleo soja  Banha F G FxG 

Colesterol 
(mg/g) 

0,20 0,29 0,21 0,30 0,197 ns * ns 

α - tocoferol 
(μg/g)  

28,36 22,95 31,82 27,10 2,004 ns ns ns 

 tocoferol 
(μg/g)  

0,36 0,40 0,38 0,318 0,037 ns ns ns 

Licopeno 
(mg/g) 

nd nd 9,83 7,67 - - - - 

β-caroteno 
(mg/g) 

abaixo LQ abaixo LQ abaixo LQ abaixo LQ - - - - 
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3.2. Peso dos leitões e ingestão de alimento 

Os resultados sobre o peso e a ingestão de alimento dos animais durante o período de 

permanência nas gaiolas com restrição alimentar e durante a posterior permanência nos 

parques sob dieta ad libitum encontram-se no Quadro 11. 

O peso inicial e final dos leitões foram em média, respetivamente, de 12,79 kg e de 38,65 

kg, não se verificando efeito significativo da composição dos regimes experimentais sobre 

estes valores (P>0,05).  

Durante as duas semanas de permanência nas gaiolas, a composição dos regimes não 

afetou significativamente os níveis de ingestão de alimento, o que comprova um 

desenvolvimento uniforme do conjunto de animais. Este resultado justifica-se pelo facto de, 

neste período, os leitões terem sido sujeitos a uma alimentação igualizada. 

Nas três semanas em que os leitões foram colocados em parques surgiram diferenças na 

ingestão diária do alimento, associada a uma alimentação à discrição. Assim, durante este 

período, a ingestão de alimento foi significativamente superior nos animais que receberam o 

regime óleo de soja com repiso de tomate. Contudo, em todos os regimes experimentais, os 

leitões evidenciaram uma boa ingestão de alimento, o que demonstra que os animais 

tiveram uma boa aceitação dos alimentos que lhes foram fornecidos. 

 

Quadro 11 Efeito da substituição da sêmea de trigo por repiso de tomate e da natureza da gordura 

na ingestão de alimento e crescimento dos leitões durante o período de permanência nos parques.  

  
Sêmea de trigo Repiso de tomate 

 SEM  
  p-value 

(1)
 

Óleo soja  Banha Óleo soja  Banha      F G FxG 

Gaiolas 
          

PI (kg) 12,86 12,85 12,49 12,95  0,16  ns ns ns 

PF (kg) 19,70 19,55 19,86 20,19  0,52  ns ns ns 

Ingestão           

(g/dia) 717 752 720 739  33,0  ns ns ns 

           

Parques           

PI (kg) 19,70 19,55 19,86 20,19  0,33  ns ns ns 

PF (kg) 38,10 38,09 38,94 39,48  0,52  ns ns ns 

Ingestão           

(g/dia) 1447
a
 1502

a
 1763

b
 1518

a
  37,0  * ns * 

           

(1) SEM: Erro Padrão da Média. Valores de P para os factores Fibra (F), Gordura (G) e interação Fibra X 

Gordura (FXG), onde ns - não significativo (P>0,05), * - P<0,05, ** - P<0,01 e *** - P<0,001. 
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3.3. Parâmetros bioquímicos do plasma sanguíneo 

O perfil bioquímico do plasma sanguíneo pode fornecer importantes informações a respeito 

do estado clínico, metabólico e produtivo de um animal, pelo que esta avaliação foi efetuada 

no sentido de garantir que as posteriores análises efetuadas iriam oferecer resultados sobre 

animais em bom estado de saúde. 

O perfil bioquímico e os marcadores da função renal e hepática no plasma sanguíneo estão 

apresentados no Quadro 12.  

Os valores apresentados de lípidos totais, colesterol total, colesterol LDL, colesterol VLDL e 

para o rácio colesterol total/colesterol HDL não diferiram significativamente entre os 

tratamentos (P>0,05). Os valores de colesterol HDL apresentaram um efeito de interação 

significativo entre os fatores, pelo que o comportamento deste parâmetro face à sêmea de 

trigo foi superior com o óleo de soja, mas quando se foca o repiso de tomate, o HDL 

apresentou valores significativamente semelhantes para os dois tipos de gordura utilizados.  

Os resultados obtidos para o colesterol encontram-se dentro do intervalo de valores de 

referência para porcos adultos (Kaneko et al., 1997).  

Foi também detetada uma interação significativa entre a concentração de triacilgliceróis e a 

concentração de glucose séricas. Outros estudos com porcos adultos saudáveis referem 

valores de triacilgliceróis entre 34 e 39 mg/dL (Hellwing et al., 2007), sendo muito idênticos 

aos expostos neste trabalho. 

A creatinina e a ureia foram avaliadas por se tratarem de indicadores de avaliação da função 

renal. A ureia é também um indicador de excreção de azoto. A concentração de creatinina 

no plasma não foi significativamente afetada pelos regimes e apresentaram valores 

considerados baixos, mas dentro do intervalo de referência descrito de 0,6 e 2,7 mg/dL 

(Kaneko et al., 1997). Os valores de ureia no plasma sanguíneo foram significativamente 

inferiores nos suínos alimentados com banha (P<0,001). Contudo, todos os resultados se 

encontram dentro do intervalo habitual para a ureia no plasma de suínos, de 21,4 e 64,2 

mg/dL (Kaneko et al., 1997; Tsutsumi et al., 1999). No entanto, esta redução indica uma 

menor excreção de azoto neste caso e, como consequência, um menor impacto ambiental 

deste tratamento. 

Os valores de todos os marcadores da função hepática analisados (AST, ALT, Gama-GT e 

ALP) no plasma foram similares em todos os tratamentos e coincidem com os valores de 

referência encontrados na literatura para suínos (Friendship et al., 1984; Kaneko et al., 

1997). 
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Quadro 12 Parâmetros bioquímicos do plasma sanguíneo.  

  
Sêmea de trigo Repiso de tomate   

SEM  
  p-value 

(1)
 

Óleo soja  Banha Óleo soja  Banha     F G FxG 

Perfil Bioquímico do 
plasma        

   Colesterol total (mg/dL) 79,7 79,6 72,7 76,6 
 

2,98 
 

ns ns ns 

Colesterol HDL (mg/dL) 34,2
a
 29,4

b
 27,8

b
 31,0

a,b
 

 
0,98 

 
* ns *** 

Colesterol LDL (mg/dL) 35,8  38,8  34,4  34,3    2,14    ns ns  ns  

Colesterol VLDL (mg/dL) 7,8 6,7 7,6 7,7  0,27  ns ns ns 

Colesterol Total/HDL 2,3 2,7 2,6 2,4  0,18  ns ns ns 

Lípidos totais (mg/dL) 348,2 342,9 328,3 341,6  5,69  ns ns ns 

Triacilgliceróis (mg/dL) 38,8
a
 33,7

b
 32,9

b
 38,4

a
  1,35  ns ns *** 

Glucose (mg/dL) 136,0
a
 154,3

b
 142,5

a,b
 141,1

a
  2,99  ns ns ** 

Marcadores da função 
renal 

          

Creatinina (mg/dL) 0,64 0,65 0,60 0,65  0,028  ns ns ns 

Ureia (mg/dL) 33,2 28,0 33,1 27,2  1,34  ns *** ns 

Marcadores da função 
hepática           

AST (U/L) 53,6 57,9 52,6 56,7  8,59  ns ns ns 

ALT (U/L) 40,5 43,1 34,5 42,0  3,34  ns ns ns 

Gama – GT (U/L) 27,5 31,2 29,9 27,9  1,58  ns ns ns 

ALP (U/L) 155,4 170,8 173,9 165,6  9,32  ns ns ns 

(1) SEM: Erro Padrão da Média. Valores de P para os factores Fibra (F), Gordura (G) e interação Fibra X 

Gordura (FXG), onde ns - não significativo (P>0,05), * - P<0,05, ** - P<0,01 e *** - P<0,001. 

Dado que todos os valores apresentados para o perfil bioquímico, marcadores da função 

renal e marcadores da função hepática estão dentro do intervalo dos valores de referência 

para porcos adultos, apresentados no Anexo I, pode-se afirmar que o estado sanitário do 

presente lote de suínos era o adequado. 

 

3.4. Cor 

A avaliação de cor das amostras de músculo LD foi efetuada dada a hipótese de poder 

ocorrer transferência dos pigmentos vegetais presentes no repiso de tomate para o tecido 

muscular dos suínos. Além disso, é possível que os compostos antioxidantes presentes no 

repiso de tomate possam contribuir positivamente para a obtenção de uma cor desejada na 

carne. 
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Os valores médios obtidos pelo colorímetro encontram-se apresentados no Quadro 13, com 

valores definidos pelo sistema de cor CIELAB de L*, a* e b*. 

Através dos resultados, verifica-se que a suplementação de repiso de tomate, a utilização de 

diferentes fontes de gordura e a sua interação não afetaram qualquer das coordenadas 

cromáticas (P >0,05). Estudos com o objetivo de avaliar o efeito da vitamina D3 e E na 

qualidade de carne de suíno mostraram conclusões idênticas (Wiegand et al., 2002; Guo et 

al., 2006; Lahucky et al., 2007), tal como em estudos que comparam a gordura animal com 

óleos vegetais na dieta de suínos mostraram resultados concordantes com o presente 

ensaio (Mitchaothai et al., 2007; Morel et al., 2013). 

 

Quadro 13 Efeito da substituição da sêmea de trigo por repiso de tomate e da natureza da gordura 

sobre os parâmetros de cor no músculo LD.  

   
Sêmea de trigo Repiso de tomate 

 SEM  
  p-value 

(1)
 

Óleo soja  Banha Óleo soja  Banha      F G FxG 

Cor 
       

   L* 44,68 45,90 45,72 45,39 

 

0,872 

 

ns ns ns 

a* 7,92 7,51 8,12 7,26 

 

0,527 

 

ns ns ns 

b* 0,79 0,76 1,27 0,35 

 

0,450 

 

ns ns ns 

(1) SEM: Erro Padrão da Média. Valores de P para os fatores Fibra (F), Gordura (G) e interação Fibra X Gordura 

(FXG), onde ns - não significativo (P>0,05). 

 

3.5. Matéria Seca 

Os resultados obtidos de matéria seca dos tecidos analisados encontram-se no Quadro 14. 

A composição dos regimes alimentares não exerceu qualquer influência estatisticamente 

significativa no teor de MS do músculo LD, fígado e gordura subcutânea dos animais 

(P>0,05). 

Como referido na revisão bibliográfica, é conhecido que a utilização de gorduras insaturadas 

na alimentação dos suínos reduz a acumulação de gordura corporal, que por sua vez, faz 

diminuir o teor de MS (Wood & Enser, 1997). Neste caso, os valores obtidos para o teor de 

MS do músculo, do fígado e da gordura subcutânea podem traduzir que os regimes 

alimentares não alteraram a composição química destes tecidos.  

Os valores obtidos estão em concordância com outros autores que avaliaram o músculo LD 

e a gordura subcutânea de animais idênticos aos em estudo (Cameron, 1990; Muriel, 2004).  
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Quadro 14 Efeito da substituição da sêmea de trigo por repiso de tomate e da natureza da gordura 

sobre o teor de matéria seca no músculo LD, no fígado e na gordura subcutânea. 

  

Sêmea de Trigo Repiso de Tomate 

SEM  

p-value 
(1)

 

Óleo de 
soja  

Banha 
Óleo de 

soja 
Banha F G FxG 

Matéria seca 
(%) 

Músculo LD 25,98 25,99 25,73 25,98 0,159 ns ns ns 

Fígado 29,94 29,37 29,65 28,30 0,297 ns ns ns 

Gordura 77,75 78,00 78,93 79,62 0,959 ns ns ns 

(1) SEM: Erro Padrão da Média. Valores de P para os fatores Fibra (F), Gordura (G) e interação Fibra X Gordura 

(FXG), onde ns - não significativo(P>0,05), * - P<0,05 e ** - P<0,01. 

 

3.6. Perfil de ácidos gordos 

A determinação dos perfis de ácidos gordos por GC – FID resultou na obtenção de 

cromatogramas, sendo apresentado na Figura 9 um exemplo típico e os tempos de retenção 

de cada um dos ácidos gordos estão no Anexo II. 

 

Figura 9 Cromatograma típico do perfil de ácidos gordos obtido por GC na carne de suíno.  

 

A determinação dos ácidos gordos presentes nos diferentes tecidos, obtida pela técnica 

descrita no subcapítulo 2.5., é expressa em teor relativo (g/100 g de ácidos gordos) da 

composição dos ácidos gordos.  

Nos tecidos dos animais analisados foram detetados um total de 28 ácidos gordos, dos 

quais 9 ácidos gordos saturados, 9 ácidos gordos monoinsaturados (MUFA) e 10 ácidos 

polinsaturados (PUFA). A análise permitiu ainda identificar três dimetil-acetais (DMA 16:0, 

DMA18:0 e DMA18:1). 

 FID1 A, FID1A, Front Signal (E:\DATAGCTEMP\RESULTS\ISABENGALAFREIRE-2012REPISOTOMATE\FAME_LM\LM27.D)
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No grupo dos PUFA foi possível identificar 1 ácido gordo da família n-9, 5 ácidos gordos da 

família n-6 e 5 ácidos gordos da família n-3.  

O músculo LD foi o tecido que apresentou um perfil de ácidos gordos mais extenso, onde se 

detetaram todos os anteriormente referidos. No fígado apenas não foi detetado o MUFA 

14:1 cis9 e na gordura subcutânea não apresentou nenhum dos três dimetil acetais (DMA 

16:0, DMA18:0 e DMA18:1). 

O Quadro 15 expõe os resultados obtidos da composição de ácidos gordos presentes no 

músculo LD.  

Como esperado, as maiores diferenças verificaram-se ao nível do tipo de gordura utilizado, 

mas apenas na composição dos ácidos gordos, e não na sua quantidade total que 

apresentou valores idênticos em todos os grupos de animais (P>0,05). Este resultado é 

expectável dado que em todos os regimes foi adicionado o mesmo teor de gordura e está de 

acordo com a composição dos regimes referidos no Quadro 9. 

Da totalidade dos SFA presentes no músculo LD, verifica-se que os animais alimentados 

nos regimes com banha de porco apresentaram teores significativamente mais elevados que 

com os regimes com óleo de soja, onde os ácidos 16:0 e o 18:0 foram os principais 

responsáveis por essa diferença. Em relação aos MUFA, verificou-se igualmente uma maior 

concentração no músculo LD dos animais que ingeriram alimento com banha devido,  

sobretudo, aos ácidos palmitoleico cis9 e cis11, oleico e vacénico. Contrariamente, há um 

conteúdo em PUFA superior no músculo LD pertencente aos animais do regime de óleo de 

soja. Este aumento deveu-se à acentuada diferença de teor em ácido linoleico.  

O grupo de animais sujeito ao regime de óleo de soja apresentou teores de SFA e de MUFA 

inferiores e de n-6 e n-3 PUFA superiores aos restantes grupos (P<0,001). 

Consequentemente, o rácio PUFA/SFA também foi superior, enquanto o rácio de PUFA n-

6/n-3 não diferiu significativamente entre os tratamentos (P>0,05).  
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Quadro 15 Efeito da substituição da sêmea de trigo por repiso de tomate e da natureza da gordura 

no perfil de ácidos gordos (g/100g de ácidos gordos) do músculo LD.  

MÚSCULO LD 

Sêmea de Trigo Repiso de Tomate 

SEM  

p-value 
(1)

 

Óleo de 
soja  

Banha 
Óleo de 

soja 
Banha F G FxG 

Ácidos Gordos Totais 
(mg/g) 

29,02 26,75 26,06 27,83 2,764 ns ns ns 

Composição de AG (%) 
        10:0 0,29 0,28 0,27 0,33 0,032 ns ns ns 

12:0 0,59 0,05 0,05 0,05 0,005 ns ns ns 

14:0 0,84 0,85 0,77 0,85 0,053 ns ns ns 

14:1 cis9 0,05 0,04 0,04 0,03 0,007 * ns ns 

16:0 19,31 19,78 18,98 19,93 0,403 ns * ns 

16:1 cis7 0,37 0,49 0,35 0,48 0,016 ns *** ns 

16:1 cis9 1,69 2,19 1,53 2,06 0,129 ns ** ns 

17:0 0,39 0,34 0,37 0,36 0,023 ns ns ns 

17:1 cis9 0,22 0,30 0,21 0,30 0,304 ns *** ns 

18:0 10,86 11,00 11,11 11,06 0,256 ns ns ns 

18:1 cis9 24,10 29,50 23,60 29,76 1,344 ns *** ns 

18:1 cis11 2,18 3,39 2,29 3,44 0,235 ns *** ns 

18:2 n-6 25,25 17,38 25,23 17,24 0,767 ns *** ns 

18:3 n-6 0,16 0,21 0,17 0,23 0,026 ns * ns 

18:3 n-3 1,29 0,60 1,15 0,60 0,058 ns *** ns 

20:0 0,11 0,09 0,11 0,12 0,020 ns ns ns 

20:1 cis11 0,40 0,51 0,39 0,53 0,029 ns *** ns 

20:2 n-6 0,67 0,44 0,69 0,46 0,014 * *** ns 

20:3 n-6 0,41 0,50 0,47 0,49 0,035 ns ns ns 

20:4 n-6 4,10 4,52 4,76 4,33 0,419 ns ns ns 

20:3 n-3 0,18 0,09 0,18 0,09 0,006 ns *** ns 

20:5 n-3 0,20 0,17 0,21 0,15 0,017 ns ** ns 

22:1 n-9 0,11 0,04 0,08 0,05 0,023 ns ** ns 

22:5 n-3 0,60 0,70 0,69 0,70 0,054 ns ns ns 

22:6 n-3 0,33 0,38 0,34 0,34 0,051 ns ns ns 

DMA 16:0 1,66 1,99 1,74 1,85 0,156 ns ns ns 

DMA 18:0 0,82 1,15 0,90 1,15 0,105 
ns ** ns 

DMA 18:1 0,83 0,86 0,92 0,73 0,069 
ns ns ns 

Somas parciais 
  

 
  

   

SFA 31,77 32,41 31,69 32,71 0,317 ns *** ns 

MUFA 29,98 36,64 29,12 36,65 1,404 ns *** ns 

PUFA 33,16 24,99 33,88 24,62 1,277 ns *** ns 

n-6 PUFA 30,60 23,05 31,32 22,74 1,186 ns *** ns 

n-3 PUFA 2,56 1,94 2,57 1,88 0,096 ns *** ns 

DMA 3,31 4,00 3,56 3,73 0,157 ns * ns 

Rácios 
     

 
 

 
 

 

PUFA/SFA 1,04 0,77 1,07 0,75 0,339 ns *** ns 

n-6/n-3 11,90 11,92 12,21 12,14 0,320 ns ns ns 

(1) SEM: Erro Padrão da Média. Valores de P para os fatores Fibra (F), Gordura (G) e interação Fibra X Gordura 

(FXG), onde ns - não significativo, * - P<0,05, ** - P<0,01 e *** - P<0,001. 
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O perfil de AG do fígado revelou a existência de diferenças significativas na percentagem 

relativa da grande maioria dos ácidos gordos entre os tratamentos de gorduras diferentes, já 

no seu teor total não se detetou qualquer efeito significativo (Quadro 16). 

No que diz respeito aos SFA das amostras de fígado, todas evidenciaram quantidades 

significativamente superiores nos tratamentos com banha que nos com óleo de soja, 

exceptuando o 10:0 e o 20:0, que apresentaram valores semelhantes. Os MUFA 

apresentaram teores muito reduzidos, pelo que são os ácidos gordos com menor expressão 

nos tecidos do fígado, onde se destaca o 18:1 cis9 por ser o predominante. O fígado dos 

animais com regime banha apresentaram teores de MUFA significativamente superiores ao 

fígado dos animais com regime óleo de soja (P<0,001). Os PUFA, principalmente os da 

família n-6, apareceram em teores muito representativos no fígado, onde o ácido linoleico e 

o ácido araquidónico, essenciais na dieta humana, foram os mais abundantes. O fígado dos 

animais alimentados com óleo de soja apresentou valores, na maior parte dos PUF A, 

significativamente superiores ao dos alimentados com banha.  

O único efeito significativo de fibra foi detetado no ácido ϒ-linolénico (18:3 n-6), onde a dieta 

de repiso de tomate promoveu teores significativamente mais elevados deste ácido gordo no 

fígado (P<0,01). Foi ainda observada uma interação significativa entre a fibra e a gordura 

(P<0,01) no PUFA mais abundante no fígado, o ácido linoleico. 

As razões PUFA/SFA e n-6/n-3 obtidas mostraram-se significativamente superiores no 

fígado dos animais alimentados com os regimes alimentares ricos em óleo de soja 

(P<0,001). O valor superior em PUFA dos regimes alimentares com a inclusão de óleo de 

soja, em comparação com a gordura animal utilizada nos outros dois regimes alimentares, 

fez consequentemente acrescer o valor do rácio PUFA/SFA (P<0,001). Assim como o rácio 

n-6/n-3 que também foi superior com o óleo de soja, devido à concentração superior em 

PUFA n-6 (P<0,01).  
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Quadro 16 Efeito da substituição da sêmea de trigo por repiso de tomate e da natureza da gordura 

no perfil de ácidos gordos (g/ 100 g de ácidos gordos) do fígado.  

FÍGADO 

Sêmea de Trigo Repiso de Tomate 

SEM  

p-value 

Óleo de 
soja  

Banha 
Óleo de 

soja 
Banha F G FxG 

Ácidos Gordos Totais 
(mg/g) 

59,53 55,78 55,78 57,02 2,864 ns ns ns 

Composição de AG (%) 
        10:0 0,21 0,20 0,20 0,19 0,009 ns ns ns 

12:0 0,02 0,03 0,02 0,03 0,005 ns * ns 

14:0 0,12 0,11 0,18 0,22 0,046 ns * ns 

14:1 cis9 nd nd nd nd 
    

16:0 10,88 13,75 11,13 14,06 0,575 ns *** ns 

16:1 cis7 0,35 0,43 0,37 0,47 0,054 ns ** ns 

16:1 cis9 0,24 0,48 0,20 0,54 0,027 ns *** ns 

17:0 1,33 1,10 1,26 1,17 0,098 ns * ns 

17:1 cis9 0,12 0,20 0,11 0,20 0,025 ns * ns 

18:0 28,05 27,73 29,03 26,41 0,870 ns * ns 

18:1 cis9 8,29 12,03 8,07 12,42 0,377 ns *** ns 

18:1 cis11 1,42 1,68 1,46 1,61 0,097 ns ** ns 

18:2 n-6 22,24a 14,63b 21,48a 15,16b 0,290 ns *** ** 

18:3 n-6 0,16 0,12 0,9 0,17 0,020 ** * ns 

18:3 n-3 0,68 0,27 0,60 0,27 0,037 ns *** ns 

20:0 0,08 0,08 0,08 0,06 0,010 ns ns ns 

20:1 cis11 0,16 0,16 0,16 0,17 0,015 ns ns ns 

20:2 n-6 0,76 0,36 0,77 0,39 0,043 ns *** ns 

20:3 n-6 0,63 0,71 0,67 0,76 0,088 ns ns ns 

20:4 n-6 16,71 18,02 17,14 18,26 0,762 ns ns ns 

20:3 n-3 0,16 0,06 0,14 0,05 0,011 ns *** ns 

20:5 n-3 0,67 0,36 0,59 0,31 0,050 ns *** ns 

22:1 n-9 0,14 0,11 0,21 0,10 0,057 ns ns ns 

22:5 n-3 0,57 0,94 0,59 1,04 0,052 ns *** ns 

22:6 n-3 1,76 2,04 1,80 1,88 0,214 ns ns ns 

DMA 16:0 0,29 0,36 0,33 0,37 0,024 ns ** ns 

DMA 18:0 0,52 0,67 0,55 0,70 0,033 ns *** ns 

DMA 18:1 0,11 0,12 0,12 0,11 0,005 ns ns ns 

Somas parciais (%) 
        

SFA 39,36 41,89 40,64 40,98 0,699 ns * ns 

MUFA 10,72 15,10 10,58 15,52 0,715 ns *** ns 

PUFA 44,33 37,49 43,96 38,28 0,800 ns *** ns 

n-6 PUFA 40,50 33,84 40,24 34,74 0,670 ns *** ns 

n-3 PUFA 3,99 3,78 3,91 3,72 0,189 ns ns ns 

DMA 0,92 1,15 1,00 1,18 0,034 ns * ns 

Rácios 
        

PUFA/SFA 1,09 0,80 1,06 0,91 0,030 ns *** ns 

n-6/n-3 10,66 9,39 11,34 9,87 0,430 ns ** ns 

(1) SEM: Erro Padrão da Média. Valores de P para os fatores Fibra (F), Gordura (G) e interação Fibra X Gordura 

(FXG), onde nd – não detetado, ns - não significativo, * - P<0,05, ** - P<0,01 e *** - P<0,001. 
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No Quadro 17 está apresentado o perfil de AG presentes na gordura subcutânea. A gordura 

subcutânea possui maior quantidade de ácidos gordos comparando com o músculo LD e o 

fígado, e não diferiu entre os diferentes tratamentos (P>0,05).  

A quantidade total de SFA foi significativamente superior em todas as amostras de gordura 

subcutânea dos suínos a regime de banha comparativamente aos suínos a regime de óleo 

de soja, à exceção do ácido laúrico (12:0) que apresentou quantidades similares (P>0,05) 

em todos os tratamentos. O ácido palmítico foi o SFA mais abundante na gordura 

subcutânea, em todos os tratamentos estudados. 

O teor em MUFA foi significativamente superior na gordura subcutânea dos animais 

alimentados com banha. O valor elevado de MUFA, em todos os tratamentos, deveu-se 

fundamentalmente ao ácido oleico cis9. A única interação entre os tratamentos de fibra e de 

gordura registada foi ao nível do ácido miristoleico (14:1 cis9), onde se verificou, ao nível do 

óleo de soja, um teor mais reduzido quando os animais foram alimentados com o repiso de 

tomate ao invés de sêmea de trigo (P<0,05). 

O valor de PUFA na gordura subcutânea foi significativamente mais elevado nos 

tratamentos com óleo de soja (P<0,001). O ácido linoleico foi o que se apresentou em maior 

concentração (mais de 80% do total de PUFA) em todos os tratamentos, o que explica o 

elevado valor obtido para a soma total da família n-6, assim como para o rácio n-6/n-3, 

sobretudo na gordura subcutânea dos animais alimentados com óleo de soja (P<0,001).  
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Quadro 17 Efeito da substituição da sêmea de trigo por repiso de tomate e da natureza da gordura 

no perfil de ácidos gordos (g/100 g de ácidos gordos) da gordura subcutânea.  

GORDURA 
SUBCUTÂNEA 

Sêmea de Trigo Repiso de Tomate 

SEM  

p-value 
(1)

 

Óleo de 
soja  

Banha 
Óleo de 

soja 
Banha F G FxG 

Ácidos Gordos Totais 
(mg/g) 

967,70 981,30 973,57 991,43 57,370 ns ns ns 

Composição de AG (%) 
        

10:0 0,08 0,06 0,08 0,06 0,008 ns ** ns 

12:0 0,07 0,07 0,07 0,07 0,004 ns ns ns 

14:0 1,27 1,41 1,23 1,32 0,069 ns * ns 

14:1 cis9 0,02a  0,01a,b   0,007b  0,013a,b  0,004 ns ns * 

16:0 22,91 25,11 22,97 24,14 1,084 ns * ns 

16:1 cis7 0,42 0,62 0,38 0,58 0,021 ** *** ns 

16:1 cis9 1,80 2,33 1,67 2,31 0,132 ns *** ns 

17:0 0,44 0,51 0,36 0,49 0,029 ns *** ns 

17:1 cis9 0,24 0,38 0,20 0,37 0,022 ns *** ns 

18:0 11,70 12,94 11,59 13,03 0,704 ns * ns 

18:1 cis9 31,36 38,46 31,75 38,44 0,541 ns *** ns 

18:1 cis11 2,26 3,13 2,21 3,04 0,087 ns *** ns 

18:2 n-6 20,52 10,17 19,96 12,20 2,386 ns *** ns 

18:3 n-6 0,03 0,03 0,04 0,03 0,008 ns ns ns 

18:3 n-3 1,56 0,61 1,58 0,69 0,325 ns ns ns 

20:0 0,21 0,16 0,22 0,17 0,018 ns ** ns 

20:1 cis11 0,66 0,87 0,64 0,80 0,061 ns *** ns 

20:2 n-6 0,68 0,43 0,71 0,54 0,018 ns ** ns 

20:3 n-6 0,07 0,08 0,08 0,10 0,018 ns ns ns 

20:4 n-6 0,17 0,20 0,19 0,25 0,044 ns ns ns 

20:3 n-3 0,27 0,11 0,24 0,12 0,023 ns *** ns 

20:5 n-3 0,21 0,05 0,17 0,04 0,051 ns *** ns 

22:1 n-9 0,82 0,20 0,61 0,16 0,221 ns *** ns 

22:5 n-3 0,25 0,13 0,27 0,11 0,093 ns * ns 

22:6 n-3 0,09 0,12 0,13 0,07 0,070 ns ns ns 

DMA 16:0 nd nd nd nd - - - - 

DMA 18:0 nd nd nd nd - - - - 

DMA 18:1 nd nd nd nd - - - - 

Somas parciais (%) 
        

SFA 37,06 40,59 36,86 39,46 1,457 ns * ns 

MUFA 37,59 46,00 37,49 45,71 0,714 ns *** ns 

PUFA 23,61 12,54 23,14 14,03 2,352 ns *** ns 

n-6 PUFA 21,40 11,56 20,93 13,02 2,138 ns *** ns 

n-3 PUFA 2,14 0,90 2,13 0,91 0,211 ns *** ns 

Rácios 
        

PUFA/SFA 0,68 0,32 0,67 0,36 0,083 ns *** ns 

n-6/n-3 10,16 13,09 10,13 14,33 0,693 ns *** ns 

(1) SEM: Erro Padrão da Média. Valores de P para os fatores Fibra (F), Gordura (G) e interação Fibra X Gordura 

(FXG), onde nd – não detetado, ns - não significativo (P>0,05), * - P<0,05, ** - P<0,01 e *** - P<0,001. 



         VALORIZAÇÃO NUTRICIONAL DO REPISO DE TOMATE PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE CARNE DE SUÍNO 

65 
 

Os resultados reportados indicam que as diferenças em conteúdo de ácidos gordos dos 

regimes alimentares foram transpostas para todos os tecidos dos animais em estudo. Pelo 

que, o valor nutricional da carne com óleo de soja, com base nos parâmetros nutricionais da 

qualidade lipídica, foi mais favorável para a saúde humana do que a carne com banha. De 

facto, foi possível diminuir consideravelmente o seu conteúdo em SFA e MUFA e aumentar 

em PUFA n-6 e n-3, pela substituição da fonte de gordura animal por óleo de soja nos 

regimes alimentares.  

Com exceção do índice n-6/n-3 do músculo LD, os rácios calculados seguiram o mesmo 

comportamento em todos os tecidos animais face ao tipo de gordura utilizado.  

Todos os tratamentos permitiram alcançar um valor da proporção PUFA/SFA dentro dos 

valores recomendados (British Department of Health, 2004), isto é, superior a 0,45, 

excetuando na gordura subcutânea dos animais alimentados com banha. Apesar disto, os 

valores foram sempre mais elevados com a banha, o que evidencia que o óleo vegetal em 

estudo proporciona uma carne com melhor valor nutricional para consumo humano. 

Ainda que as recomendações apontem para valores da razão n-6/n-3 inferiores aos obtidos 

neste ensaio (British Department of Health, 2004), devido à carga de ácidos gordos da 

família n-6 inserida na alimentação dos animais, a substituição da gordura animal por óleo 

de soja dos regimes alimentares provocou um decréscimo favorável deste indicador nos 

tecidos dos animais.  

Já a suplementação dos regimes com repiso de tomate em nada modificou as razões 

determinadas para os ácidos gordos. 

As diferenças de composição dos ácidos gordos, somas parciais e rácios referidas 

anteriormente estão em conformidade com outros estudos que avaliaram o efeito da gordura 

animal em contraste com óleos vegetais, como o óleo de soja e de colza, no músculo LD 

(Rhee et al., 1988; Bryhni et al., 2002; Lund et al., 2008; Apple et al., 2009, Alonso, et al., 

2012; Morel et al., 2013), no fígado (Hartman et al., 1985; Mitchaothai et al., 2007) e na 

gordura subcutânea (Miller et al., 1990, Mitchaothai et al., 2007, Alonso et al., 2012). 
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3.7. Colesterol e tocoferóis 

Os dados relativos ao teor de colesterol total e dos tocoferóis detetados nos diferentes 

tecidos dos suínos, apresentados em mg de colesterol, μg de tocoferol por g de tecido e por 

mL de plasma, encontram-se no Quadro 18, e foram calculados a partir das áreas dos picos 

obtidos nos respetivos cromatogramas de HPLC (Figuras 10 e 11). A área dos picos foi 

convertida em concentração, através das equações calculadas a partir das curvas padrão 

obtidas para o colesterol e para os tocoferóis, apresentadas em Anexo III.  

 

Figura 10 Cromatograma típico de HPLC-UV de colesterol nos tecidos dos animais, com deteção a 

202 nm. 

 

 

Figura 11 Cromatograma típico de HPLC-FD do α-tocoferol nos tecidos dos animais, com excitação 

a 295 nm e emissão a 325 nm. 

 

Os teores de colesterol total encontrados na literatura para o músculo LD de suínos 

alimentados com dietas com baixa concentração de gordura variam de 0,30 mg/g 

(Bragagnolo & Rodriguez-Amaya, 2002)  a 0,92 mg/g (Rao & Agarwal, 1999). Os resultados 

obtidos neste estudo, de valor aproximado a 0,40 mg/g, estão de acordo com trabalhos 

anteriores, sendo considerado um teor baixo de colesterol para suínos alimentados com 

dietas com adição de gordura (Bragagnolo & Rodriguez-Amaya, 2002; USDA-FAS, 2013).  
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Os níveis de colesterol referidos na literatura para o fígado variam no intervalo de 0,49 mg/g 

a 3,36 mg/g (Férézou et al., 1997), assim os resultados aqui obtidos, com uma média de 

1,53 mg/g, inserem-se neste intervalo.  

Para a gordura subcutânea, os valores de teor de colesterol determinados pela análise 

utilizada neste estudo foram na ordem dos 0,40 mg/g, trata-se de um valor que se insere na 

gama de valores definido por outros autores, que se encontram entre os 0,40 mg/g e 0,53 

mg/g (Bragagnolo & Rodriguez-Amaya, 2002).  

Finalmente, o teor de colesterol encontrado no plasma sanguíneo, em média de 0,33 

mg/mL, foi inferior ao de outro ensaio que aponta para valores de 0,80 mg/mL (Férézou et 

al., 1997). No entanto, outros estudos indicam valores similares aos aqui determinados, na 

ordem dos 0,30 mg/mL (Martins et al., 2005).  

Assim, os resultados obtidos para os níveis de colesterol dos tecidos e plasma podem ser 

considerados normais, visto que são da mesma ordem de grandeza dos valores referidos na 

literatura científica sobre a matéria em estudo. 

A determinação do colesterol foi realizada dada a hipótese de as fibras atuarem sobre a 

utilização das gorduras, podendo ter um efeito hipocolesterémico, em função do seu teor e 

da sua composição. 

O fator alimentar apenas influenciou os níveis de colesterol total no plasma sanguíneo 

(P<0,01), onde se apresentou superior no plasma dos animais alimentados com banha de 

porco. Este resultado está em conformidade com os dados relatados sobre os regimes 

alimentares em 3.1. 

Não foram detetadas diferenças significativas no teor de colesterol dos músculo LD, fígado e 

gordura subcutânea entre os quatro tratamentos, pelo que se deduz que a utilização do 

repiso de tomate, como fonte de fibra, comparativamente à sêmea de trigo não interferiu na 

absorção do colesterol oferecido pelo regime, assim como não aumentou a excreção fecal 

de colesterol. E, apesar de terem existido diferenças significativas no teor de colesterol dos 

regimes alimentares, no que diz respeito ao tipo de gordura, estas não se refletiram nos 

tecidos animais. 

Das quatro formas possíveis de tocoferóis, apenas foi possível a quantificação do α -

tocoferol, a partir da equação calculada (Anexo III). O λ-tocoferol apresentou teores abaixo 

do limite de quantificação indicado pelo método utilizado e a forma β e δ-tocoferol não foram 

detetadas nos tecidos e no plasma sanguíneo dos animais. 
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A análise mostrou que o teor de α-tocoferol no músculo LD, no fígado e no plasma foram 

superiores na série de animais alimentados com repiso de tomate (P<0,05). No entanto, não 

houve nenhum efeito significativo (P>0,05) na gordura subcutânea.  

Como foi referido anteriormente, nos regimes alimentares não houve diferenças 

significativas no teor de α-tocoferol, pelo que as diferenças aqui encontradas mostram que a 

biodisponibilidade e a absorção deste composto são superiores com a utilização de repiso 

de tomate.  

Conclui-se por fim que o conteúdo em α-tocoferol presente nos regimes foi transposto para 

os tecidos e para o plasma, superior nos animais alimentados com repiso de tomate, todavia 

com níveis considerados muito reduzidos, com elevado valor de desvio-padrão, pelo que se 

deduz que são necessárias quantidades superiores de repiso de tomate no regime 

alimentar, para potencializar uma maior absorção de α-tocoferol para a circulação 

sanguínea. 

A fonte de gordura não teve efeito no α-tocoferol como seria expectável, dado que a 

componente lipídica não contem, nem interfere na absorção da vitamina E. 

Quadro 18 Efeito da substituição da sêmea de t rigo por repiso de tomate e da natureza da gordura 

no colesterol e no α-tocoferol dos tecidos dos animais. 

(1) SEM: Erro Padrão da Média. Valores de P para os fatores Fibra (F), Gordura (G) e interação Fibra X Gordura 

(FXG), onde ns - não significativo (P>0,05), * - P<0,05 e ** - P<0,01. 

 

  

Sêmea de Trigo Repiso de Tomate 
SEM  

p-value 
(1)  

Óleo de soja  Banha Óleo de soja Banha F G FxG 

Colesterol      
   Músculo 

Longissimus 

dorsi (mg/g) 
0,37 0,35 0,36 0,39 0,020 ns ns ns 

Fígado 
(mg/g) 

1,51 1,53 1,53 1,56 0,040 ns ns ns 

 
Gordura 

Subcutânea 
(mg/g) 

0,44 0,44 0,43 0,40 0,017 ns ns ns 

Plasma 
(mg/mL) 

0,32 0,34 0,30 0,35 0,011 ns ** ns 

         

α-tocoferol 
        

Músculo 
Longissimus 

dorsi (μg/g) 
0,03 0,02 0,03 0,04 0,051 * ns ns 

Fígado 
(μg/g) 

0,07 0,06 0,09 0,09 0,011 * ns ns 

Gordura 
Subcutânea 

(μg/g) 
0,12 0,10 0,13 0,12 0,008 ns ns ns 

Plasma 
(μL/g) 

0,04 0,03 0,05 0,05 0,005 * ns ns 
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3.8. Licopeno e β-caroteno 

O licopeno e o β-caroteno foram injetados em HPLC separadamente para possibilitar a sua 

deteção. Os tempos de retenção aos 11,96 minutos para o licopeno e aos 21,51 minutos 

para o β-caroteno permitiram uma distância temporal suficiente para não haver 

sobreposição dos extratos. Posteriormente, injetou-se uma mistura dos padrões de licopeno 

e β-caroteno, diluída em fase móvel, a uma concentração de 0,5 μg/mL, e confirmou-se a 

separação absoluta dos dois compostos (Figura 12). 

As absorções máximas do licopeno e do β-caroteno foram procuradas através dos 

cromatogramas tridimensionais obtidos, sendo detetadas nos comprimentos de onda de 470 

nm e 450 nm, respetivamente (Anexo IV). 

 

Figura 12 Cromatograma HPLC da mistura das soluções padrões de licopeno e de β-caroteno. Os 

valores indicam os tempos de retenção dos analitos.  

 

Após a execução do procedimento técnico e a identificação dos compostos, foi necessária a 

validação do método cromatográfico de análise para estes compostos. 

A linearidade foi determinada para cada composto em estudo. Os coeficientes de 

determinação (R
2
) obtidos para todos os casos demonstram que o método possui uma 

correlação elevada. 

Nas Figuras 13 e 14 apresentam-se, para o licopeno e para o β-caroteno, a representação 

gráfica das curvas de calibração, bem como as respetivas equações e coeficientes de 

determinação.  
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Os coeficientes de determinação, de R2=0,9988 para a equação da solução padrão de 

licopeno e de R2=0,9983 para a equação referente ao β-caroteno, mostraram uma 

correlação muito forte entre as variáveis em estudo. 

 

Figura 13 Representação gráfica da curva-padrão obtida para o licopeno com a respetiva equação 

da reta e o coeficiente de determinação.  

 

 

Figura 14 Representação gráfica da curva-padrão obtida para o β-caroteno com a respetiva 

equação da reta e coeficiente de determinação.  

 

Após a validação do método, procedeu-se à injeção das amostras de músculo LD, fígado, 

gordura subcutânea e plasma sanguíneo preparadas para o efeito.  

y = 112,26x + 6,0892 
R² = 0,9988 

0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

100,0 

120,0 

140,0 

160,0 

180,0 

200,0 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 

á
re

a
s
 a

b
s
o

lu
ta

s
 

Concentração mg/mL 

Curva padrão Licopeno 

y = 95,532x + 13,366 
R² = 0,9983 

0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

100,0 

120,0 

140,0 

160,0 

180,0 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 

á
re

a
s
 a

b
s
o

lu
ta

s
 

Concentração mg/mL 

Curva padrão β-caroteno 



         VALORIZAÇÃO NUTRICIONAL DO REPISO DE TOMATE PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE CARNE DE SUÍNO 

71 
 

Com o auxílio dos perfis cromatográficos da mistura das soluções padrões dos compostos, 

verificou-se a ausência de qualquer pico nos respetivos tempos de retenção, quer no 

comprimento de onda de 450 nm, quer no de 470 nm. Em nenhuma das amostras 

analisadas foi detetado licopeno ou β-caroteno, que ao sobrepor com os padrões, obteve-se 

sempre um perfil cromatográfico como o apresentado na Figura 15. 

Pelo que se conclui que a inclusão de 5% de repiso de tomate nos regimes alimentares, 

com concentrações de licopeno acima do limite de quantificação e de β-caroteno acima do 

limite de deteção, apresentadas em 3.1, na alimentação dos suínos não possibilitou a sua 

retenção nos tecidos, nem foi detetada a sua absorção no plasma sanguíneo dos suínos. 

 
Figura 15 Sobreposição dos cromatogramas obtidos por HPLC da mistura de soluções-padrão de 

licopeno e β-caroteno a 1 μg/mL (representado a verde e rosa) e uma amostra de plasma sanguíneo 

de suíno (representado a azul e vermelho), a 450 nm e a 470 nm.  

 

3.9. Oxidação lipídica 

A curva-padrão e a equação da reta com o respetivo coeficiente de determinação para o 

precursor malonaldialdeido que possibilitou a quantificação de TBARS das amostras  de 

músculo LD, encontra-se no Anexo V. A curva-padrão obtida apresentou um valor de 

coeficiente de determinação elevado (R2=0,9993), comprovando a linearidade do método. 

Os resultados da oxidação lipídica da carne estão apresentados no Quadro 19. Analisando 

os valores da oxidação lipídica, verifica-se a ausência de efeitos significativos entre os 

quatro grupos de animais, permitindo afirmar-se que os regimes alimentares em estudo não 

modificaram a estabilidade lipídica da carne.  
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Apesar de terem sido detetados compostos antioxidantes, quantificáveis de α-tocoferol e 

não quantificáveis de β-caroteno, em alguns tecidos dos animais alimentados com repiso de 

tomate, não houve nenhum retardamento significativo da oxidação lipídica da carne. 

Estes resultados estão de acordo com os expostos por Teye et al, 2006 e por Alonso et al, 

2012. Porém, estes resultados discordaram de outros, que determinaram valores de TBARS 

mais elevados, em carne de suínos alimentados com óleos vegetais alimentares, 

comparado com os alimentados a gordura de origem animal (Monahan et al., 1992; Corino 

et al., 2002).  

A inclusão de repiso de tomate não mostrou efeitos significativos na estabilidade da 

oxidação lipídica. Assim como alguns estudos anteriores que com o intuito de avaliar o efeito 

de dietas enriquecidas com compostos antioxidantes para suínos também demonstraram 

não ter qualquer correlação negativa entre os valores de TBARS e o teor desses compostos 

no músculo (Guo et al, 2006; González & Tejeda, 2007; Augustin et al, 2008; Cardenia et al, 

2011). Em contraste, são conhecidos estudos que mostraram que existem compostos 

antioxidantes, tais como a vitamina E, com a capacidade de prevenir a oxidação do 

colesterol e dos ácidos gordos (Haak et al, 2006; Lahucky et al, 2010; Mairesse et al, 2010; 

Rossi et al, 2013). 

 

Quadro 19 Efeito da substituição da sêmea de trigo por repiso de tomate e da natureza da gordura 

na oxidação lipídica induzida no músculo LD.  

  
Sêmea de trigo Repiso de tomate 

 SEM  
  p-value 

(1) 

Óleo soja  Banha Óleo soja  Banha      F G FxG 

TBARS  

(mg MDA/kg) 

10,72 9,03 9,74 9,36 
 

1,260 
 

ns ns ns 

(1) SEM: Erro Padrão da Média. Valores de P para os fatores Fibra (F), Gordura (G) e interação Fibra 

X Gordura (FXG), onde ns – não significativo.  
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSÃO E PERSPETIVAS FUTURAS 

 

O repiso de tomate é uma excelente fonte de compostos importantes para a saúde humana, 

tais como o licopeno e a vitamina E. Ao inclui-lo nos regimes alimentares de porcos de 

engorda, pretendia-se obter carne com teores mais elevados desses mesmos compostos, 

de forma a melhorar a qualidade nutricional da carne de porco. 

A suplementação com 5% de repiso de tomate do regime fornecido aos leitões não produziu 

melhorias significativas na cor, no colesterol, no perfil global de ácidos gordos e na oxidação 

lipídica induzida, assim como não permitiu a incorporação de licopeno e de β -caroteno nos 

tecidos animais. Apesar disso, a utilização de dietas com repiso de tomate promoveu um 

aumento significativo de α-tocoferol no músculo LD, fígado e plasma sanguíneo dos suínos. 

Dos resultados obtidos no presente estudo conclui-se que o efeito que se pretendia obter ao 

nível da qualidade nutricional, do potencial antioxidante e do poder de conservação foi muito 

limitado dado que as quantidades de licopeno, vitamina E e β-caroteno incluídas nos 

regimes alimentares dos animais não foram suficientes para se identificar diferenças 

significativas na carne dos mesmos. No entanto, o repiso de tomate inserido na alimentação 

dos suínos não causou quaisquer efeitos negativos nas características nutricionais da carne 

de suíno. 

Relativamente às fontes de gordura utilizadas, os resultados do presente estudo 

demonstraram que a substituição de banha por óleo de soja na dieta dos suínos provocou 

uma melhoria significativa do perfil de ácidos gordos devido ao incremento do teor de PUFA 

e MUFA e à diminuição do teor de SFA, assim como se constatou um importante 

decréscimo dos níveis de colesterol no plasma sanguíneo. No entanto, o mesmo não se 

verificou nos tecidos dos animais em estudo. 

As conclusões acima referidas remetem para a necessidade de um futuro estudo. Com 

efeito, dada a boa aceitação dos animais face à alimentação oferecida seria interessante 

estudar a inclusão de repiso de tomate para níveis superiores aos utilizados no presente 
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estudo. Desta forma, o aumento do teor em compostos antioxidantes nos regimes 

alimentares, poderá promover uma maior concentração destes compostos nos tecidos dos 

animais, contribuindo para uma maior valorização nutricional da carne.  

No sentido de completar o estudo, seria também interessante efetuar uma análise sensorial 

da carne em estudo, de forma a avaliar a sua aceitação pelos consumidores. 
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ANEXO I – Valores de referência dos parâmetros bioquímicos do plasma 

sanguíneo para porcos adultos  

 

 

  
  Referência 

(Kaneko et al., 1997)   

Perfil Bioquímico do 
plasma   

Colesterol total (mg/dL) 

 
21 – 74 

Triacilgliceróis (mg/dL)  34 – 39 

Glucose (mg/dL)  85 - 150 

Marcadores da função 
renal 

  

Creatinina (mg/dL)  1 – 2,7 

Ureia (mg/dL)  21,4 - 64,2 

Marcadores da função 
hepática   

AST (U/L)  31 – 58 

ALT (U/L)  32 – 84 

Gama – GT (U/L)  10 – 60 

ALP (U/L)  118 – 395 
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ANEXO II - Tempos de retenção dos compostos determinados em GC 

 

Tempo (min) Nome comum Tipo de ligação 

3,305 Ácido cáprico 10:0 

5,793 Ácido láurico 12:0 

8,373 BHT - 

11,540 Ácido mirístico 14:0 

13,226 Ácido miristoleico 14:1 cis9 

18,076 Dimetil acetal 16:0 DMA 16:0 

19,447 Ácido palmítico 16:0 

19,911 Ácido palmitoleico cis7 16:1 cis7 

20,172 Ácido palmitoleico cis9 16:1 cis9 

22,693 Ácido margárico 17:0 

23,397 Ácido malválico 17:1 cis9 

24,846 Dimetil acetal 18:0 DMA 18:0 

25,300 Dimetil acetal 18:1 DMA 18:1 

26,068 Ácido esteárico 18:0 

26,744 Ácido oleico 18:1 cis9 

26,858 Ácido oleico cis11 18:1 cis11 

28,107 Ácido linoleico 18:2 n-6 

28,821 Ácido ϒ-linolénico 18:3 n-6 

29,050 Padrão interno – Éster metílico  - 

29,831 Ácido α-linolénico 18:3 n-3 

31,796 Ácido araquídico 20:0 

32,370 Ácido eicosaenóico 20:1 cis11 

33,928 Ácido eicosadienóico 20:2 n-6 

34,885 Ácido dihomo-ϒ -linolénico 20:3 n-6 

35,793 Ácido araquidónico 20:4 n-6 

36,369 Ácido eicosatrienoico 20:3 n-3 

38,527 EPA 20:5 n-3 

40,300 Ácido erúcico 22:1 n-9 

50,056 DPA 22:5 n-3 

53,249 Ácido docosahexaenóico 22:6 n-3 
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ANEXO III – Curvas padrão do colesterol e dos tocoferóis e respetivas 

equações da reta e coeficientes de determinação, utilizadas para a deteção 

dos mesmos na carne em estudo. 
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ANEXO IV – Cromatogramas tridimensionais para deteção da absorção 

máxima dos compostos em estudo (470 nm para o licopeno e 450 nm para o 

β-caroteno). 
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ANEXO V – Curva-padrão do percursor malonaldialdeido para a quantificação 

de oxidação induzida (TBARS) do músculo LD. 
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