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SUBSTITUIÇÃO DA SUPLEMENTAÇÃO DA RACTOPAMINA POR ÓLEO 

DE CÁRTAMO E COCO EM DIETAS PARA SUÍNOS EM TERMINAÇÃO  

 

Costa, Clara Viviane Silva da. Substituição da suplementação da ractopamina por óleo de 

cártamo e óleo de coco em dietas para suínos na fase de terminação. 2017. 81 folhas. 

Dissertação (Mestrado em Produção Animal: Nutrição de Não – Ruminantes) - 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Macaíba-RN, 2017. 

 

RESUMO: Objetivou-se avaliar a substituição da suplementação da ractopamina pelo uso 

dos óleos de cártamo e coco na dieta de suínos em terminação. Foram utilizados 24 suínos 

machos castrados mestiços com peso médio de 78,00 ± 8,76 kg, distribuídos em 

delineamento em blocos casualizados, com quatro tratamentos e seis repetições. Os 

tratamentos constituíram de Ração Basal (RB); RB + 10 ppm de ractopamina; RB + 4g 

de óleo de coco e RB + 4g de óleo de cártamo. Avaliou-se os parâmetros de desempenho, 

peso dos órgãos, características de carcaça, qualidade da carne e perfil de ácidos graxos 

por cromatografia gasosa. Os animais alimentados com ractopamina e o óleo de cártamo 

apresentaram melhor conversão alimentar. O maior ganho de peso foi observado (p ≤ 

0,05) nos animais suplementados com o óleo de coco e a ractopamina. Em relação ao 

peso dos órgãos, observou-se redução (p ≤ 0,05) no peso do estômago dos animais 

suplementados com o óleo de coco. Constatou-se redução significativa (p ≤ 0,05) na 

espessura de toucinho no ponto 3 dos animais suplementados com óleo de cártamo e para 

área de olho de lombo houve efeito significativo (p ≤ 0,05) nos alimentados com 

ractopamina. Os demais parâmetros de carcaça não foram observados (p > 0,05) diferença 

entre os tratamentos utilizados. Nas avaliações do perfil de ácidos graxos, observou-se 

maior concentração (p ≤ 0,05) de C12:0 e C14:0 no tecido adiposo dos suínos 

suplementados com óleo de coco. No músculo Longissimus dorsi houve o enriquecimento 

com ω-9, redução do C18:1n9t nos animais suplementados com óleo cártamo e elevação 

de C16:1 nos suplementados com óleo de coco. Recomenda-se a utilização do óleo de 

cártamo em substituição a ractopamina, por apresentar melhor conversão alimentar, 

reduzir a espessura de toucinho e promover o enriquecimento da carne com ω-9.  

 

PALAVRAS CHAVES: β-adrenérgico, desempenho, metabolismo de lipídico, óleos 

vegetais, peso dos órgãos 
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REPLACEMENT OF RACTOPAMINE SUPPLEMENTATION BY 

SAFFLOWER AND COCONUT OIL IN DIETS FOR PIGS IN TERMINATION 

 

Costa, Clara Viviane Silva da. Replacement of ractopamine supplementation by safflower 

oil and coconut oil in diets for pigs in termination. 2017. 81 papers. Master Science 

Degree in Animal Science: Area: Non-ruminant Nutrition. Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), Macaíba-RN, 2017. 

 

ABSTRACT: This study aimed to evaluate the replacement of supplementation of 

ractopamine by the use of safflower and coconut oils in pig diet termination. 24 crossbred 

barrows were used with an average weight of 78.00 ± 8.76 kg, distributed in a randomized 

block design with four treatments and six replications. The treatments constituted of Basal 

Ration (BR); BR + 10 ppm of ractopamine; BR + 4g of coconut oil and BR + 4g of 

safflower oil. Assessed the performance parameters, organ weight, carcass 

characteristics, meat quality and profile of fatty acids by gas chromatography. Animals 

fed ractopamine and safflower oil showed better feed conversion. The highest weight gain 

was observed (p ≤ 0.05) in the animals supplemented with coconut oil and ractopamine. 

In relation to the weight of the organs, it was observed reduction (p ≤ 0.05) in the stomach 

weight of animals supplemented with coconut oil. There was a significant (p ≤ 0.05) 

reduction in the backfat thickness at point 3 of the animals supplemented with safflower 

oil and in the loin eye area there was a significant effect (p ≤ 0.05) on the ractopamine 

fed. The other carcass parameters were not observed (p > 0.05) difference between the 

treatments used. In the evaluation of the fatty acid profile, a higher concentration (p ≤ 

0.05) of C12:0 and C14:0 was observed in the adipose tissue of the pigs supplemented 

with coconut oil. In the longissimus muscle dorsi there was the enrichment with ω-9, 

reduction of C18:1n9t in animals supplemented with oil safflower and elevation of C16:1 

in supplemented with coconut oil. The use of safflower oil is recommended to replace the 

ractopamine, for presenting better feed conversion, reduce the backfat thickness and 

promote meat enrichment with ω-9. 

 

KEY WORDS: β-adrenergic, essential oils, lipids metabolism, organ weight, 

performance 
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1. Introdução 

 

Toda carne é considerada uma fonte de proteínas e aminoácidos essenciais nas quais 

são importantes na formação e manutenção dos tecidos, enzimas, proteínas 

transportadoras, proteínas estruturais, formação de hormônios e anticorpos. Todavia, 

carnes possuem uma quantidade considerável de gordura, principalmente a do tipo 

saturada, que de curto e/ou em longo prazo pode auxiliar no surgimento de doenças 

cardíacas e no desenvolvimento da obesidade (Cuppari, 2005; Lehninger et al., 2006). 

Sendo a carne suína considerada carne vermelha, é um alimento de alto valor 

nutricional, visto que, possui elevado conteúdo de proteínas, aminoácidos essenciais, 

vitaminas do complexo B, ácidos graxos monoinsaturados e rica em minerais como ferro, 

cálcio, selênio, fósforo e potássio, fazendo com que a carne suína se tornasse a mais 

consumida no mundo (Bragagnolo e Rodriguez-Amaya, 2002; Marti et al., 2011). 

Além do mais, quando produzida com eficiência produtiva, pode apresentar baixo 

teor de ácidos graxos saturados, baixo teor de calorias, assim como níveis de colesterol 

semelhantes aos de outros tipos de carne (Roppa, 1999; Fávero 2002). 

Segundo Melo et al. (2014), a qualidade da carne de suínos pode sofrer 

consideráveis influências de acordo com o tipo de alimento fornecido. E conhecendo as 

características da qualidade da carne podemos garantir que estas auxiliam na obtenção de 

produtos com melhor qualidade tecnológica, sejam in natura ou processadas, e 

principalmente com um significativo valor para o mercado, satisfazendo os desejos de 

compra, preparo e consumo da carne suína pelo consumidor (Rosa et al. 2008). 

Bragagnolo e Rodriguez–Amaya (2002), relatam que quando se refere a 

composição da carne suína, sabe-se que cada corte irá variar sua concentração de ácidos 
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graxos, teores de lipídeos e colesterol, com isso, pesquisas vêm sendo intensificadas no 

Brasil, com o intuito de melhorar a qualidade da carne suína. 

Buscando obtenção na melhora da qualidade na carne suína, o mercado suinícola 

vem investindo em novas alternativas e tecnologias para potencializar a produção de 

carne magra na carcaça (Athayde et al, 2011). Uma das estratégias adotadas para esta 

produção é o uso de beta–agonistas como a ractopamina e o enriquecimento da carne 

através da utilização de lipídeos, como os óleos vegetais ricos em ácidos graxos essenciais 

ao organismo (Silva et al. 2013; Torrent 2014). 

 

2. Referencial teórico 

 

2.1. Lipídeos 

 

Os lipídeos, conhecidos popularmente por gordura, são biomoléculas orgânicas, 

heterogênea e composta, principalmente, por moléculas de hidrogênio, oxigênio, carbono. 

Desempenham funções biológicas de extrema importância, pois são os principais 

constituintes do tecido adiposo, juntamente com as proteínas e hidratos de carbono, 

constituem os principais componentes estruturais das células vivas (Castro, 2003).  

Os lipídeos compreendem as ceras, gorduras, óleos e compostos relacionados. 

Sendo a gordura e os óleos triglicerídeos de composição semelhantes, diferem–se 

somente por sua composição, são solúveis em solventes apolares, com pouca ou nenhuma 

solubilidade em água. As gorduras/óleos são importantes do ponto de vista nutricional e 

são encontrados com facilidade na natureza e desempenha uma série de funções orgânicas 

(Bertechini, 2012). 
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Nutricionalmente, os lipídeos possuem um elevado valor energético, sendo de 9 

kcal/g, onde as gorduras produzem 2,25 vezes mais calorias que os carboidratos 

(Bertechini, 2012; Castro, 2003). São importantes precursores das vitaminas lipossolúveis 

(A, D, E e K) e dos ácidos graxos essenciais (linoleico, linolênico e araquidônico), 

participam da secreção da bile, como reservatório de água, fonte de fosfolipídeos, da 

síntese de prostaglandinas, aumentam o tempo de passagem do alimento pelo trato 

gastrintestinal (Bertechini, 2012; Castro, 2003; Sakomura et al., 2014). 

Fisicamente, os lipídeos atuam na proteção dos órgãos abdominais e como isolante 

térmico. Sendo os principais lipídeos nas rações os triacilgliceróis, os galactolipídeos, os 

glicolipídeos, o colesterol e os fosfolipídeos (Sakomura et al., 2014). 

Podemos encontrar os lipídeos na dieta em diversos alimentos, desde vegetal como 

animal, sendo as fontes mais comuns os óleos e as gorduras. Em suínos na fase pré-abate, 

o uso de óleos resulta em deposição proporcional à ingestão de ácidos graxos insaturados, 

na gordura da carcaça, alterando essa textura (Bertechini, 2012). 

Segundo Costa et al. (2009), os óleos vegetais contêm alta proporção de ácidos 

graxos insaturados em relação aos saturados e uma digestibilidade aparente mais elevada 

que as fontes lipídicas, tradicionalmente, de origem animal. Os mesmos autores 

afirmaram que existem evidências científicas que a suplementação com óleos se torne 

corriqueira, despertando grande interesse nos pesquisadores em produzir alimentos de 

origem animal diferenciados. 

Conforme descrito por Mcclements e Decker (2010) um dos principais 

componentes dos ácidos graxos (AG), são um grupo ácido carboxílico e uma cadeia 

alifática, sendo classificados de acordo com o seu comprimento e suas insaturações na 

cadeia carbônica. Segundo Bhagava e Ha (2010) os ácidos graxos essenciais são 
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fundamentais para diversas funções metabólicas dos animais e seres humanos, sendo 

necessário seu fornecimento via dieta, visto que não são produzidos pelos seus 

organismos. 

 

2.1.1. Ácidos graxos 

 

Os Ácidos Graxos (AG) são os principais componentes dos lipídios, se encontram 

distribuídos em todos os tecidos musculares, principalmente nas células de gordura e 

membranas celulares. Desempenham importante função na estrutura da membrana celular 

e nos processos metabólicos, possuindo normalmente número par de átomos de carbono, 

podendo ser saturados (AGS), monoinsaturados (AGMI) ou poli-insaturados (AGPI) 

(Bertechini, 2012; Sakomura et al., 2014).  

Segundo Gonzáles e Silva (2006), os ácidos graxos geralmente não apresentam 

cadeia ramificada, sendo classificados fundamentalmente em aspectos como 

comprimento da cadeia de carbono, por número de duplas ligações na cadeia de carbono 

e pela configuração das duplas ligações.  Os ácidos graxos saturados apresentam cadeia 

linear com ligações simples entre os carbonos e normalmente são classificados como 

gorduras por estarem no estado sólido à temperatura ambiente. Já os AG com uma dupla 

ligação são os monoinsaturados (MUFA), e aqueles com duas ou mais são os poli-

insaturados (PUFA); estes são classificados como óleos por estarem em estado líquido à 

temperatura ambiente (Mcclements e Decker 2010). 

Conforme descrito por Mcclements e Decker (2010), deve–se ater a nomenclatura 

dos AG, principalmente nos insaturados quando se remete a sua isomeria geométrica dos 

tipos “cis–trans”. Nas ligações tipo “trans”, os átomos de hidrogênio estão dispostos em 
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lados oposto do plano, enquanto as duplas ligações do tipo “cis” estão dispostas no mesmo 

plano (Gonzáles e Silva 2006; Mcclements e Decker 2010). 

Diversos autores relatam os AG como moléculas essenciais na sinalização celular, 

com possibilidade de modificar o metabolismo celular e tecidual por diversos 

mecanismos, que favorecem e/ou previnem o surgimento e progresso de diversas doenças 

como aterosclerose, diabetes, doenças cardiovasculares e principalmente a obesidade 

(Hibara et al. 2010; Tvrzicka et al. 2011).  

E segundo Rule et al. (1995) diferentemente dos animais ruminantes, os AG quando 

ingeridos pelos não ruminantes são integralmente absorvidos sem alterações estruturais, 

sendo assim, o perfil dos AG incluídos nas dietas podem ser um potencial influenciador 

nas características de desempenho de suínos, tornando–se uma estratégia alimentar, que 

visar produzir um alimento diferencial para o consumo humano que apresente uma 

qualidade superior e com todos os benefícios atribuídos aos mesmos (Mascarenhas et al, 

2002). 

 

2.1.1.1 Inclusão de lipídeos e ácidos graxos na dieta animal 

 

Ludke e López (1999) relataram que a inclusão de lipídeos na dieta animal se tornou 

primordial para a aceitabilidade da carne, visto que as concentrações contidas na carne e 

em cada fração lipídica poderão influenciar nas características organolépticas desse 

produto. Além do mais, os mesmos autores dizem que o tipo de gordura ofertada na 

alimentação animal estabelece uma fonte de variação da composição dos AG, 

principalmente nos monogástricos. 
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 Quando a gordura e os óleos foram introduzidos na formulação de rações, não o 

foi por outra razão senão a de seu conteúdo energético (Andreotti et al., 2004; Junqueira 

et al., 2005; Costa et al., 2008). O alto valor energético das gorduras, fornecendo 2,25 

vezes mais energia que os carboidratos e as proteínas, constituem o principal atrativo para 

seu uso nas rações, pois irá aumentar a eficiência alimentar de maneira notável, tanto para 

aves quanto para suínos (Pupa, 2004; Bertechini, 2013; Verussa, 2015). 

Assim como descrito por Rule et al. (1995), Ribeiro et al. (2008) relataram que a 

composição dos lipídeos do tecido dos animais reflete completamente à sua dieta e é 

possível a manipulação das concentrações de ácidos graxos via dieta. 

Deste modo, as mudanças apresentadas nas características dietéticas e na carcaça 

observadas por meio da inclusão de lipídeos na alimentação animal, vem sendo estudadas 

não apenas como o intuito de equilíbrio energético, mas com o objetivo de melhorar a 

qualidade nutricional do alimento fornecido, além de estudar os efeitos que tais alterações 

podem ocasionar no produto final, a carne (Pinchasov e Nir 1992; Crespo e Esteve-

Garcia, 2002; Lara et al., 2006). 

 

2.1.2 Óleo de Cártamo 

 

Originária na África e Ásia, o Carthamus Tinctorius L. ou apenas cártamo, 

pertencente à família Compositae (Ateracea), sendo uma planta oleaginosa, tipo 

herbáceo. Sua dispersão é realizada através das sementes de onde é extraído o óleo de alto 

valor dietético muito usado atualmente como suplemento alimentar (Koyama et al., 2006; 

Pintão et al., 2008; Abud et al., 2010). 
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 Sendo o óleo de cártamo composto basicamente por ácidos graxos de cadeia média, 

com ácidos insaturados: linolênico (ω–3), linoleico (ω–6) e oléico (ω–9), e por ácidos 

graxos saturados esteárico e palmítico (Yeilaghi et al., 2012). Também sendo uma rica 

fonte de α–tocoferóis, desempenhando assim potente ação antioxidante (Ekin, 2005; 

Vosoughkia et al., 2011). 

Sua principal utilização destina–se à tinturaria de tecidos, pois suas flores 

apresentam um corante vermelho designado de cartamina e a coloração amarela altamente 

utilizada na culinária. Além dessas utilizações, Fan et al. (2009), relataram que, 

popularmente, as flores de cártamo são utilizadas de forma medicinal, no auxílio do 

tratamento de enfermidades como cerebrovasculares, cardiovasculares e usualmente para 

problemas de origem ginecológica. 

Diversos autores ao utilizarem o óleo de cártamo em animais observaram: a redução 

da gordura corporal em ratos e aumento da lipólise de adipócitos e reforço na oxidação 

de ácidos graxos (Pariza et al., 1997); aumento da massa magra e redução da gordura 

corporal em suínos (Dugan et al.,1997); Redução da concentração de glicerol e 

triacilgliceróis (Park et al, 1997); Redução expressiva de massa gorda em humanos 

obesos (Blankson et al, 2000); e permite à diminuição dos níveis de colesterol LDL,  (Lee 

et al, 1994);  

Em ratos Wistar, a combinação de óleo de cártamo rico em oleico, óleo de cártamo 

rico em linoleico, óleo de linhaça e metil éster de ácido erúcico, favoreceu menor 

concentração de colesterol total e livre no plasma (Santos et al., 2013).  

Norris et al., (2009) observaram que durante nove meses, 35 mulheres utilizando 

CLA ou Óleo de Cártamo (6,4 g de óleo/d) não tiveram alteração da massa magra. Park 

et al (1997), analisou a composição corporal de camundongos suplementados com o 
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auxílio de óleo de cártamo. Obtiveram aumento de 5 a 14% da massa corporal magra e 

uma redução em torno de 57 a 60% de gordura corporal. 

Asp et al. (2011), avaliaram à suplementação com 8 g/dia de óleo de cártamo 

durante 16 semanas com objetivo de investigar os efeitos sobre o perfil glicêmico, lipídico 

e marcadores inflamatórios, e concluíram que houve aumento de HDL-colesterol, 

melhora da sensibilidade à insulina, redução dos níveis de HbA1c (hemoglobina glicada), 

glicemia de jejum, assim como a diminuição dos níveis de proteína-C-reativa e 

adiponectina. 

Campanella et al., (2014), concluiu que a suplementação de óleo de cártamo a 24% 

por um período de 30 dias, diminuiu o consumo alimentar, menor ganho de peso corporal, 

aumento nos níveis de HDL em ratos Wistar induzidos à obesidade por dieta hiperlipídica. 

No mercado atual, o óleo de cártamo surgiu como um substituto do ácido linoleico 

conjugado – ALC, onde desde 2007 é vedado sua comercialização no Brasil, visto que 

ainda não possui comprovação de segurança e eficácia pela ANVISA. O ALC é utilizado 

no auxílio do emagrecimento, visando o aumento da massa muscular e a redução da 

gordura corporal (Lima e Cavalcanti, 2008). A partir de então, o óleo de cártamo tem sido 

vendido como fonte natural de ALC por possuir os mesmos princípios ativos do ácido 

linoleico conjugado. 

Diante dessa semelhança e resultados, diversos sites de comercialização das 

cápsulas de óleo de cártamo transmitem a informação que o mesmo possui propriedades 

de tratar problemas na pele, como sinal de envelhecimento, combate o LDL (colesterol 

ruim) e os demais níveis do colesterol, auxilia na inibição do apetite e consequência causa 

saciedade, atua no sistema imunológico, possui propriedades anti-inflamatória, acelera o 

metabolismo, ajudando o organismo a queimar a gordura acumulada e a controlar a 



22 

 

obesidade e principalmente, auxiliam na redução das reservas lipídicas, sendo capaz de 

inibir a Lipoproteína Lipase, facilitando assim, a queima de gordura durante à pratica de 

exercícios aeróbicos.  

Embora exista diversos trabalhos que comprovem a eficácia do óleo de cártamo, 

Costa et al., (2015), recomendam verificar a necessidade de um sistemático estudo a 

respeito das funcionalidades do óleo de cártamo como agentes emagrecedores para haja 

uma melhor garantia de resultados realmente consistentes e seguros que venham a 

contribuir aos consumidores. 

 

2.1.2.1. Mecanismo de ação 

 

Diversos fatores atuam nos processos de transcrição da diferenciação celular e o 

receptor alfa ativado por proliferadores de peroxissoma–PPARα, está diretamente ligado 

ao processo de oxidação de ácidos graxos pelo fígado (Hsu e Huang, 2007). 

Okuno et al. (1997) relatam que os ácidos graxos de cadeia longa, o ácido linoleico 

por exemplo, possuem a capacidade de atuar como elementos de ligação para o PPARα, 

sendo assim, modulam a diferenciação dos pré-adipócitos para células maduras do tecido 

adiposo. Conforme descritos por Hsu e Huang (2006), os ácidos graxos da família ω-6 

possuem a habilidade de suprimir a expressão hepática realizada pelo ácido ribonucleico 

mensageiro (mRNA) do fator de transcrição lipogênico e seus ligantes, como os ácidos 

graxos sintetase (FAS) as proteínas de ligação aos elementos reguladores de esterol 

(SREP–1). 

O ácido linoleico, em via metabólica natural, possui a capacidade de transformar–

se em ácido araquidônico (C 20:4) (Bertechini, 2012). Segundo Massiera et al. (2003), o 
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C20:4 foi apontado como um dos essenciais constituintes dos adipogênicos observados 

no soro sanguíneo, em consequência da sua eficácia em elevar a concentração dos 

receptores de glicose na membrana celular, ativar a captação da glicose nos adipócitos e, 

por fim, aumentar a oferta dos substratos de energia para o processo de lipogênese. 

 

2.1.3. Óleo de Coco 

 

Bastante difundido no litoral nordestino, o coco (Cocos. nucifera L.) pertencente à 

família Arecaceae–Palmae e a subfamília Cocoideae, tendo diversos produtos e 

subprodutos encontrados com facilidade no mercado. Sendo seus produtos mais 

conhecidos à água de coco, leite de coco, coco ralado e o óleo de coco. 

Nos últimos tempos, o óleo de coco veio ganhando certa atenção no mercado 

devido, em sua composição, ser rica em ácidos graxos de cadeia média, tendo em torno 

de 50% e sendo o seu principal ácido graxo o láurico (Laureles et al., 2002; Muniz, 2004; 

Assunção et al., 2009). Sua obtenção dar-se através da carne do coco já maduro que pode 

ser seco ou fresco e sua extração é feita à frio, apresentando temperatura de fusão baixa 

(Silva Neto et al., 2013). Sendo classificada em gordura saturada, o óleo de coco possui 

textura líquido em virtude do predomínio de ácidos graxos de cadeia média. 

A utilização do óleo de coco abrange diversas áreas comerciais como à alimentícia 

em substituição parcial ou total a outros tipos óleos e de gorduras, como fonte de 

gordurosa em muitos produtos alimentícios como chocolate, sopas instantâneas, 

margarina e etc. Já indústria de fármacos e cosméticos sua utilização se dá como base e 

condução de substâncias, em cremes de proteção solar, shampoos, condicionadores, 
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tratamento de feridas e afins e na indústria química é usado em produtos de limpeza como 

detergentes e sabões (Laureles et al, 2002; Aragão et al, 2004; Almeida et al. 2012) 

Recentemente, o óleo de coco está recebendo uma grande publicidade no meio 

midiático em virtude dos benefícios que esse óleo, na forma de suplemento alimentar 

pode trazer a saúde, principalmente no tratamento da obesidade, condicionando uma 

busca dos consumidores desse produto para perda de peso (Rodrigues, 2012) e também 

em relação à dislipidemia, pois como o óleo de coco é rico em ácido láurico, resulta em 

um perfil lipídico mais favorável (Mensink et al., 2003). 

Hann et al (2014) realizam um estudo envolvendo 40 mulheres para verificação dos 

efeitos do óleo de coco sobre o perfil antropométrico e bioquímico e a redução de gordura 

abdominal não observaram evidências que assegurem essa eficiência da utilização do óleo 

de coco para o fim proposto. 

 Assunção et at. (2009), avaliando os efeitos do uso do óleo de coco, observaram a 

redução de gordura abdominal; não altera perfil lipídico; e aparentemente pode levar a 

uma acrescente resistência periférica a insulina. Os mesmos pesquisadores, realizaram no 

Brasil, um ensaio clínico e observaram que no grupo que consumiu o óleo de coco tiveram 

um aumento do HDL–Colesterol, redução da circunferência da região abdominal e 

redução da relação LDL:HDL.  

Arunima e Rajamohan (2012) alimentando ratos machos da raça Sprague–Dawley 

com óleos diferentes ao nível de 8% por um período de 45 dias juntamente com dieta 

sintética, chegaram à conclusão que a alimentação a base do óleo de coco virgem reduziu 

significativamente os níveis de colesterol total, de LDL + VLDL, apo B e triglicérideos 

no soro e nos tecidos. 
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Apesar dos potenciais benefícios do óleo de coco no HDL, os estudos experimentais 

comprovam o efeito hipercolesterolêmico do coco e seus subprodutos, como o 

descreveram Lecker et al. (2010), em estudo com hamsters que comparou óleo de coco 

com azeite de oliva e óleo de girassol., e o grupo tratado com óleo de coco apresentou 

aumento significativo da fração não HDL e triglicérides.  

Segundo Costa et al. (2015), são poucas as pesquisas que avaliam a suplementação 

do óleo de coco e os resultados sob o perfil lipídico em seres humanos. Tratando-se do 

uso do óleo de coco, ainda são escassas as pesquisas que garantam a utilização do mesmo 

com relação a redução gordura corporal, sendo também necessário um maior número de 

evidências científicas que comprovem a sua suplementação (Hann et al., 2014). 

 

2.1.3.1. Mecanismos de ação 

 

Os ácidos graxos de cadeia média (AGCM), distintivamente aos ácidos graxos de 

cadeia longa, não necessitam da ação do transporte dos quilomícrons pelo sistema 

linfático a fim de atingirem os tecidos–alvo (Biesek et al. 2015). Segundo descrito por 

Figueiredo-Silva et al (2012), os AGCM percorrem a circulação via sistema porta, o que 

simplifica a oxidação mitocondrial e do metabolismo hepático. Gao et al (2013) relatam 

que quando se trata da oxidação mitocondrial, os AGCM são beneficiados por não 

necessitarem da enzima carnitina palmitoiltransferase (CPT–1), enzima do tipo chave que 

auxilia na entrada dos demais ácidos graxos na membrana mitocondrial para posterior 

oxidação, ao transformar a enzima acil–CoA à acilcarnitina. 
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2.2. Ractopamina 

Com o objetivo de atender as novas exigências dos consumidores, o Brasil e mais 

de vinte países utilizam a ractopamina para alcançar melhores resultados zootécnicos. Em 

nosso país, desde a década de 90, é permitido o uso da ractopamina sendo utilizada 

principalmente na criação suinícola e bovina (Ferreira et al.2011). 

Sendo a ractopamina um agonista β–adrenérgico, são empregados na produção 

animal como aditivo (Rosa, 2009). Ramos e Silveira (2001), descrevem que quando se 

diz respeito aos possíveis resíduos em produtos de origem animal, os agonistas β–

adrenérgicos quando usados de forma terapêutica ou em dosagens elevadas, podem deixar 

resíduos na carne dos animais. Sua atuação se dá como um repartidor de energia que 

redireciona a gordura para a deposição em proteína, isto é, atuará no organismo animal 

tendendo a uma maior produção de massa muscular e em consequente, reduzindo gordura. 

Segundo a CODEX (2012) a ractopamina é rapidamente absorvida, distribuída e 

eliminada através da urina e das fezes. Ela é distribuída para os tecidos musculares onde 

se liga a receptores específicos nas membranas das células do músculo e eleva a síntese 

de proteínas, resultando num aumento no tamanho das fibras musculares. 

A ractopamina passou a ser utilizada na nutrição de suínos devido à sua capacidade 

em aumentar o rendimento e deposição de tecidos (Rosa et al. 2015), ou seja, permite que 

a carcaça suína obtenha uma menor porcentagem de gordura, pois age no metabolismo 

animal, inibindo a lipogênese, estimulando a lipólise, estimulando a síntese proteica em 

detrimento da deposição de tecido adiposo na carcaça (Gunawan et al., 2007).  

Outras características que torna a ractopamina atrativa para sua utilização são: o 

acréscimo de proteína (See et al., 2004; Garbossa et al, 2015), aumento no rendimento de 

carcaça gerando uma melhor porcentagem de carne magra (Marchant–Forde et al., 2003; 
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Pereira et al. 2008; Kiefer e Sanches, 2009), redução da espessura de toucinho (Marinho 

et al. 2007) e aumento da massa muscular (Philomeno, 2012), 

Quando se refere ao metabolismo lipídico de suínos, diversos autores relatam que, 

a suplementação da ractopamina é capaz de influenciar a: regulação da expressão genica 

correlacionada coma quebra de adiposidade abdominal e dos processos de lipogênese 

(Bergen e Mersmann 2005; Reiter et al. 2007; Halsey et al. 2011; Araújo et al. 2014). 

Conforme Sanches (2009) e Rostagno et al. (2011) a suplementação de ractopamina 

por um período de 28 dias nos níveis de inclusão de 5 e 20 ppm, não deixa resíduos nos 

produtos de origem animal, gera melhoria econômica ao produtor e carne com menor 

percentual de gordura, atingindo o que hoje o consumidor busca. 

Por outro lado, Marchant–Forde et al. (2003) em pesquisa utilizando ractopamina 

em suínos na fase de terminação, seus resultados indicaram que a ractopamina afetou o 

comportamento e a fisiologia dos animais, elevou sua frequência cardíaca, dificuldade no 

manejo e estresse durante o manuseio dos animais até o abate. 

 

2.2.1. Mecanismo de ação 

 

Schinckel et al. (2003), relatam que a ractopamina possui uma ação nas células 

proteicas dos músculos, onde acontece a elevação da síntese proteica, incrementando as 

características quantitativas (área de gordura, área de olho de lombo, comprimento de 

carcaça, espessura de toucinho e etc) das carcaças dos suínos.  

Conforme descrito por Cantarelli et al. (2009), a ractopamina tem como mecanismo 

de ação a sua ação na modificação no metabolismo animal, em particular as células 
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adiposas, essas que são responsáveis pela diminuição da deposição e síntese da gordura 

subcutânea.  

Anderson et al. (2005), descrevem que a ractopamina é eficaz no repartimento dos 

nutrientes no tecido adiposo em prol da elevação da taxa da síntese de proteína e em 

consequência, o crescimento muscular. 

Diversos autores relatam que quando ocorre a ativação dos receptores β-

adrenérgicos específicos que transformam os sinais metabólicos das células adiposas e 

musculares, a ractopamina reduz a síntese dos ácidos graxos e/ou a taxa de deposição de 

gordura, gerando a possibilidade na melhoria na qualidade do produto final, a carne suína. 

(Apple et al., 2008; Araújo et al, 2014; Watanabe et al., 2016) 

Segundo Araújo et al. (2014), a ractopamina atua nos receptores β–adrenérgicos 

contido no tecido adiposo dos suínos é semelhante ao relatada da ação das catecolaminas, 

envolvidas na formação do mensageiro intracelular adenosina monofosfato cíclico 

(AMPc), que fosforizará a proteína quinase A (PKA), ativando–a. Estando a proteína 

PKA ativa, ela irá acionar as enzimas lipolíticas que atuam na quebra das reservas de 

gordura do animal. 

A ractopamina uni–se a receptores específicos presentes nas células adiposas e 

musculares do organismo, estimulando o desenvolvimento de uma cascata de reações 

bioquímicas dentro dessas células. Tendo como efeito a ativação da síntese proteica no 

tecido muscular sem prejudicar a taxa de degradação de proteínas (Panisson et al, 2016). 
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Capitulo 2 – Substituição da suplementação da ractopamina por óleo de cártamo e 

coco em dietas para suínos em terminação 
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1. Introdução 

 

A valorização da carne suína se deu em meados dos anos 70, passando a produzir 

um alimento rico em proteínas, aminoácidos essenciais, vitaminas do complexo B, ácidos 

graxos e minerais, com baixo teor de ácidos graxos saturados, baixo teor de calorias, 

assim como níveis de colesterol semelhantes aos de outros tipos de carne (Marti et al., 

2011; ABPA, 2015). 

Buscando enriquecer a carne suína, o mercado suinícola vem investindo em novas 

alternativas e tecnologias para potencializar a produção de carne magra na carcaça. Uma 

das estratégias adotadas para esta produção é o uso de beta–agonistas como a ractopamina 

e o enriquecimento da carne através da utilização de lipídeos, como os óleos vegetais 

ricos em ácidos graxos essenciais ao organismo (Athayde et al, 2012). 

A ractopamina possui sua eficiência comprovada na produção de produtos cárneos, 

levando a uma menor deposição de tecido adiposo na carcaça e um elevado percentual de 

carne magra na carcaça (Bohrer et al. 2013). O uso da ractopamina foi aprovado pela 

FDA em dietas em suínos na fase de terminação com o intuito de aumentar as taxas de 

ganho de peso, eficiência alimentar e deposição de carne magra na carcaça (Marchant - 

Forde et al.,  2003). 

Os lipídeos são importantes do ponto de vista nutricional por serem importantes 

precursores dos ácidos graxos essenciais. Sendo o óleo de cártamo composto pelos ácidos 

graxos de cadeia: média palmítico (considerado maléfico ao organismo humano), e 

esteárico, e pelos ácidos oleico e linolênico (altamente benéfico ao homem) (Yeilaghi et 

al., 2012).  Okuno et al. (1997) demonstraram que por ser rico em ácidos graxos de cadeia 

longa, o óleo de cártamo pode agir como elemento de ligação à proteína receptora PPARα 
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e, desta maneira, modular a diferenciação dos pré–adipócitos as células maduras do tecido 

adiposo.  O óleo de coco, nos últimos tempos, veio ganhando certa atenção no mercado 

devido, em sua composição, ser rica em ácidos graxos de cadeia média (AGCM), sendo 

em torno de 50 % e o seu principal ácido graxo, o láurico, tornando–o um alimento de 

baixas quantidades de ácidos graxos essenciais. Por ser rico em AGCM, o óleo de coco 

apresenta certas particularidades referentes ao metabolismo hepático, sendo essas 

características responsáveis pelo efeito positivo na redução da adiposidade abdominal 

(Assunção et al., 2009; Zakaria et al., 2011; Ippagunta et al., 2011). 

Nesse contexto, objetivou–se avaliar a possibilidade da substituição da ractopamina 

pelos óleos vegetais cártamo e coco, verificar se os óleos utilizados apresentaram 

similaridade com os efeitos conhecidos da ractopamina, observar se os óleos cártamo e 

coco atuaram no metabolismo lipídico, na redução da deposição de gordura, na 

modificação do perfil lipídico da carne e gordura e se enriquecerá à carne com ácidos 

graxos benéficos aos seres humanos. 

 

 2. Material e métodos 

A pesquisa foi realizada no Centro de Pesquisa e Manejo de Suínos, localizado na 

Unidade Acadêmica Especializada de Ciências Agrárias (UAECIA) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) com coordenadas 5°53'7"S   35°21'38"W. O 

projeto foi submetido e aprovado pela Comissão de ética no uso de animais – CEUA – 

UFRN sob o nº 002 – 2016. Foram utilizados 24 suínos mestiços machos castrados com 

peso médio de 78,00 ± 8,76 kg, onde o delineamento foi em 

blocos casualizados, contendo quatro tratamentos e seis repetições. Os animais foram 
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alojados em um galpão experimental com piso de concreto medindo 2,76m X 1,85 m, 

contendo bebedouros do tipo chupeta e comedouros semiautomáticos.  

Durante todo o período experimental, foram registradas as temperaturas máxima, 

mínima e a UR %, sendo registrado média de 35 °C para máxima, 22 °C para mínima e 

71% de UR.  

As rações experimentais foram formuladas seguindo as recomendações de 

Rostagno et al. (2011). Os tratamentos foram constituídos por uma dieta basal formulada 

à base de milho, farelo de soja, óleo vegetal e núcleo comercial para suínos em 

terminação, sendo os tratamentos distribuídos em: T1–Ração Basal (RB); T2–RB + 10 

ppm de ractopamina; T3–RB + 4g de óleo de cártamo e T4–RB + 4g de óleo de coco.  A 

composição das dietas encontra-se descrito na tabela 01 e o período experimental teve 

duração de 30 dias. 

A suplementação com o óleo de coco e óleo de cártamo foi realizada via oral na 

forma de cápsulas sendo administrada às 8:00 h e às 16:00 h conjuntamente com as dietas 

e água foram oferecidas aos animais ad libitum. 

Ao início e ao término do período experimental, foram realizadas pesagens dos 

animais, bem como, diariamente, as sobras das rações fornecidas foram pesadas para à 

realização da avaliação dos parâmetros de desempenho.  

Após o período de 30 dias, estando os animais com peso médio de 104,00 ± 7,03 

kg, os animais foram submetidos a jejum de sólidos durante um período de oito horas, 

transportados, por aproximadamente uma hora, a Unidade de Processamento de Carnes 

do município de São Paulo do Potengi–RN, onde os mesmos passaram por um descanso 

pré–abate de quatro horas, totalizando um jejum de 12 horas. Em seguida, foi realizada à 
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insensibilização por eletronarcose, sangria da veia jugular, toalete e a evisceração de 

acordo com as técnicas de abate humanitário. 

 

Tabela 01. Composição percentual da ração basal (RB) para suínos em terminação. 

Ingrediente (%)  Ração basal (RB) 

Milho 73,15 

Soja 15,13 

Trigo 6,46 

Núcleo 3,00 

Óleo Soja 2,00 

L_Lisina 0,22 

L_Treonina 0,04 

Valores Calculados 100 

Proteína Bruta (%) 13,53 

EM (Mcal/kg) 3230 

Fósforo disponível (%) 0,11 

Sódio (%) 0,15 

Cloro (%) 0,04 

Lisina (%) 0,72 

Metionina (%) 0,23 

Treonina (%) 0,48 

Triptofano (%) 0,13 

Valina (%) 0,56 
Níveis de garantia por kg do produto: cálcio (min) 235 g/kg; cálcio (máx) 240 g/kg; fósforo (min) 34,67 g/kg; sódio (min) 585 

g/kg; ferro (min) 3, 389 mg/kg; cobre (min) 4,000 mg/kg; manganês (min) 1,333 mg/kg; zinco (min) 3,333 mg/kg; iodo (min) 

33,33 mg/kg; cobalto (min) 6,86 mg/kg; selênio (min) 10 mg/kg; vitamina a (min) 116,800 ui/kg; vitamina d3 (min) 25,000 ui/kg; 

vitamina e (min) 833,33 ui/kg; vitamina k3 (min) 40 mg/kg; vitamina b1 (min) 16,7 mg/kg; vitamina b2 (min) 66,7 mg/kg; niacina 

(min) 500 mg/kg; ácido patotênico (min) 267 mg/kg; vitamina b6 (min) 16,7 mg/kg; ácido fólico (min) 5 mg/kg; biotina (min) 
3,33 mg/kg; vitamina b12 (min) 333 mcg/kg; fitase 16,66 ftu/g; bht 133 mg/kg; bacitracina (min) 1,883 mg/kg; colina (min) 3, 338 

mg/kg e flúor (máx) 332 mg/kg. 

 

Após a toalete e evisceração, que durou aproximadamente 45 minutos, foi feito a 

avaliação do pH e temperatura inicial no músculo Longissimus dorsi, com o auxílio de 

um pHmetro portátil com eletrodo de inserção, modelo Meat pH Meter Hl 99163 – Hanna 

Instruments, depois às carcaças foram serradas ao meio e realizou–se o peso da carcaça 

quente conforme metodologia descrita pela Associação Brasileira de Criadores de 

Suínos–ABCS (1973) e foram avaliados o peso do fígado, coração, pulmão, rins, intestino 

e estômago vazios. 
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Após 24 horas ao abate, realizaram–se as avaliações indicativas à carcaça e 

qualidade da carne segundo Método Brasileiro de Classificação de Carcaça (ABCS, 1973) 

e Bridi e Silva (2009). Como parte das avaliações, coletou–se amostras de carne dos 

cortes: lombo e do tecido adiposo para avaliação do perfil de ácidos graxos. 

Para os parâmetros quantitativos avaliou-se: área de gordura, área de olho de 

lombo–AOL, comprimento da carcaça, espessura de toucinho, peso do pernil, 

profundidade do músculo Longissimus dorsi, quantidade de carne na carcaça fria, 

quantidade de carne magra na carcaça, rendimento de carcaça, rendimento de carne, 

rendimento de carne na carcaça fria, relação carne/gordura. Já os parâmetros qualitativos 

foram: cor do músculo, marmoreio, medida do pH e perda de água por resfriamento.  

Depois da transformação do músculo em carne, foi realizada a medida do pH e 

temperatura final.  Em seguida, as carcaças foram pesadas para obtenção do peso da 

carcaça resfriada. Para obtenção do peso final da carcaça, utilizou–se o peso da carcaça 

quente subtraindo do peso da carcaça resfriada. Em posse desses valores, estimou-se o 

rendimento da carcaça. O rendimento da carcaça é realizado através da equação:  

Equação 1. Rendimento de carcaça (%): 
Peso da carcaça quente  

Peso vivo ao abate
 x 100 

As medidas dos comprimentos das carcaças foram realizadas utilizando uma trena, 

onde iniciou-se a medição no bordo cranial da sínfise pubiana até o bordo cranial ventral 

do atlas (ABCS, 1973). 

As medidas da área de olho de lombo foram realizadas na altura da última costela 

na região de inserção da última vértebra torácica com a primeira lombar, onde foi coberto 

o músculo com um filme de polietileno de baixa densidade e colocado um papel vegetal. 

Com o auxílio da caneta retroprojetor de ponta fina, desenhou–se o contorno do lombo 

excluindo–se os outros músculos. Sendo determinado com o auxílio de um planímetro. 
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Para a medida de espessura de toucinho, seguindo a recomendação da ABCS 

(1973), adotou–se os três pontos: na altura da primeira costela, na altura última costela e 

a altura da última vértebra lombar. Essas medidas são realizadas perpendicularmente à 

linha do dorso–lombar com o auxílio de um paquímetro e um avaliador capacitado.  

A avaliação da profundidade do músculo Longissimus dorsi, deu–se pelo 

posicionamento do paquímetro perpendicularmente até o limite extremo oposto do 

músculo (ABCS, 1973).  

Para o rendimento de carne e quantidade de carne na carcaça utilizou a equação 

proposta por Irgang (1998), onde: 

Equação 2. Rendimento de carne (%): 60 – (espessura de toucinho x 0,58) + 

(profundidade do músculo x 0,10) 

Equação 3. Quantidade de carne na carcaça (kg): (peso da carcaça resfriada x 

rendimento de carne) ÷ 100. 

Para a determinação da área de gordura no corte, foram realizados os mesmos 

procedimentos utilizado para a obtenção do desenho da área do músculo Longissimus 

dorsi. Tendo os valores da área do músculo Longissimus dorsi e da gordura, calcularemos 

a relação carne/gordura, que foram medidas segunda a equação:  

Equação 4. Relação carne/gordura: 
Área do músculo Longissimus dorsi 

Área de gordura
 

A coloração da carne foi determinada após a carne ser resfriada por um período de 

24 horas pós abate, utilizando um painel de cores descrito pela American meat science 

association–AMSA (2001). Essa mensuração foi feita no músculo Longissimus dorsi. 

Para a determinação do marmoreio da carne utilizamos o painel de cores proposto 

pela AMSA (2001). Utilizando a escala numérica, determinou–se o grau de marmoreio 
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que varia de um a sete, onde o menor valor representa somente traços de marmoreio e o 

maior valor representa marmoreio excessivo. 

Os pesos dos pernis foram determinados seccionando a articulação entre a última e 

a penúltima vértebra lombar, sendo pernil pesado por completo contendo a cauda, com a 

pata sem a unha e sem retoques na gordura e na carne. 

Conforme a metodologia descrita por Bligh e Dyer (1959) foram determinadas a 

extração dos lipídeos da carne Longissimus dorsi e do tecido adiposo. Gradativamente, 

as amostras de carne e de tecido adiposo foram descongeladas e, uma fração de cada corte 

foram trituradas em microprocessador. Em seguida, foram pesadas ± 5,0 g de cada 

amostra trituradas em frascos de Erlenmeyer e adicionou–se 12,5 mL de clorofórmio, 25 

mL de metanol e 9,5 mL de água ultrapura. Assim que adicionado os reagentes, as 

amostras foram homogeneizadas em mesa agitadora durante 20 minutos. 

Essa mistura ficou em repouso por 16 horas e em seguida, foi filtrada em filtro de 

papel para um funil de separação, logo após, foi adicionado mais 12,5 mL de clorofórmio 

e 12,5 mL de solução de sulfato de sódio a 2 %. Agitou-se a mistura e deixou–se por 

repouso por duas horas, esse processo formou um sistema bifásico, sendo apenas filtrados 

os lipídeos em papel filtro, contendo sulfato de sódio anidro e armazenado em frascos de 

cor âmbar. 

Conforme metodologia de Hartman e Lago (1973), foram adicionados entre 40–50 

mg das amostras de lipídeos em tubos rosqueáveis sendo integralmente evaporados com 

o auxílio de gás nitrogênio. Após a evaporação, adicionou–se 2,5 mL de NaOH 0,5N em 

metanol para cada amostra coletada. Em seguida, as amostras foram colocadas em banho–

maria por 15 minutos. Após os tubos esfriarem em temperatura ambiente, acrescentou–

se 7,5 mL de reagente de esterificação, levando–se novamente ao banho–maria por 10 
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minutos. Esperou–se os tubos esfriarem novamente e acresceu–se 2 mL de Hexano grau 

HPLC e 5,0 mL de solução saturada de NaCl (20 %) e agitou–se a amostra e deixou–a 

em repouso até ocorrer a separação bifásica. As amostras foram transferidas para vial de 

cor âmbar, próprios para cromatografia, tampados e congelados até o momento da injeção 

em cromatógrafo gasoso.  

Para a determinação do perfil dos ácidos graxos nas amostras metiladas, utilizou–

se o cromatógrafo gasoso modelo Hewlett 5890 Series II com detector FID (flame 

ionization detector) e coluna capilar de sílica de 60 m X 0.25 µm (DB–23).  

Os dados coletados foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Duncan a 5 % de probabilidade utilizando procedimentos do 

Statistical Analisys System (2002). 

 

3. Resultados e Discussão 

 

Na tabela 02 podem ser observados os dados da avaliação do desempenho, no qual 

foram observadas diferenças significativas (p ≤ 0,05) na conversão alimentar e no ganho 

de peso diário dos suínos, em que os suplementados com ractopamina apresentaram 

melhor conversão alimentar e maior ganho de peso, seguido dos suplementados com o 

óleo de cártamo e coco, respectivamente. 

A ractopamina é um agonista β–adrenérgico que atua nos receptores beta 

intensificando a taxa de deposição de proteína, agindo no metabolismo do animal, 

gerando a redução expressiva dos teores de gordura da carcaça, direcionando os nutrientes 

para funções zootécnicas melhorando assim, os índices de desempenho (Johnson et al., 

2014). 
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Tabela 02. Avaliação dos dados de desempenho de suínos machos castrados sob 

suplementação com ractopamina, óleo de cártamo e óleo de coco 

Parâmetros 

Tratamentos 

p CV¹( %) Ração 

basal  
Ractopamina 

Óleo de 

Cártamo 

Óleo de 

Coco 

Consumo diário de 

ração 
3,27 3,14 2,78 3,29 0,20 14,03 

Conversão 

alimentar 
3,76a 3,09b 3,25b 3,35ab 0,05 11,43 

Ganho de peso 

diário 
0,92 b 1,06 a 0,91b 1,01 ab 0,05 10,10 

Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha diferem estatisticamente pelo teste de Duncan ao nível de 5 % de probabilidade. 

¹: Coeficiente de Variação. 

 

Conforme descrito por Schinkel et al. (2003), a melhora na conversão alimentar 

observada nos animais suplementados com ractopamina, deve-se à elevação da síntese de 

tecido dos músculos em detrimento da deposição no tecido adiposo. Segundo Moore et 

al. (2009) e Cha e Purslow (2012), relata-se na literatura que os resultados para melhora 

na conversão alimentar dos animais suplementados com ractopamina por estar atribuída 

ao possível aumento da deposição proteica e da redução da degradação da proteína nos 

músculos. 

Diversos autores descrevem à atuação da ractopamina no tecido muscular esquelético 

como propensor da hipertrofia celular, isso ocorre em virtude da ação da proteína quinase 

(PKA) ser ativada pela ractopamina elevando as concentrações do mRNA e de ácido 

ribonucleico (RNA) das proteínas miofibrilares, elevando desta forma, a síntese de proteínas 

(Moody et al., 2000; Anderson et al., 2005; Bonaparte et al. 2015).  

Da mesma forma, os animais suplementados com o óleo de coco apresentaram 

similaridade ao resultado obtido pelos animais suplementados com ractopamina e basal 

para conversão alimentar e ganho de peso diário.    

De acordo com Mahan (1991), a resposta para essa similaridade pode estar atribuída 

ao óleo de coco possuir um menor comprimento de cadeia e a sua mais alta taxa de 
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absorção ocorrer via corrente sanguínea, comparada com os ácidos graxos de outros 

lipídeos animais e vegetais, os quais são mais velozmente absorvidos via sistema 

linfático. 

Utilizando 5 ppm de ractopamina em suínos em terminação, Almeida et al. (2010) 

observaram melhora na conversão alimentar e no ganho de peso médio diário, semelhante 

ao obtido nessa pesquisa. Barbosa et al. (2012) constataram melhora no ganho de peso e 

na conversão alimentar ao utilizarem 10 ppm de ractopamina em dietas para machos 

castrados, fêmeas e machos imunocastrados. 

Garbossa et al. (2013), utilizando níveis crescentes de ractopamina (0, 5, 10, 15 e 

20 ppm), observaram aumento linear na média diária de ganho de peso assim como 

melhora na conversão alimentar. Entretanto, Gonçalves et al. (2016), não constataram 

diferenças no desempenho dos suínos machos castrados em terminação alimentados com 

dietas contendo níveis crescentes de ractopamina (5, 10 e 20 ppm). 

Sendo o óleo de cártamo um estimulador da síntese protéica, o resultado obtido para 

a variável conversão alimentar pode estar correlacionado com a possível estimulo da 

síntese de proteína (Al–Jaleel, 2002).  

O resultado encontrado para menor ganho de peso diário do cártamo, pode vir de 

encontro ao apresentado por Jucker et al. (1999) ao utilizar dietas contendo 59% de óleo 

de cártamo e Hsu e Huang (2006) usando até 30% de óleo de cártamo, onde a suplementação 

da dieta contendo óleo de cártamo na dieta de ratos auxiliou na menor deposição de gordura 

corporal, levando à redução da lipogênese devido à redução do estímulo da liberação da 

insulina. 

Sabendo que a ractopamina é proibida em diversos países como a China, Rússia e 

União Europeia encontrar um substituto, que é aceito nesses países, que traga efeitos 
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similares e/ou melhores resultados abre as portas do mercado brasileiro para novos 

horizontes.  

Os resultados referentes às características de qualidade da carcaça encontram-se na 

tabela 03. Para as variáveis de pH inicial, pH final, temperatura inicial e final, cor, 

marmoreio e perda de água por gotejamento não foram observadas diferença significativa 

(p > 0,05).  

 

Tabela 03. Médias das características de qualidade de carcaça: pH inicial e final, 

Temperatura Inicial (TEMPI), Temperatura Final (TEMPF), Cor e 

Marmoreio da carne (MAR) e Perda de Água por Resfriamento (PAR). 

Parâmetros 

Tratamentos 

p CV (%) Ração 

basal  
Ractopamina 

Óleo de 

Cártamo 

Óleo 

de 

Coco 

pH Inicial 6,87 6,90 6,76 6,77 0,72 3,61 

pH Final 5,97 5,85 5,83 5,90 0,41 2,57 

TEMPI (°C) 30,47 29,88 30,07 29,28 0,29 3,43 

TEMPF(°C) 19,37 19,32 19,57 19,23 0,86 3,57 

Cor 3,00 2,67 2,83 2,83 0,76 18,60 

MAR 2,83 3,33 2,50 3,17 0,30 26,60 

PAR 1,87 2,03 2,07 2,18 0,82 28,50 
Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha diferem estatisticamente pelo teste de Duncan ao nível de 5 % de probabilidade. 

 

Quando se refere à influência da adição de ractopamina sobre os parâmetros de 

qualidade de carne suína, os resultados são controversos. Segundo Carr et al. (2005), o 

uso de ractopamina na suplementação de suínos não influência de forma consistente as 

medidas de qualidade da carne, como o pH e a perda de água por gotejamento. Assim 

como os autores como Athayde et al. (2012), Garbossa et al. (2013) e Ferreira et al. (2013) 

não constataram alterações negativas na qualidade da carne de suínos. 

Para Wood et al., (1994), o pH final da carne pode tender a tornar-se mais elevado 

em suínos suplementados com ractopamina. Isso ocorre porque os agonistas β–

adrenérgicos consomem glicogênio muscular, resultando assim numa menor produção e 
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acúmulo de ácido láctico na carcaça pós–abate. Este fato, contudo, não foi confirmado na 

presente pesquisa. 

Athayde et al. (2012), níveis crescentes de ractopamina (0, 5 e 10 mg/kg) em 

machos castrados e em fêmeas, não observaram diferença significativa nas características 

de qualidade pH e temperatura para os animais suplementados. Assim como, Costa e Silva 

et al. (2017) ao utilizarem 0 e 7,5 ppm de ractopamina na dieta de fêmeas, machos 

castrados e imunocastrados não observaram diferença significativa na característica de 

pH.  

Segundo Ramos e Gomide (2007), relatam que quando se fala em qualidade da 

carne, a variável cor é um dos principais influenciadores, afetando diretamente a aceitação 

do produto pelos consumidores. Diante dessa informação, perante dos resultados obtidos 

nessa pesquisa, podemos inferir que a suplementação com a ractopamina e os óleos de 

cártamo e coco podem ser utilizados sem prejuízo para esse parâmetro. 

Na análise do peso do coração, fígado, pulmão, rins e intestino, não se constatou 

diferença significativa (p > 0,05) nos animas suplementados com ractopamina, óleo de 

cártamo e óleo de coco em comparação com os que não receberam suplementação (tabela 

04).  Entretanto, para variável estômago, foi observado que os animais suplementados 

com óleo de coco obtiveram o menor peso desse órgão em relação a ractopamina (p ≤ 

0,05).  

Podemos atribuir o menor peso do estômago aos animais suplementados com óleo 

de coco em virtude do mesmo ser rico em ácidos graxos de cadeia média. Segundo 

Ferreira et al (2003), quando comparamos a metabolismo dos ácidos graxos de cadeia 

longa ao de cadeia média, constata-se que a hidrólise dos ácidos graxos de cadeia média 

se inicia no estômago, sendo mais eficiente e completa, a velocidade do trânsito 
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gastrintestinal é mais elevada e a absorção ocorre na porção proximal, sendo mais rápida 

e mais eficiente. 

 

Tabela 04. Pesos dos órgãos de suínos machos castrados sob suplementação com 

ractopamina, óleo de cártamo e óleo de coco 

Órgãos 

Tratamento  

CV ( %) Ração 

basal  
Ractopamina 

Óleo de 

Cártamo 

Óleo de 

Coco 
P 

Coração 0,30 0,27 0,28 0,28 0,91 24,33 

Fígado 1,36 1,51 1,35 1,37 0,59 16,61 

Pulmão 0,57 0,56 0,56 0,41 0,29 31,37 

Rins 0,25 0,26 0,27 0,23 0,39 18,54 

Intestino 3,65 3,73 3,63 3,56 0,92 11,40 

Estômago 0,48ab 0,49a 0,45ab 0,41b 0,05 12,09 
Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha diferem estatisticamente pelo Teste de Duncan ao nível de 5 % de probabilidade. 
 

Podemos atribuir o menor peso do estômago aos animais suplementados com óleo 

de coco em virtude do mesmo ser rico em ácidos graxos de cadeia média. Segundo 

Ferreira et al (2003), quando comparamos a metabolismo dos ácidos graxos de cadeia 

longa ao de cadeia média, constata-se que a hidrólise dos ácidos graxos de cadeia média 

se inicia no estômago, sendo mais eficiente e completa, a velocidade do trânsito 

gastrintestinal é mais elevada e a absorção ocorre na porção proximal, sendo mais rápida 

e mais eficiente. 

Ferreira et al. (2013) relatam que como a ractopamina pode promover mudanças no 

peso e na eficiência do uso de nutrientes, maximizando os ganhos do tecido muscular, o 

peso e o tamanho dos órgãos internos também podem ser modificados. Bonaparte et al 

(2015), descrevem que os efeitos da ractopamina sob o peso de órgãos e vísceras 

costumam não serem observados, podendo ocorrer redução no tamanho e peso do fígado. 

O que não foi observado nessa pesquisa. 
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A importância em destacar o fígado e os rins na suplementação com ractopamina e 

óleo de cártamo é a relação desses órgãos com o metabolismo lipídico e protéico e a 

interferência desse aditivo nesses metabolismos.  

De forma similar, os autores Sanches et al. (2010) usando até 20 ppm ao avaliarem 

à utilização da ractopamina sobre os pesos dos órgãos e vísceras, também não observaram 

diferença no tamanho e/ou peso dos órgãos de pulmões, coração e intestino. Santana et al 

(2016) utilizando óleo de coco na alimentação de ratas Wistar não observaram diferença 

significativa para o peso de baço, coração, fígado e rins, semelhante aos dados 

pesquisados nesse trabalho.  

Os dados referentes à avaliação de carcaça encontram–se descritos na tabela 05. 

Houve efeito significativo (p ≤ 0,05) na suplementação de óleo de cártamo sobre a medida 

de espessura de toucinho no ponto 3 (ET3) e ocorreu significância (p ≤ 0,05) para os 

animais suplementados com ractopamina para a variável área de olho de lombo (AOL). 

Para as demais variáveis analisadas não foi constatado efeito significativo. 

Segundo Almeida et al (2010), a obtenção da melhor resposta para AOL com a 

suplementação de ractopamina deve–se ao aumento da síntese proteica nos músculos 

esqueléticos do animal e da redução do catabolismo aminoácidico. Comparando os dados 

obtidos para ET3, o óleo de cártamo e a ractopamina apresentaram 2,24 mm e 2,55 mm 

de espessura respectivamente, sendo os melhores resultados para essa variável. 

Quando se usa ractopamina na suplementação de suínos, tal resposta poderá estar 

correlacionada com o aumento da AOL dos animais, comprovando a capacidade da 

ractopamina proporcionar carcaças com maiores porcentagens de carne (Almeida et al. 

2010) assim como, redução da síntese lipídica no tecido adiposo, ao mesmo tempo em 

que há aumento na síntese de proteína no músculo (Schinckel et al., 2003). 
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Tabela 05. Médias das características da avaliação de carcaça de suínos suplementados 

com ractopamina, óleo de cártamo e óleo de coco. 

Parâmetros 

Tratamentos  

CV(%) 
Ração basal Ractopamina 

Óleo de 

Cártamo 

Óleo de 

Coco 

p 

Rendimento de 

carcaça (%) 
79,22 80,13 79,94 80,47 0,73 2,61 

Comprimento 

carcaça (cm) 
99,67 99,67 98,17 99,17 0,89 3,78 

Peso de pernil 

(kg) 
12,50 13,19 12,68 13,02 0,52 6,78 

ET1 (mm) ¹ 4,17 4,19 3,66 4,19 0,13 10,79 

ET 2 (mm) 2,81 2,96 2,63 2,66 0,55 15,71 

ET 3(mm) 2,79a 2,55ab 2,24b 2,73ab 0,05 16,09 

∑ ET (mm) 3,26 3,23 2,85 3,19 
 

0,13 10,13 

Profundidade de 

lombo (mm) 
5,63 6,28 5,83 6,07 0,21 8,88 

Área de olho de 

lombo (cm) 
40,34b 47,53a 43,18ab 43,63ab 0,05 11,68 

Área de gordura 

(cm) 
23,32 24,48 18,27 22,48 0,46 31,49 

Relação 

carne:gordura  

(cm²) 

1,93 2,07 2,50 2,01 0,30 25,54 

Rendimento de 

carne (%) 
60,40 60,46 60,43 60,45 0,50 0,92 

Quantidade de 

carne na carcaça 

(%) 

48,39 50,76 48,13 50,03 0,45 6,51 

P2²  (cm) 1,92 1,67 1,50 1,77 0,34 22,72 
Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha diferem estatisticamente pelo teste de Duncan ao nível de 5 % de probabilidade; 

1 ET: espessura de toucinho; 2: P2 é a medição realizada à 6 cm da linha média do corte. 

 

Carr et al. (2005) que relataram o aumento da AOL em animais suplementados com 

ractopamina, onde na proporção de 20  ppm os  resultados foram melhores que controle 

e 10 ppm. 

Amaral et al. (2009) utilizando níveis crescentes de ractopamina (0, 5 e 10 ppm)  

para suínos na fase de terminação, observaram que os animais suplementados com ração 

contendo 10 ppm, em relação ao grupo controle apresentaram aumentos de 1,32%, 21,4% 
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e 5,7% no rendimento de carcaça, na área de olho de lombo e no rendimento de carne, 

respectivamente. 

Hinson et. al. (2011) constataram que o fornecimento de ractopamina (7,4 ppm) nas 

dietas de baixa, média e alta energia, reduziu a medida de espessura de toucinho na altura 

da primeira vértebra e reduziu a espessura do toucinho na última vértebra lombar. 

Barbosa et al. (2012), observaram que a utilização de 10 ppm de  ractopamina nas 

dietas dos suínos, proporcionavam um aumento nas médias na medida de AOL em 

machos castrados fisicamente e as fêmeas. 

A reposta para o resultado da ET3 utilizando o óleo de cártamo, pode estar 

relacionada à sua composição de aproximadamente 70% do ácido linoleico–ômega 6, 

ácido esse que auxilia na diminuição da gordura corporal pela inibição da enzima lipase 

lipoprotéica–LPL (Lucas et al. 2016). 

Segundo Obsen et al. (2012) se no organismo há uma alta quantidade da enzima 

LPL, haverá maior concentração de lipídeos armazenados nas células adiposas. Quando 

ocorre o bloqueio da atividade dessa enzima, a transferência de lipídeos para dentro das 

células adiposas ficaram inibidas, forçando ao organismo usar seu estoque de gordura 

como fonte de energia ocasionando o processo de lipólise. 

Dessa forma, o óleo de cártamo irá redirecionar os lipídeos presentes na corrente 

sanguínea para o interior das células adiposas, células essas que tem a função de 

armazenar a gordura corporal e que constitui o organismo humano em virtude da 

concentração da LPL (Lucas et al. 2016).  

Conforme estudo de Belury et al. (2009) em Ohio, o óleo de cártamo tem a 

propriedade de aumentar o hormônio adiponectina, uma proteína com mais de 247 

aminoácidos, que tem a capacidade de queimar gorduras dietéticas que é secretada pelo 
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tecido adiposo. Esses autores, afirmam que a adiponectina tem um importante papel no 

metabolismo da glicose e de lipídeos nos tecidos sensíveis à insulina que atua em seres 

humanos e animais na regulação da obesidade. 

Diante dessa informação, podemos verificar a influência do óleo de cártamo na 

atuação da redução da lipogênese e aumento da lipólise, na capacidade de diminuição da 

esterificação de ácidos graxos em triglicerídeos e por fim, interferir na diferenciação dos 

adipócitos (Hayashi et al, 2002). 

Park et al (1997), analisaram a composição corporal de camundongos 

suplementados com óleo de cártamo e obtiveram aumento de 5 a 14% da massa corporal 

magra e uma redução em torno de 57 a 60% de gordura corporal. Norris et al (2009) ao 

utilizar óleo de cártamo em 25 mulheres portadoras de diabetes tipo 2 observaram a 

redução da massa adiposa do tronco e o aumento da massa magra.  

Chen et al. (2010) observaram redução do peso de gordura ao compararem ratos 

tratados com dieta controle com óleo de milho e dieta rica em frutose e óleo de coco.  

Assunção et at. (2009), realizaram no Brasil, um ensaio clínico e observaram que no grupo 

que consumiu o óleo de coco tiveram um aumento do HDL–Colesterol, redução da 

circunferência da região abdominal e redução da relação LDL: HDL.  

Na tabela 06 encontra-se à análise do perfil dos ácidos graxos analisado no tecido 

adiposo. Apenas os ácidos graxos mirístico (C:14) e elaídico (C18:1n9t) apresentaram 

diferença significativa (p ≤ 0,05). 

Os animais alimentados com a ração basal e suplementados com o óleo de coco 

apresentaram a maior concentração de ácido mirístico. Já os animais alimentados com 

ração basal e suplementados com ractopamina e óleo de cártamo apresentaram a menor 

concentração de ácido elaídico, diferente dos animais suplementados com óleo de coco. 
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Tabela 6. Composição dos ácidos graxos do tecido adiposo de suínos sob suplementação 

com ractopamina, óleo de cártamo e óleo de coco. 

Ácidos graxos 

Tratamentos 

P CV( %) Ração 

basal 
Ractopamina 

Óleo de 

Cártamo 

Óleo de 

Coco 

C12:0 0,21 0,20 0,16 0,30 0,33 59,10 

C14:0 1,47a 1,32b 1,33b 1,49a 0,05 6,27 

C16:0 19,09 19,16 17,36 17,55 0,77 21,27 

C16:1 1,76 1,52 1,59 1,78 0,24 15,27 

C18:1 

(C18:1n9c) 
33,51 33,97 32,96 33,01 0,77 5,61 

C18:1 

(C18:1n9t) 
0,22ab 0,19b 0,21ab 0,27a 0,05 25,41 

C18:2 

(C18:2n6c) 
18,84 18,51 19,89 19,13 0,77 12,39 

C18:2 

(C18:2n6t) 
0,24 0,25 0,22 0,21 0,69 30,59 

C18:3 

(C18:3n6) 
0,41 0,41 0,48 0,49 0,86 45,67 

C20:4 

(C20:4n6) 
2,13 2,48 2,66 2,73 0,33 23,24 

∑AGS 20,77 20,68 18,86 19,33 0,78 19,47 

∑AGI 57,12 54,09 54,74 57,62 0,48 8,19 

AGI:AGS 2.78 2,76 3,04 3,10 0,78 24,58 
Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha diferem estatisticamente pelo teste de Duncan ao nível de 5 % de probabilidade. 

 

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia–SBC (2013), quando se trata de 

gordura saturada, especialmente o ácido láurico (C 12:0), ácido mirístico (C 14:0) e 

palmítico (C 16:0) apresentam um grande potencial em elevar LDL–C, bem como HDL–

C, sendo conhecidos como hipercolesterolêmicos. Da mesma forma, Micha e 

Mozaffarian (2010) ao realizarem uma metanálise observaram que o C 12:0 é o que mais 

eleva a fração do LDL–c, seguido do C 14:0 e C 16:0, respectivamente.  

Os animais alimentados com a ração basal e suplementados com o óleo de coco 

apresentaram a maior concentração de ácido mirístico. Já os animais alimentados com 

ração basal e suplementados com ractopamina e óleo de cártamo apresentaram a menor 

concentração de ácido elaídico, diferente dos animais suplementados com óleo de coco. 
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Os animais alimentados com a ração basal e suplementados com o óleo de coco 

apresentaram a maior concentração de ácido mirístico. Já os animais alimentados com 

ração basal e suplementados com ractopamina e óleo de cártamo apresentaram a menor 

concentração de ácido elaídico, diferente dos animais suplementados com óleo de coco. 

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia–SBC (2013), quando se trata de 

gordura saturada, especialmente o ácido láurico (C 12:0), ácido mirístico (C 14:0) e 

palmítico (C 16:0) apresentam um grande potencial em elevar LDL–C, bem como HDL–

C, sendo conhecidos como hipercolesterolêmicos. Da mesma forma, Micha e 

Mozaffarian (2010) ao realizarem uma metanálise observaram que o C 12:0 é o que mais 

eleva a fração do LDL–c, seguido do C 14:0 e C 16:0, respectivamente.  

Segundo Abbey e Nestel (1994) os ácidos graxos trans tem a capacidade de elevar 

a atividade da proteína de transferência do éster de colesterol–CETP, que por sua vez, 

eleva a concentração do colesterol VLDL e reduz a concentração de HDL, podendo assim 

favorecer o desenvolvimento de aterosclerose. 

 A SBC (2013) relata que a ingestão de gordura trans e saturadas está classicamente 

relacionada ao risco de doenças cardiovascular como à elevação do LDL–c plasmático no 

organismo. Sendo assim, utilizar óleo de coco na alimentação de suínos em terminação 

poderá ser prejudicial aos índices hipercolesterolêmicos, tornando essa suplementação 

indesejada. 

 Assim como observado na avaliação de outros parâmetros, o óleo de cártamo 

apresentou resultados quase que idênticos para a concentração do ácido graxo mirístico, 

confirmando mais uma vez a sua similaridade com a ractopamina.  Salientando que a 

menor concentração desses ácidos graxos em sua composição é benéfica para o 

organismo humano. 
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Lauridsen et al. (1999), utilizando a suplementação de óleo de coco na alimentação 

de suínos em terminação obtiveram elevação dos níveis de C 12:0 e C 14:0 no tecido 

adiposo, similar ao observado nesse estudo. 

 Para a ractopamina, diversos autores optam pela utilização do músculo 

Longissimus dorsi, em detrimento dele possuir seu crescimento tardio em comparação 

com os demais músculos, podendo demostrar melhores efeitos sobre a suplementação 

empregada em pesquisas. Já o óleo de cártamo, as pesquisas com ratos, camundongos, 

hamsters e suínos são voltadas para os parâmetros lipídicos plasmáticos e séricos, de 

desempenho e qualidade da carcaça, tornando–se inovador os dados obtidos sob o perfil 

de ácidos graxos no tecido adiposo de suínos em terminação. 

 Os dados referentes à análise de perfil de ácidos graxos do músculo Longissimus 

dorsi encontram–se descrito na tabela 07.  Foi observado efeito significativo (p ≤ 0,05) 

para o ácido graxo palmitoleico (C16:1) com a suplementação de óleo de coco, e ocorreu 

efeito positivo para o ácido graxo oleico (C18:1 cis) e elaídico (C18:1 trans) sob a 

suplementação com óleo de cártamo. 

Sendo o ácido graxo palmitoleico monoinsaturado, rico em ω–7, ele não é 

sintetizado pelo organismo humano, sendo necessário sua suplementação via dieta. 

Existem diversas controvérsias sobre seus benefícios e malefícios, ele vem sendo 

estudado por diversos autores que buscam obter novas informações e reconhecer esse 

novo ômega. (Nestel et al, 1994; Mozaffarian et al, 2010; Fabbrini et al 2011; De Fabiani, 

2011). 

Nestel et al, (1994) ao avaliarem os efeitos de dietas ricas em diversos ácidos graxos 

sobre os parâmetros plasmáticos lipídicos de 34 homens hipercolesterolêmicos 

demonstraram que uma dieta rica em ácido palmitoleico afeta negativamente a 
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homeostase do colesterol, levando ao aumento do colesterol LDL e à diminuição do 

colesterol HDL, comportando se como um ácido graxo saturado invés de um 

monoinsaturado. 

 

Tabela 7. Composição dos ácidos graxos do músculo Longissimus dorsi de suínos sob 

suplementação com ractopamina, óleo de cártamo e óleo de coco. 

Ácidos graxos 

Tratamentos 

p CV(%) Ração 

basal 
Ractopamina 

Óleo de 

Cártamo 

Óleo de 

Coco 

C12:0 0,10 0,10 0,10 0,11 0,73 12,87 

C14:0 1,16 1,14 1,29 1,28 0,34 14,38 

C16:0 23,41 24,27 24,99 24,71 0,30 6,02 

C16:1 2,58b 2,74ab 2,82ab 3,25a 0,05 16,81 

C18:1 

(C18:1n9c) 
32,70b 34,70ab 38,79a 36,63ab 0,05 12,83 

C18:1 

(C18:1n9t) 
0,19a 0,17ab 0,07b 0,13ab 0,05 55,68 

C18:2 

(C18:2n6c) 
14,24 13,35 10,90 11,54 0,23 23,84 

C18:2 

(C18:2n6t) 
0,15 0,16 0,16 0,15 0,86 15,58 

C18:3 

(C18:3n6) 
0,48 0,44 0,53 0,48 0,76 27,15 

C20:4 

(C20:4n6) 
3,13 2,84 2,09 2,42 0,33 38,46 

∑AGS 24,66 25,51 26,38 26,09 0,31 6,35 

∑AGI 53,47 54,39 55, 36 54,59 0,41 3,16 

AGI:AGS 2,18 2,14 2,10 2,10 0,65 5,91 
Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha diferem estatisticamente pelo teste de Duncan ao nível de 5 % de probabilidade. 

 

De Fabiani (2011), relata que quando ácido palmitoleico atua na promoção da 

lipogênese no tecido adiposo, não terá um papel negativo, uma vez que, se bem regulado, 

o armazenamento de gordura no lugar certo protege outros tecidos e órgãos da 

lipotoxicidade. Cao et al. (2008) observaram que o ácido palmitoleico derivado de 

adipose (16: 1n7) estabeleceu um papel como uma lipoquina que regula o metabolismo 

dos lipídios. 
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Segundo descrito por diversos autores, o ácido palmitoleico foi recentemente 

apontado como um hormônio lipídico, descrito como lipocina que é secretado e 

sintetizado pelo tecido adiposo, atuando como sinal hormonal em órgãos como fígado e 

pâncreas, no tecido corporal elevando à sensibilidade a insulina, assim como modulando 

os processos inflamatórios e metabólicos deste tecido e órgãos, além de atuar no controle 

do metabolismo sistêmico, metabolismo dos lipídeos e glicose (Dimopoulos et al. 2006; 

Diakogiannaki et al. 2007; Cao et al. 2008; Yang et al. 2011; Bolsoni-Lopes et al 2014). 

  Existe evidências que o C 16:1 pode auxiliar na perda de peso, Power et al. (1997), 

observaram que o ácido palmitoleico, é utilizado por enzimas especificas para o controle 

da oxidação da gordura. Levando os autores concluírem que se fossem fabricados óleos 

para conter uma quantidade elevada de C16:1, poderia ser útil para prevenção da 

obesidade.  

Ao analisarem o ácido palmitoleico atuando na homeostase metabólica em 

humanos, Hiraoka–Yamamoto et al. (2004) descreveram redução do peso corporal, índice 

de massa corporal e concentrações séricas de colesterol total e o LDL de mulheres 

japonesas jovens. 

Bolsoni–Lopes et al. (2014) analisando os efeitos e mecanismo do ácido 

palmitoleico sob absorção e metabolismo da glicose e adipócitos observaram à 

potencialização do fluxo metabólico das vias energéticas ao mesmo tempo que ocorreu a 

inibição das vias de armazenamento energético. Os mesmos autores indicaram o C 16:1 

como regulador da lipólise via mecanismo dependente da PPARα. 

 Na avaliação da composição do músculo Longissimus dorsi, observou–se que o 

enriquecimento do corte com ω–9 através da suplementação de óleo de cártamo e redução 

do ácido graxo elaídico, ácido graxo trans que é um dos precursores no desenvolvimento 
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de doenças cardiovasculares.  Podemos também observar que o óleo de coco e a 

ractopamina obtiveram similaridade com os valores obtidos para o tratamento T3. 

 Sabendo dos benefícios do ômega 9, ele tornou–se crucial para o organismo 

animal, mesmo que desempenhando um papel coadjuvante em relação aos ácidos graxos 

essenciais. Acima de tudo, o ômega 9 tem um efeito positivo sobre a saúde como a 

diminuição dos níveis de colesterol e promove respostas saudáveis à inflamação no 

interior do corpo, incluem a redução das artérias, redução da resistência à insulina, 

melhora da função imunológica, e fornece proteção contra certos tipos de câncer (Kien et 

al. 2013; Alegre et al. 2013; Bruno, 2014). 

 Diversos autores relatam que a inclusão de ractopamina às dietas de suínos na fase 

de terminação não influenciam os teores dos ácidos graxos saturados no músculo 

Longissimus dorsi (Weber et al., 2006; Apple et al., 2007).  Mitchaothai et al. (2008) ao 

avaliaram a composição de ácidos graxos da carne de suínos, encontraram maior 

concentração de ácido linoleico (C18:2 n–6) nos tecidos adiposos e lombo dos animais 

alimentados com a dieta com 5 % óleo de girassol. 

 

Conclusão 

Conclui–se que os animais suplementados com óleo de cártamo e coco 

apresentaram dados expressivos sobre desempenho, avaliação de carcaça e perfil de 

ácidos graxos tanto no tecido adiposo como no músculo Longissimus dorsi. 

 Observou – se que a suplementação com óleo de coco diminuiu o peso do 

estômago, por possuir ácidos graxos de cadeia média que favorecem a velocidade do 

trânsito intestinal. 
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Dessa forma, recomenda–se a utilização do óleo de cártamo em substituição a 

ractopamina, por apresentar melhor conversão alimentar, reduzir a espessura de toucinho 

e promover o enriquecimento da carne com ω–9.  
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ANEXO I  

 

 

 Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
 

COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS - CEUA 

 

PROTOCOLO N.º 002/2016 

 

Professor/Pesquisador: JOSÉ APARECIDO MOREIRA 

Natal (RN), 02 de março 

de 2016. 

 

Certificamos que o projeto intitulado “Efeito da utilização de óleo de coco, óleo 

de cártamo e da ractopamina em ração de suínos em terminação sobre os 

parâmetros de desempenho, avaliação de carcaça, qualidade da carne, parâmetros 

sanguíneos e perfil de ácidos graxos do músculo Longíssimos dorsi e da gordura 

subcutânea”, protocolo 002/2016, sob a responsabilidade de JOSÉ APARECIDO 

MOREIRA, que envolve a produção, manutenção e/ou utilização de animais pertencentes 

ao filo Chordata, subfilo Vertebrata (exceto o homem), para fins de pesquisa científica 

encontra-se de acordo com os preceitos da Lei n.º 11.794, de 8 de outubro de 2008, do 

Decreto n.º 6.899, de 15 de julho de 2009, e com as normas editadas pelo Conselho 

Nacional de Controle da Experimentação Animal (CONCEA), e foi APROVADO pela 

COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte – CEUA/UFRN. 

Vigência do Projeto DEZEMBRO 2017 

  

Número de Animais 48 

  

Espécie/Linhagem Suínos Mestiços 

  

Peso/Idade 120-150 dias / 70 a 100 kg 

  

Sexo Machos 

  

Origem Centro de Pesquisa e Manejo de Suínos – EAJ UFRN 

  

Manutenção/Experimentação Centro de Pesquisa e Manejo de Suínos – EAJ UFRN 

  

Informamos ainda que, segundo o Cap. 2, Art. 13 do Regimento, é função do 

professor/pesquisador responsável pelo projeto a elaboração de relatório de 

acompanhamento que deverá ser entregue tão logo a pesquisa for concluída. 

 

 

Josy Carolina Covan Pontes 

Coordenadora da CEUA 
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PARECER CONSUBSTANCIADO DE PROJETO DE PESQUISA 

 

1) PROTOCOLO Nº : 

 

2) TÍTULO DO PROJETO: 

 

Efeito da utilização de óleo de coco, óleo de cártamo e da ractopamina em ração de 

suínos em terminação sobre os parâmetros de desempenho, avaliação de carcaça, 

qualidade da carne, parâmetros sanguíneos e perfil de ácidos graxos do músculo 

Longíssimos dorsi e da gordura subcutânea 

 

3) PESQUISADOR RESPONSÁVEL: 

 

José Aparecido Moreira 

 

4) DATA DO PARECER: 

 

02/03/2016 

 

5) SUMÁRIO DO PROJETO: 

 

6) OBJETIVOS DO PROJETO: 

 

7) FINALIDADE DO PROJETO:     Ensino X Pesquisa 

8) ITENS METODOLÓGICOS E ÉTICOS:            

Título      X Adequado   Comentários 

Objetivos   X Adequados   Comentários 

Introdução e Justificativa   X Adequadas   Comentários 

Cronograma para execução da pesquisa x Adequado   Comentários 

Orçamento e fonte financiadora   X Adequados   Comentários 

Referências Bibliográficas   X Adequadas   Comentários 

9) O PROJETO DESTA PESQUISA ESTA            

ADEQUADO À LEGISLAÇÃO VIGENTE:  X  Adequado    Comentários 

10) INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS 

ANIMAIS:            

                 

Grau de severidade:  X Brando    Médio    Elevado 

Espécie: 

      

Número Amostral: 

   

 Suínos      48  

                   

Redução Amostral:     Sim X Não   

Substituição de Metodologia:     Sim X Não   

Aprimoramento da Metodologia:     Sim X Não   

Acomodação e manutenção dos animais: X Adequado   Inadequado 

Manipulação dos animais:   X Adequado   Inadequado 
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Analgesia dos animais (se aplicável):   Adequado   Inadequado 

Anestesia dos animais (se aplicável):   Adequado   Inadequado 

Eutanásia dos animais (se aplicável): X Adequado   Inadequado 

11) RECOMENDAÇÃO:              

 X  Aprovado              

   Recomendações              

   Com Pendência              

   Não aprovado              
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ANEXO II 

 

Fotos da avaliação de carcaça e qualidade de carne  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01. Aferição do pH e 

temperatura. 

Figura 02. Mensuração da área de 

gordura e área do músculo longissimus 

dorsi. 

Figura 03. Medida do 

comprimento da Carcaça. 

Figura 04. Profundidade do 

músculo Longissimus dorsi. 

Figura 05. Locais dos pontos anatômicos 

para medir a espessura de toucinho. 
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Fotos da extração da gordura, metilação dos ácidos graxos e injeção em 

cromatografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06. Avaliação da coloração e marmoreio 

da carne. 

Figura 07. Preparo da 

amostra extração de 

gordura. 

Figura 08. Trituração da 

amostra. 

Figura 09. Pesagem 

da amostra em fracos 

de Erlenmeyer. 

Figura 10. Adição dos 

reagentes nas amostras 

de tecido adiposo e 

músculo Longissimus 

dorsi. 

Figura 11. Amostras 

sendo processadas em 

mesa agitadora. 

Figura 12. Filtragem de 

amostras para adição de 

reagentes em funil de 

separação. 
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Figura 13. Amostras 

bifásicas em funil de 

separação. 

Figura 14. Fracos para o 

acondicionamento dos 

lipídeos. 

Figura 15. Amostras 

congeladas para metilação 

dos ácidos graxos. 

Figura 16. Vaporização dos 

lipídeos. 

Figura 17. Adição de 

reagente em fracos contendo 

lipídeos vaporizados. 

Figura 18. Amostras em 

banho-maria à 70º C. 

Figura 19. Adição do reagente 

de esterificação. 
Figura 20. Amostras 

sendo colocadas em 

banho – maria. 

Figura 21. Adição hexano. 
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Figura 22. Transferência da 

fase orgânica. 
Figura 23. Injeção de amostras 

em cromatógrafo gasoso. 

Figura 24. Resultados da cromatografia gasosa para 

interpretação de dados. 
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ANEXO III 

 

ISSN 0103-9016 versão impressa 

 

ISSN 1678-992X versão online 

 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

 

Objetivos e política editorial 

 

Scientia Agricola é uma publicação da Universidade de São 

Paulo, Campus "Luiz de Queiroz" em Piracicaba, uma 

cidade situada no estado de São Paulo, região sudeste do 

Brasil. Scientia Agricola tem por objetivo publicar artigos 

originais que contribuam ao avanço científico das Ciências 

Agrárias, Ambientais e Biológicas. 

A revista possui amplo espectro de temas, abrangendo 

Produção Vegetal, Produção Animal, Engenharia Agricola, 

Tecnologia Agroindustrial, Ciências Florestais e aplicações 

nas Ciências Agrárias, Ambientais, do Solo e Biológicas. 

Quatro tipos de manuscritos podem ser submetidos: artigos 

de pesquisa originais, revisões, notas e pontos de vistas. 

Artigos originais são agrupados por assunto nas seguintes 

categorias: Engenharia Agrícola; Microbiologia Agrícola; 

Agrometeorologia; Ciência Animal e Pastagens; Biometria, 

Modelagem e Estatística; Fitotecnia; Ecologia; 

Entomologia; Ciência e Tecnologia de Alimentos; Ciência 

Florestal; Genética e Melhoramento de Plantas; 

Fitopatologia; Fisiologia Vegetal e Bioquímica; Solos e 

Nutrição de Plantas; e Zoologia. 

Os artigos publicados na Scientia Agricola são indexados ou 

resumidos por Current Contents ®/Agriculture, Biology, and 

Environmental Sciences, Science Citation Index Expanded 

(SciSearch ®), Scopus, DOAJ, CAB Abstracts, SciELO, 

AGRIS, AGROBASE, Chemical Abstracts, INIS, e Tropag 

& Rural. Artigos originais avaliados pela Comissão 

Editorial podem ser submetidos para avaliação por revisores 

especialistas no tema ou rejeitados sem revisão pelos pares. 

Direitos autorais 

Uma vez aprovado o manuscrito, os autores devem conceder 

uma licença exclusiva para publicar o artigo na forma 

impressa e eletrônica, incluindo fotografias que possam ser 

selecionadas como imagem de capa. 

A lei de direitos autorais requer que os autores forneçam 

à Scientia Agricola as permissões para uso de materiais 

publicados por outros periódicos ou editoras, o que inclui 

figuras, tabelas e imagens. As permissões devem ser 

inseridas no sistema como um arquivo suplementar. 
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Instruções gerais 

 

SUBMISSÃO DO MANUSCRITO 

 

• Comece a submissão revendo na íntegra as Instruções aos Autores para garantir 

que o artigo esteja de acordo com as normas da Scientia Agricola. Para 

submissão de revisão os autores devem verificar as instruções específicas. Uma 

vez que estas páginas são atualizadas periodicamente, recomenda-se fortemente 

que o autor leia as normas antes da submissão, mesmo que já tenha feito isso 

anteriormente. 

• Por favor, leia a lista de checagem de conformidade antes de submeter seu 

manuscrito. 

• Os autores devem submeter os manuscritos pelo sistema on-line, acessando o 

site http://www.scielo.br/sa, clicando em "submissão online". 

• Manuscritos deverão ser organizados em MS Word para Windows ou num 

software compatível. Evite o uso de recursos de processamento de texto 

automatizados, tais como listas e numeração, cabeça e formatação subtítulo, 

links internos, ou estilos. 

• Ao submeter um artigo, os autores devem recomendar cinco revisores 

qualificados que são especialistas na área de conhecimento abordada, e fornecer 

os email e filiação. No mínimo dois dos revisores devem ter nacionalidade 

distinta do autor correspondente. Revisores oriundos da mesma instituição do 

autor correspondente devem ser evitados. 

• A publicação de um resumo ou resumo expandido em um evento científico não 

é considerada publicação anterior da pesquisa. Entretanto, resultados de 

pesquisas publicados anteriormente como trabalhos completos em eventos 

científicos não serão aceitos. 

• A lei de direitos autorais requer que os autores forneçam à Scientia Agricola as 

permissões para uso de materiais publicados por outros periódicos ou editoras, 

o que inclui figuras, tabelas e imagens. As permissões devem ser inseridas no 

sistema como um arquivo suplementar. 

• Não há custo para submissão e avaliação dos manuscritos. Os autores deverão 

pagar uma taxa de publicação logo após a aceitação do manuscrito. 

•  

CARTA DE APRESENTAÇÃO (deve ser escrita em inglês) 

 

• O conteúdo da carta deve apresentar a garantia de que o artigo é original, não 

foi publicado anteriormente e não está sendo considerado para publicação na 

sua forma final em outro lugar, tanto em veículo impresso quanto eletrônico. O 

autor correspondente deve assinar a carta de apresentação em nome de todos os 

autores. A carta deve ser inserida em arquivo separado, na área designada 

dentro do sistema. 

• Os autores devem incluir cinco destaques (máximo de 100 caracteres incluindo 

espaços para cada destaque) explicando a importância do trabalho e como e 

porque os destaques principais se relacionam com o escopo da revista. 

•  

ESTILO DO MANUSCRITO 

 

 

http://www.esalq.usp.br/scientia/docs/Reviews-portugues.pdf
http://www.esalq.usp.br/scientia/docs/Checklist_Portugues.pdf
http://www.scielo.br/sa
http://www.esalq.usp.br/scientia/docs/CoverLetter_Model.pdf
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• Defina o significado das abreviaturas na primeira vez que forem citadas no 

resumo e no texto, e novamente nas tabelas e figuras. Uma vez que uma 

abreviação for citada, ela deve ser usada em todo o manuscrito, exceto no início 

de uma frase. 

• O nome latino ou nomenclatura binomial (ou trinomial) e autoria deve ser 

utilizado quando mencionado pela primeira vez que se menciona todas as 

plantas, insetos, patógenos e animais. 

• Tanto o ingrediente ativo quanto o nome químico da substância de pesticidas 

devem ser inseridos quando mencionado pela primeira vez. 

• Identifique os solos utilizando a taxonomia de solos do USDA 

(http://soils.usda.gov/technical/classification/osd/index.html) até o segundo 

nível (subordem) ou até o quarto nível (subgrupo). A classificação da FAO 

também pode ser utilizada até o segundo nível. A tradução livre do nome e da 

classificação do solo não é permitida. 

• Utilize o Sistema Internacional de Unidades em todo texto. 

• Verifique os caracteres gregos e figuras cuidadosamente. 

• Certifique-se que exceto quando seguidos por unidades, números de um a dez 

sejam escritos por extenso. Para quantidades decimais <1, coloque um zero 

antes do ponto decimal. 

• Use ponto (.) como separador decimal. 

• Porcentagens devem ser expressas como números inteiros, por exemplo: 35 % 

em vez de 35,4 %, 48%, em vez de 47,5 %, 79 %, em vez de 78,9 %. 

• Utilizar o formato potência negativa para notar e inter-relacionar unidades, e.g.: 

kg ha-1; não inter-relacione unidades usando a barra vertical, e.g.: kg/ha. 

• Utilize um espaço simples entre as unidades, g L-1, e não g.L-1, ou gL-1. 

• Use o sistema horário de 24 h, com quatro dígitos para horas e minutos: 09h00, 

18h30. 

• As datas devem ser escritas: primeiro o dia, depois o mês e o por último o ano: 

18 mar. 2000, 01 fev. 1987. 

• Abreviar os meses com mais de quatro letras: jan.; fev.; mar. etc. 

•  

PREPARAÇÃO DO MANUSCRITO 

 

• Texto e ilustrações submetidos à apreciação pelo corpo editorial devem ser 

escritos em língua inglesa, segundo as regras ortográficas e gramáticas norte-

americana. 

• Manuscritos devem ser organizados em um arquivo denominado documento 

principal. MS Word ou software compatível devem ser utilizados para preparar 

o documento principal, fonte Times New Roman 12, 3.0 cm de margens e duplo 

espaço. Organize o documento principal na seguinte ordem: Página de rosto, 

Resumo (máximo de 250 palavras), Palavras-chave (máximo de cinco 

palavras), Introdução (30 linhas), Materiais e Métodos, Resultados, Discussão, 

Agradecimentos (opcional), Referências, Figuras e Tabelas com suas 

respectivas legendas. 

• O item Conclusão é opcional e, quando utilizado deverá vir após a seção de 

discussão. O item Resultados e Discussão podem ser combinados e, a conclusão 

pode ser incorporada à discussão. 

http://soils.usda.gov/technical/classification/osd/index.html
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• O manuscrito deve ter um máximo de 30 páginas (papel A4); linhas e páginas 

devem ser numeradas sequencialmente, ilustrações e tabelas inclusive. 

• Tabelas e Figuras devem ser incluídas no final do documento principal. 

Página de rosto: 

• Cada artigo deve conter uma página de rosto contendo o título (máximo de 15 

palavras), os nomes completos dos autores, e afiliações completas em inglês. 

• Deverá ser fornecido um título abreviado de 40 caracteres ou menos (além do 

título do trabalho completo). 

• Os autores devem selecionar uma categoria: Engenharia Agrícola; 

Microbiologia Agrícola; Agrometeorologia; Ciência Animal e Pastagens; 

Biometria, Modelagem e Estatística; Fitotecnia; Ecologia; Entomologia; 

Ciência e Tecnologia de Alimentos; Ciências Florestais; Genética e 

Melhoramento de Plantas; Fitopatologia; Fisiologia Vegetal e Bioquímica; 

Solos e Nutrição de Plantas; e Zoologia. 

• O autor correspondente deve ser identificado(a) por um asterisco e um endereço 

eletrônico institucional do autor(a) correspondente deve ser informado. 

• A afiliação/endereço atual dos autores(as) deve ser informado da maneira mais 

detalhada possível. 

• O autor correspondente deverá assumir a responsabilidade plena pelo 

manuscrito, incluindo o cumprimento das políticas do periódico, e será o 

contato prioritário com a revista. O autor que submete o artigo pode assumir 

essa função se indicado na carta de apresentação. 

Submissão de imagem para a capa: 

A capa da Scientia Agricola poderá utilizar uma imagem representativa de um artigo 

publicado no volume. Os autores são convidados a submeter imagens para a capa que 

tenham apelo visual e que sejam cientificamente interessantes. As imagens devem ter 

alta resolução (300dpi) e medir  17 x 17cm. As imagens para a capa podem ser de 

organismos, habitat, montagens de diferentes imagens, diagramas, mapas ou dados. As 

ilustrações não precisam estar nos artigos, devem sim ser representativas do trabalho 

publicado. As imagens devem ser originais e os autores cedem os direitos de publicação 

exclusivamente a Scientia Agricola. Carregue o arquivo contendo a imagem como um 

arquivo suplementar junto com um arquivo texto que deverá conter uma breve 

descrição de um parágrafo da imagem relacionando-a com o manuscrito publicado. Se 

o autor não tiver os direitos autorais da imagem submetida, ele é responsável por obter 

a permissão necessária para poder utilizá-la. 

Tabelas e Figuras 

Tabelas: 

• Devem ser numeradas sequencialmente com algarismos arábicos, e geradas 

com a ferramenta "Tabela" do MS Word ou MS Excel (manuscritos contendo 

tabelas coladas como figuras serão devolvidos aos autores). 

• Os títulos das tabelas devem aparecer imediatamente acima do corpo das 

tabelas. 

• Numere figuras e gráficos sequencialmente usando algarismos arábicos. 

Figuras/Gráficos: 

• Gráficos devem ser gerados em MS Excel. 

• Fotografias devem ser apresentadas como arquivo "tagged image format 

[TIFF]", 300 DPI. 

http://www.esalq.usp.br/scientia/docs/CoverPage_Model.pdf
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• Numere figuras e gráficos sequencialmente na ordem em que aparecem no 

texto. 

• As figuras devem fornecer informações suficientes para que o leitor possa 

compreendê-las sem que haja a necessidade da leitura do texto que se refere a 

elas. 

• Para as figuras que contêm mais de um painel, designar os painéis com letras 

maiúsculas (sem parênteses e sem pontos após as letras) no canto superior 

esquerdo de cada painel, se possível. 

• As palavras utilizadas nas figuras devem ser iguais as utilizadas no manuscrito 

no que diz respeito à capitalização, itálico e símbolos. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

• Manuscritos que avaliem a bioatividade de produtos químicos e/ou biológicos, 

incluindo reguladores do crescimento, em insetos, ácaros, fungos, bactérias, 

nematóides e plantas daninhas, não serão objeto de análise para publicação 

na Scientia Agricola. 

• Manuscritos que avaliem melhorias ou protocolos de cultura de tecidos 

baseados no teste de aditivos, explantes ou condições de crescimento, ou ainda 

que falhem em mostrar uma melhoria substancial que não poderia ser deduzida 

da literatura existente, não serão considerados para publicação na Scientia 

Agricola. 

• Manuscritos baseados em um único experimento de campo não serão 

considerados para publicação na Scientia Agricola, exceto quando os autores 

puderem comprovar que o estudo é de alta relevância e inovador. Mesmo 

manuscritos com mais experimentos de campo serão sujeitos a rejeição 

imediata se os dados coletados não tiverem suficiente variabilidade para se 

atingir resultados conclusivos. 

• Manuscritos que reportem ocorrências ou que sejam simples descrições de 

pragas, patógenos ou doenças não serão considerados para publicação 

na Scientia Agricola. Excepcionalmente, esses manuscritos poderão ser 

submetidos como uma Nota desde que: 1) apresentem organismos que sejam de 

alta relevância para a agricultura; 2) tenham dados originados de uma ampla 

amostragem; ou 3) apresentem organismos/problemas extensivamente 

caracterizados por meio de diversos métodos ou outros aspectos sob 

investigação. 

• Artigos que envolvam experimentos com animais vivos (incluindo seres 

humanos) devem demonstrar que foram realizados de acordo com as normas 

éticas locais. Espera-se que os autores tenham realizado o estudo 

seguindo as boas práticas éticas. Tais evidências devem estar oficialmente 

apresentadas na seção “Material e Métodos”, descrevendo que o estudo foi 

previamente aprovado pelo comitê de ética apropriado (incluindo o número do 

processo). 

• Os manuscritos devem obedecer aos critérios estabelecidos nos Códigos 

Internacionais de cada área. 

• Os conceitos e opiniões contidos nos artigos são de exclusiva responsabilidade 

dos(as) autores(as). 

• Todos os trabalhos recebidos serão submetidos à política da revista para 

detecção de plágio e autoplágio. 
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Referências Bibliográficas 

Scientia Agricola não permite aos autores citar resumos de congressos ou workshops, 

artigos técnicos, dissertações ou teses. Referências em português ou qualquer outra 

língua que não seja a inglesa deverão ser limitadas àquelas que sejam essencialmente 

importantes para o estudo. Até quatro referências escritas em outras línguas que não 

seja o inglês serão permitidas sem necessidade de justificativas. No entanto, mais do 

que isso somente será permitido se os autores apresentarem justificativa 

circunstanciada para mantê-las no texto. Se aceitas pelo Editor-Chefe, todas as 

referências nessa situação deverão ser citadas em inglês com a língua original devendo 

ser apresentada ao final da referência, da seguinte forma: (in Portuguese, with abstract 

in English). 

Scientia Agricola não recomenda que os autores citem análises estatísticas ou soluções 

de softwares como referências. Essas ferramentas devem ser mencionadas no texto 

(Material e Métodos) ao incluir a análise específica e o nome do software, sua versão 

e/ou ano de lançamento. Por exemplo, “... a análise estatística foi realizada utilizando 

o PROC NLIN no SAS (Statistical Analysis System, versão 9.2)”. 

As referências e citações para artigos da Scientia Agricola serão formatadas utilizando 

o estilo de formato mínimo 'autor, ano' ou 'nome (ano)'. Checar se todas as citações no 

texto constam da lista de referências bibliográficas. Os exemplos: 

1. Apenas um autor: Reichardt (2000) ou (Reichardt, 2000). 

2. Dois autores: Fiorio and Demattê (2009) ou (Fiorio and Demattê, 2009). 

3. Três ou mais autores: Rosso et al. (2009) ou (Rosso et al., 2009). 

4. Organizar as referências em ordem alfabética e cronologicamente dentro de 

parênteses, e use (;) ponto e vírgula para separar citações múltiplas dentro de 

parênteses, por exemplo: (Boleli, 2003; Boerjan, 2006; Muraroli and Mendes, 2003). 

5. Identificar múltiplas citações 'mesmo autor, mesma data' com a ajuda de letras 

minúsculas, por exemplo: (Cyrino, 2004a, b). 

6. Usar o estilo "autor-ano" para ordenar a lista de referências, e: (i) abreviar os 

primeiros e segundos nomes dos autores, mas nenhuma outra palavra; (ii) usar letras 

maiúsculas para todos os acrônimos, isto é, quando o autor for uma organização; (iii) 

utilizar letras maiúsculas para a 1ª letra do sobrenome e demais inicias dos autores, que 

deverão ser separados por um ponto (.); (iv) separar autores por ponto-e-vírgula; (v) 

não usar "e comercial" (&) nas citações, nem na lista de referência; (vi) não usar 

caracteres grifados ou negritados para destacar qualquer parte da referência; (vii) usar 

letras maiúsculas na 1ª letra dos títulos de livros e de periódicos; (viii) não usar vírgula 

(,) para separar o título e o volume do periódico; (ix) separar os números de volume do 

periódico das páginas por dois pontos (:); (x) usar os números completos das páginas; 

(xi) separar os números de página por um traço (-); (xii) separar os grupos de páginas 

por uma vírgula se o artigo foi publicado em páginas descontinuas; (xiii) indicar o 

número da edição de um livro ou manual como "2ed", por exemplo; (xiv) sobre livros 

e manuais, indicar os editores ou a editora antes de discriminar a localidade sede dos 

editores ou da editora; (xv) separar os editores ou a editora da localidade por meio de 

uma vírgula (,); e (xvi) nestes casos, declarar os nomes da cidade, do estado e do país. 

6.1 Revistas/Periódicos Científicos 

Guillard, R.R.L.; Wangersky, P. 1958. The production of extracellular carbohydrates 

by some marine flagellates. Limnology and Oceanography 3: 449-454. 

6.2 Livros 
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6.2.1 Livros com autores 

Pais, I.; Jones Jr., J.R. 1998. The Handbook of Trace Elements. St. Lucie Press, Boca 

Raton, FL, USA. 

6.2.2 Livros com editores/organizadores 

Day, W.; Atkin, R.K., eds. 1985. Wheat Growth and Modelling. Plenum Press, New 

York, NY, USA. 

6.2.3 Livros (e manuais) com organização/instituição como autor ou 

editora/organizadora 

Association of Official Analytical Chemists - International [AOAC]. 2005. Official 

Methods of Analysis. 18ed. AOAC, Gaithersburg, MD, USA. 

6.3 Capítulo de Livro 

Sharpley, A.N.; Rekolainen, S. 1997. Phosphorus in agriculture and its environmental 

implications. p. 1-53. In: Tunney, H.; Carton, O.T.; Brookes, P.C.; Johnston, A.E., eds. 

Phosphorus loss from soil to water. CAB International, New York, NY, USA. 

6.4 Fontes eletrônicas 

6.4.1 Elementos necessários para listar citações disponíveis on-line: 

A autoria, autor ou fonte. Ano. O título do documento da web ou página da web (isto 

é, título principal da pagina). [meio] (data de atualização). Disponível em: endereço 

completo para localizar o recurso (URL / endereço) [Accessed Sept 19, 1992] 

6.4.2 Elementos necessários para listar publicações disponíveis on-line: 

A autoria, autor ou fonte. Ano. O título do documento ou página da web. [meio] 

Produtor/Editor. Disponível em: endereço completo para localizar o recurso [Accessed 

Sept 19, 1992] 

6.5 Listagem de referências não escritas em inglês 

Fornecer o título em inglês e indicar a língua original de publicação da revista ao final 

da referência, como exemplo abaixo: 

Baretta, D.; Santos, J.C.P.; Figueiredo, S.R.; Klauberg-Filho, O. 2005. Effects of native 

pasture burning and Pinus monoculture on changes in soil biological attributes on the 

Southern Plateau of Santa Catarina - Brazil. Revista Brasileira de Ciência do Solo 29: 

715-724 (in Portuguese, with abstract in English). 

Mingoti, A.S. 2005. Data analysis using multivariate statistics methods: an applied 

approach. = Análise de Dados Através de Métodos de Estatística Multivariada: uma 

abordagem aplicada. Editora UFMG, Belo Horizonte, MG, Brazil (in Portuguese). 

 Custo para publicação 

 

R$ 116,00 por página, até sexta página impressa no formato final 

R$ 174,00 por página adicional 

 

 

 

 

 

LISTA DE CHECAGEM PARA SUBMISSÃO DE MANUSCRITO 

 

✓ Certifique-se que a página de rosto está organizada como exigido e contém informações completas. 

✓ Verifique a possibilidade de eliminar do título expressões como: “Influência de...”; “Estudo sobre...”; 

“Efeito de...” 

✓ Nomes científicos devem ser utilizados nos títulos apenas quando absolutamente necessários. 
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✓ A condição de bolsista e o reconhecimento às respectivas agências financiadoras devem ser indicados 

no subtítulo “Agradecimentos”, não na página de rosto. 

✓ Certifique-se que o Resumo traga uma frase introdutória ao assunto e/ou identifique o problema que se 

propôs investigar. 

✓ Elimine do resumo expressões/construções como: “Concluiu-se que...”; “De posse dos resultados 

obtidos”, “Foi possível observar que...”; “Os dados mostram que...”. 

✓ Certifique-se que a Introdução tem no máximo 30 linhas, com informações sobre o atual estado da arte 

do assunto e os objetivos do trabalho. 

✓ Não cite nomes de Escolas, Institutos, Laboratórios, Fazendas etc. onde o trabalho foi conduzido. 

Identifique somente a cidade, o estado e, quando for o caso, o país, e inclua no M&M as coordenadas 

geográficas (latitude, longitude) e altitude do(s) local (is) onde o(s) experimento(s) de campo foi(ram) 

conduzido(s). 

✓ Descreva detalhadamente os procedimentos estatísticos utilizados para análise dos resultados, de 

preferência ao final do M&M. 

✓ Certifique-se que os resultados estão discutidos detalhadamente. Explique relações causa-efeito e 

confronte os resultados com referências bibliográficas no subtítulo R&D. 

✓ Elimine do subtítulo R&D expressões redundantes como “Foi observado que...”; “Deve-se ressaltar 

que...”; “Salienta-se que...”; “É importante notar que...”; “Verificou-se que...” 

✓ Não inclua tabela(s) com os resultados da análise de variância (ANOVA); inclua as informações sobre 

resultados da análise estatística no corpo do texto. 

✓ A Scientia Agricola dispensa o subtítulo “Conclusões”, mas permite que os autores utilizem este recurso 

se julgarem necessário. Se este subtítulo for incluído no trabalho, não utilize frases como: “Nas  condições 

em que o experimento foi realizado...”; “Para as condições deste experimento...” etc., bem como não utilize 

inferências ou afirmativas que sejam meras repetições dos resultados. 

✓ Certifique-se que a lista de referências bibliográficas segue de maneira estrita o formato das 

Instruções aos Autores (www.esalq.usp.br/scientia ou www.scielo.br/sa). 

✓ Use referências bibliográficas atualizadas para os últimos cinco anos, mas sinta-se livre para reconhecer 

e utilizar referências clássicas e trabalhos-chave, atemporais, no texto. 

✓ A citação de resumos de congressos, artigos técnicos, dissertações e teses não é permitida.  

✓ Manuscritos devem ser organizados em papel A4, espaçamento duplo, fonte Times New Roman 

tamanho 12. 

✓ Títulos de tabelas e figuras devem ser autoexplicativos; abreviaturas devem ser detalhadas no título ou 

no rodapé das Tabelas ou na legenda das Figuras. 

✓ Não insira/utilize Tabelas com poucas informações; transforme o conteúdo destas possíveis tabelas em 

corpo de texto. 

✓ Títulos de Tabelas e Figuras não devem conter unidades. Disponha as unidades das Tabelas abaixo do 

traço horizontal que separa a grandeza dos valores, ou logo abaixo dos títulos dos eixos nas Figuras. 

✓ Certifique-se que o Sistema Internacional de Unidades seja utilizado em todo texto, bem como nas 

Figuras e Tabelas. 

✓ Utilizar o formato potência negativa para notar e inter-relacionar unidades, e.g.: kg ha–1 

; não inter-relacione unidades usando a barra vertical, e.g.: kg/ha. 

✓ Utilize um espaço simples entre as unidades, e.g.: g L–1 e não g.L–1 , ou gL–1. 

✓ Nomes comuns de animais ou plantas devem ser acompanhados da nomenclatura científica completa, 

incluindo autoridade, quando mencionados pela primeira vez, tanto no resumo, como na introdução. Ex. 

Vigna unguiculata (L.) Walp. 

✓ Evite o uso de nomes comerciais (de aparelhos e produtos) exceto quando/onde sua citação seja essencial 

para compreensão do texto ou da metodologia adotada. 

✓ Defina o significado das abreviaturas na primeira vez que forem citadas no texto. 

✓ Certifique-se que exceto quando seguidos por unidades, números de um a dez sejam escritos por extenso 

(um; dois; ...). 

✓ Cada parágrafo deve conter uma ideia principal. Parágrafos curtos devem ser agrupados (i.e., elimine as 

frases soltas); parágrafos longos devem ser subdivididos. 

✓ Não utilize os termos “estatisticamente significativa” ou “significativo” após “diferença” entre 

tratamentos ou após “efeito”. O detalhamento da forma de análise dos resultados deve constar no subtítulo 

“Material e Métodos”, e isto inclui o nível de significância, válido para todo o texto. 
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✓ Usar a letra “p” minúscula e em itálico para denotar probabilidade estatística: quando houver diferença 

usar p ≤ ..., e quando não houver diferença usar p >... (ex: p ≤ 0,05; p >... 0,01 etc.). 

✓ Sempre que possível, mova/insira as citações bibliográficas para/no final das frases e parágrafos (o 

assunto é mais importante que o autor). Adote o mesmo procedimento em relação às referências de 

Figuras e Tabelas. 

✓ Por favor, reveja todo o texto antes de submeter o trabalho; cuide que o texto seja preciso e claro. Os 

manuscritos submetidos à Scientia Agricola são considerados para publicação primeiramente com base na 

competência científica e no impacto das (novas) informações para sua área de interesse específico. Estudos 

de grande importância científica realizados e metodologicamente corretos podem não ser aceitos 

para publicação se forem apresentados de forma desorganizada e com texto impreciso, de difícil 

compreensão e entendimento. Manuscritos bem escritos são revistos com mais rapidez e publicados em 

tempo mais curto uma vez que demandam menos esforço de revisão pelos pares e considerações pelo corpo 

editorial. 


