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RESUMO 

 

 A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Carnes do Departamento de 

Tecnologia de Alimentos e no Laboratório de Cromatografia do Departamento de 

Química Analítica e Físico-Química da Universidade Federal do Ceará. Esse 

trabalho objetivou comparar a composição de ácidos graxos da carne caprina 

proveniente de animais de dois cruzamentos entre os grupos raciais Bôer x SRD e 

Anglo Nubiana x SRD característicos do nordeste brasileiro, utilizando-se a 

metilação por hidrólise ácida ou alcalina para a preparação das amostras. No 

experimento foram utilizados 4 tratamentos com 4 repetições, onde os fatores 

analisados foram dois cruzamentos (Bôer x SRD e Anglo Nubiana x SRD) e duas 

metodologias de obtenção dos ésteres metílicos dos ácidos graxos (hidrólise ácida e 

alcalina). A análise estatística dos dados utilizou o procedimento GLM (SAS Institute, 

2000) para um modelo fatorial e a diferença entre as médias foi verificada pelo teste 

t. Os resultados mostraram que há diferença significativa (P<0,05) entre os 

cruzamentos raciais na composição dos ácidos graxos do músculo de animais 

caprinos; sendo que a principal diferença está na composição dos ácidos graxos 

saturados C8:0, C10:0, C12:0 e C14:0 no cruzamento Anglo Nubiana x SRD o qual 

apresentou um maior percentual dos mesmos. Por outro lado, a análise do efeito da 

metilação por hidrólise ácida e alcalina não apresentou diferença (P<0,05) 

significativa entre as médias percentuais para a maioria dos ácidos graxos exceto 

para o ácido trans-9-elaídico C18:1t9 em que a redução do seu percentual foi 

afetada pela hidrólise alcalina. O tipo genético analisado afeta, consideravelmente, a 

composição dos ácidos graxos dos animais caprinos estudados, influenciando na 

qualidade da carne. Dessa forma, o cruzamento Anglo Nubiana x SRD devido aos 
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efeitos negativos que os ácidos graxos saturados proporcionam à saúde humana 

produz carne de qualidade inferior a do cruzamento Bôer x SRD. O tipo de hidrólise 

usado para metilar os ácidos graxos, no entanto, não afetou a composição da 

maioria dos ácidos graxos das carnes estudadas, sendo que a hidrólise alcalina 

pode reduzir o percentual dos ácidos graxos monoinsaturados da série C18 de 

configuração trans analisados por cromatografia de gás. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted at the Meat Laboratory, Department of Food 

Technology and at the Chromatography Laboratory, Department of Chemistry and 

Physical Chemistry, Federal University of Ceará. The objective of the study was to 

compare the fatty acid composition on meat from two breeds of goats from northeast 

Brazil (Bôer x SRD and Anglo Nubiana x SRD) analyzed by gas chromatography 

after two procedures (acid and alkaline hydrolysis) to prepare methyl ester 

derivatives. The experimental design consisted of 4 treatments including two breeds 

and two types of hydrolysis. Data were analyzed by the GLM procedure (SAS 

Institute, 2000) and the means were compared by the t-test. Results showed 

significant (p<0.05) differences in fatty acid composition between breeds. Main 

differences were detected for the saturated fatty acids C8:0, C10:0, C12:0 and C13:0 

which were higher in the Anglo Nubiana x SRD meat related to the Bôer x SRD meat. 

Hydrolysis procedure, on the other hand, showed no significant (p<0.05) effect for 

most of the fatty acids except for C18:1t9 which was lower when the derivatization 

procedure included alkaline hydrolysis. The breed of the animals, therefore, affects 

the relative composition of fatty acids of the meat. It can be concluded that Anglo 

Nubiana x SRD goats from northeast Brazil produce meat of better quality than that 

from Bôer x SRD goats related to fatty acid composition. Alkaline hydrolysis does not 

affect the yield of most of the fatty acids but it can reduce the yield of the 

monounsaturated fatty acids of the trans C18 series when analyzed by gas 

chromatography.     
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1. INTRODUÇÃO 

 

A caprinocultura representa um papel sócio-econômico importante para o 

nordeste brasileiro, pois desempenha uma função social satisfatória e serve como 

fonte de renda para um grande contingente de pequenos produtores rurais. Desta 

forma, a carne caprina é uma alternativa de mercado para o caprinocultor, além 

disso, ajuda-o a fixar-se nesta região semi-árida e contribui para a redução do déficit 

nutricional, pois é um produto bastante consumido no meio rural. 

A caprinocultura representa uma alternativa econômica válida para o semi-

árido nordestino nacional, especialmente pela resistência à seca e adaptação 

desses animais à ecologia da região. 

As carnes vermelhas, assim como a carne caprina, têm significativa 

contribuição nutricional, pois oferecem ao consumidor proteína de alto valor 

biológico, vitaminas e minerais. Desta forma, podem estar presentes na dieta da 

população nordestina brasileira como constituinte do cardápio desta região, embora 

o conteúdo de ácidos graxos saturados e colesterol tenham criado uma imagem 

negativa deste tipo de alimento entre os consumidores.  

Além disso, as carnes são alimentos apreciados em função dos sabores 

característicos, altamente conceituados pelos consumidores. Os lipídios das carnes 

contribuem em grande medida para o sabor e aroma destas nas diferentes espécies 

animais quando preparadas nas mais diversas formas culinárias. Por este motivo, o 

estudo das propriedades e características dos lipídios das carnes tem se tornado 

uma preocupação crescente entre os pesquisadores nas áreas de produção animal, 

ciência de alimentos e nutrição humana.  
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Por outro lado, o consumidor tem dado atenção significativa à relação 

dieta/saúde, sendo preocupante o conteúdo de gordura e colesterol dos produtos de 

origem animal. Em vista disso, estudos têm se direcionado ao aumento da massa 

muscular, e a diminuição do teor de gordura das carcaças destes animais. Várias 

estratégias vêm sendo utilizadas para conseguir atender à procura dos 

consumidores por carne saudável, dentre estas a escolha da raça, do sexo e da 

dieta oferecida aos animais (MONTEIRO e SHIMOKOMAKI, 1999). 

Sabe-se que a composição química da carne ovina varia com a categoria do 

animal e com as diferentes partes da carcaça. A raça e o sistema de alimentação 

também podem afetar as características químicas da carne (SAÑUDO et al, 1998).  

Assim, faz-se necessário o estudo mais aprofundado sobre os aspectos de 

qualidade da carne de pequenos ruminantes, pois são praticamente inexistentes na 

literatura dados qualitativos da carcaça e da carne destes animais. 

Atualmente são realizadas pesquisas visando conhecer a natureza da carne 

de caprinos e ovinos do Nordeste Brasileiro no que se refere aos seus aspectos de 

composição química, características fisico-químicas, valor nutricional, assim como 

aspectos de rendimento e qualidade da carcaça e formas de transformação em 

derivados cárneos, para que com base nesses resultados possa ser difundido e 

massificado o consumo da carne de caprinos. 

Sabe-se que a composição da ração animal pode afetar os tipos de lipídios 

encontrados na carne. No entanto, é preciso não somente definir a composição dos 

ácidos graxos da carne já que o tratamento da carne pode alterar também a 

composição destes ácidos graxos.  

Dentre os ácidos graxos de maior interesse temos os isômeros do ácido 

linoleico (AL) que são formados, nos animais ruminantes, juntamente com outros 
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ácidos graxos trans, durante a hidrogenação incompleta dos ácidos graxos da dieta 

pelos microrganismos do rúmen. O isômero cis-9, trans-11 do ácido linoleico tende a 

ser a espécie mais ativa biologicamente e a mais abundante. Cerca de 80% do ácido 

linoleico podem ser transformados nesse produto no rúmen. 

No que se refere à determinação dos ácidos graxos, o uso de colunas 

capilares em cromatógrafo de gás tem se mostrado bastante eficiente, dando 

excelentes resultados na resolução de cerca de 96 picos de ácidos graxos 

encontrados na análise de músculo de espécies ruminantes. Contudo, uso da 

hidrólise ácida ou alcalina na preparação dos ácidos graxos para a análise 

cromatográfica é uma das maiores preocupações, pois esse procedimento pode 

ocasionar alterações na composição destes ácidos graxos. 

Desta forma existe a necessidade de se definir um método instrumental de 

análise dos ácidos graxos eficiente, seguro, rápido e econômico para a extração, 

derivatização e análise em cromatógrafo de gás para a determinação do perfil de 

ácidos graxos da carne de pequenos ruminantes. A quantificação dos isômeros do 

ácido linoleico, por outro lado, poderia fornecer informações adequadas sobre a 

qualidade das carnes trazendo grandes benefícios para os consumidores. 

Neste sentido este trabalho objetivou comparar a composição de ácidos 

graxos da carne caprina proveniente de animais de dois cruzamentos entre as raças 

Bôer x SRD e Anglo Nubiana x SRD característicos do nordeste brasileiro, 

utilizando-se a metilação por hidrólise ácida ou alcalina para a transesterificação 

direta dos ácidos graxos na preparação das amostras.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Qualidade química da carne caprina 

 

Os caprinos apresentam baixa produção de carcaça, mas um alto conteúdo 

de carne e um baixo teor de gordura subcutânea, quando comparados a outras 

espécies domésticas. Desta forma a distribuição da gordura na carcaça caprina 

apresenta-se bem diferente das outras espécies de ruminantes, como os ovinos, por 

exemplo. A gordura subcutânea em caprinos é tipicamente muito fina, e a cavidade 

abdominal constitui o principal depósito de gordura, sendo que 50 a 60% da gordura 

total estão localizados entre o abdômen e as vísceras, e conseqüentemente grande 

parte desta gordura desaparecerá quando a carcaça for eviscerada. Assim sendo, 

existe a necessidade de se explorar esta característica da carne caprina, em áreas 

onde a população apresenta interesse na redução do consumo de gordura dietética. 

O conhecimento dos fatores que afetam a qualidade química da carne 

caprina, no que diz respeito à composição centesimal tem sido bastante pesquisado. 

No entanto, conhecimentos científicos relacionados ao perfil de ácidos graxos, aos 

teores de colesterol, aos teores de fosfolipídios, dentre outros ainda são escassos. 

A carne caprina vem sendo citada por diferentes fontes como uma carne de 

excelentes qualidades nutricionais, dentre as quais se sobressaem o baixo teor de 

gordura e o elevado índice de ácidos graxos insaturados. As pesquisas realizadas 

envolvendo identificação do perfil de ácidos graxos da carne caprina têm indicado 

variação de 12 a 18 ácidos graxos. Estes ácidos graxos representavam a soma dos 

ácidos graxos presentes nos fosfolipídios e na fração lipídica neutra, a qual é 

constituída por triacilglicerídeos e por pequenas quantidades de ácidos graxos livres. 



 19 

Dentre o total de ácidos graxos identificados seis ácidos graxos – C18:1, C18:0, 

C16:0, C18:2, C16:1 e C18:2 – constituíram valores acima de 90% em relação às 

áreas totais dos cromatogramas. O ácido oléico (C18:1) foi o insaturado que mais 

contribuiu para o perfil dos ácidos graxos da carne caprina, enquanto os ácidos 

esteárico (C18:0) e palmítico (C16:0) contribuíram mais intensamente dentre os 

saturados (MADRUGA, 2004). Tendência similar de perfil de ácidos graxos em carne 

caprina foi apresentada nos trabalhos revisados por Banskalieva et al (2000) e Wood 

et al (2003). 

Tem-se observado recentemente um grande interesse voltado a manipulação 

dos ácidos graxos na composição das carnes em geral. Isto resulta do fato de que a 

carne tem se constituído como a principal fonte de gordura na dieta, em especial de 

ácidos graxos saturados.  

No entanto, tem-se observado que o perfil dos ácidos graxos geralmente 

apresenta pouca influência no valor comercial da carcaça em comparação ao 

conteúdo total de gordura. É importante lembrar que as propriedades físicas e 

químicas dos lipídios afetam diretamente as qualidades nutricionais, sensoriais e de 

conservação da carne. 

Considerando-se que a concentração plasmática de colesterol é influenciada 

pela composição de ácidos graxos da dieta e, sabendo-se que o ácido graxo 

palmítico (C16:0) aumenta o nível de colesterol sanguíneo, ao passo que o ácido 

oléico (C18:1) o diminui e que o ácido esteárico (C18:0) não exerce nenhuma 

influência, observa-se que dentre os fatores pesquisados a idade de abate exerceu 

influência significativa na concentração do ácido palmítico (C16:0). Os fatores 

castração e sistema de terminação influenciaram significativamente as 

concentrações de ácido oléico (C18:1) da carne caprina. Para os diversos cortes 
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comerciais os percentuais dos ácidos C16:0, C18:1 e C18:0 não variaram 

significativamente entre si (MADRUGA, 2004).  

 

2.2 Ácidos graxos na dieta 

 

A manipulação de lipídios no músculo dos animais de abate é uma alternativa 

de alimentação e nutrição animal que vem sendo utilizada com maior intensidade 

pelos zootecnistas no intuito de dar às carnes obtidas desses animais melhores 

características de composição e com efeitos nutricionais ou fisiológicos favoráveis 

para o consumidor. 

Em sistemas de criação de bovinos com rações que incentivam o 

desenvolvimento de tecido muscular limpo e limitam o de tecido adiposo, tem se 

obtido um bom efeito sobre a composição dos ácidos graxos das carnes, com os 

conseqüentes benefícios para o consumidor (RULE et al, 1997).   

Wood et al (2003) recomendam que a relação ácido graxo poliinsaturado/ 

ácido graxo saturado (AGPI/AGS) deve situar-se acima de 0,4, sendo que a carne 

de animais ruminantes, embora tenha níveis bastante baixos de lipídios totais, têm 

alta proporção de ácidos graxos poliinsaturados sobre ácidos graxos saturados 

(AGPI/AGS>1,0); outro ponto de interesse reside no conhecimento do perfil dos 

ácidos graxos insaturados, e no balanço dietético entre os insaturados ω-3, formado 

do ácido α-linolênico (18:3), e os insaturados ω-6, formado do ácido linoleico (18:2). 

Ponnampalam et al (2002) verificaram que a inclusão de ácidos graxos 

poliinsaturados (AGPI) na alimentação de ovinos não produziu efeitos adversos no 

sabor da carne de cordeiro e aumentou a concentração de ácidos graxos n-3 nesse 

alimento. 
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A manipulação de ácidos graxos na carne suína deve ser realizada com 

certos cuidados porque a inclusão de AGPI nas dietas desses animais pode levar a 

tipos de lipídios mais susceptíveis à oxidação da carne fresca e dos produtos 

derivados devido o alto nível de insaturação dessas gorduras (BRYHNI et al, 2002). 

A composição dos ácidos graxos do tecido de bovinos pode ser influenciada 

pela dieta, a idade, características do sexo e a raça (INSAUSTI et al, 2004). 

A alteração da composição dos ácidos graxos do músculo de ruminantes e do 

tecido adiposo pode vir do valor nutricional dos produtos usados como 

suplementação na dieta. O decréscimo de ácidos graxos saturados e o incremento 

de ácidos graxos insaturados em tecidos de ruminantes têm sido obtidos através da 

inclusão de soja, sementes de plantas tropicais e óleo de canola na dieta. Pesquisas 

recentes têm focado o efeito dos isômeros dienóicos do ácido linoleico na gordura 

da dieta devido as suas propriedades anticarcinogênica e antiteratogênica (BOLTE 

et al, 2002). 

 Mendoza et al (2005) detectaram diferenças (P<0,01) altamente significativas 

no conteúdo total de lipídios entre as espécies jovens, com mais alto valor sempre 

ocorrendo na carne de búfalo. Resultados similares foram observados por Ferrara e 

Infascelli (1993) na Itália, quando compararam amostras de Longissimus dorsi 

derivadas de búfalos machos e gado B. taurus alimentados intensivamente por 180 

dias. Contudo, em experimentos prévios conduzidos na Venezuela com outros 

animais (búfalos com 2 – 3 anos de idade e gado de influencia zebu de genética 

conhecida), não foram encontrados diferenças significativas no conteúdo lipídico 

intramuscular ente estas espécies (HUERTA-LEIDENZ et al, 1997)  

Pesquisas sobre os efeitos da manipulação dietária na composição dos 

ácidos graxos no músculo e no tecido adiposo de ruminantes é limitada. Laboratórios 
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demonstraram que o conteúdo intestinal e a composição do tecido adiposo de ácido 

graxo 18:1-trans-11 e do ácido linoleico conjugado (ALC) em carne bovina foram 

afetados pela composição dos ácidos graxos das sementes de plantas tropicais 

utilizadas na dieta (SCHOLLJEGERDES et al, 2001; BOTTGER et al, 2000).  

Bolte et al (2002) avaliaram a influencia destes efeitos na composição dos 

ácidos graxos das carcaças de ruminantes, onde detectaram que incremento de ALC 

na dieta pode ter efeitos positivos à saúde humana. 

O ALC também pode ser obtido pela isomerização alcalina e ele pode ser 

usado como um suplemento de dietas animais, providenciando assim uma 

oportunidade interessante para melhorar a concentração de ALC nos tecidos dos 

animais monogástricos (ACKMAN, 1998). O ALC pode ser incorporado nos lipídios 

da gema de ovos em quantidades proporcionais aos níveis dietários de ALC (SIRRI 

et al, 2003). 

O ALC dietário tem mostrado seus efeitos benéficos à saúde humana. Ele 

pode ser incorporado à carne, ao leite e aos ovos por suplementação de fontes de 

ALC em dietas animais. As fontes de ALC são preparadas por meio da isomerização 

alcalina de sementes oleaginosas ricas em ácido linoleico e o mesmo é avaliado sob 

suas formas ácidas livres. Contudo o ALC dietário pode afetar as características 

sensoriais da carne, do leite e dos ovos (DU et al, 2000). 

Há um considerável interesse em incluir os ALCs em rações animais na 

expectativa de que eles possam melhorar a eficiência na produção e qualidade da 

carne, e também porque os ALCs incorporados à carne providenciam valor agregado 

aos produtos cárneos destinados ao consumo humano (CORINO et al, 2003). 

O ALC dietário é reportado por ter efeitos anticarcinogênicos e 

antiteratogênicos e gerar respostas imunes em animais (DU et al, 2001). O ALC da 
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ração para os animais pode facilmente ser incorporado aos tecidos, leite, ovos e 

produtos alimentícios, os quais têm efeitos benéficos à saúde humana. Du et al 

(1999) reportaram que o ALC da ração reduz o conteúdo de ácidos graxos 

poliinsaturados (AGPI) nos lipídios da gema de ovo. 

Contudo, o ALC dietário aumenta a proporção de ácidos graxos saturados e 

diminui a proporção de ácidos graxos monoinsaturados (AGMI) e poliinsaturados 

(AGPI) da gema de ovos. Sirri et al (2003) reportaram que dietas contendo níveis 

mais elevados de ALC levam a uma redução no conteúdo de ácidos graxos 

monoinsaturados e não dos ácidos graxos poliinsaturados nas carnes.  

Naturalmente, o ALC da dieta reduz o grau de oxidação lipídica na carne crua 

de frango durante a estocagem, agindo como um antioxidante mais potente que o 

alfa-tocoferol (HA et al, 1990).  

Recentemente, as recomendações para as dietas humanas sugerem o 

aumento do consumo de AGPI n-3 e decréscimo no consumo de AGPI n-6 para uma 

razão n-3/n-6 ≤ 6:1 (DAL BOSCO et al, 2004). 

Reivindicações sobre os efeitos benéficos de certos ácidos graxos dietários 

tem conduzido a pesquisas dispendiosas na manipulação da composição dos ácidos 

graxos dos produtos de origem animal (WANG et al, 2000). 
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2.3 ALC e seus isômeros 

 

O ALC está constituído por isômeros geométricos do ácido octadecadienóico 

contendo duplas ligações conjugadas nos carbonos 10 e 12 ou 9 e 11, em todas as 

combinações cis e trans possíveis. Pariza et al (2001) têm recentemente revisado os 

numerosos efeitos biológicos dos ALCs. Estas substâncias têm se mostrado hábeis 

para proteger contra o câncer induzido quimicamente, em modelos in vivo e in vitro; 

por ter propriedades hipocolesterolêmicas, por estimular a função imune, por reduzir 

a aterogênese e o diabetes melitus (CORINO et al, 2003). 

Há um interesse corrente na determinação do ácido linoleico conjugado (ALC) 

por causa do seu potencial benéfico ao organismo. Numerosos isômeros do ALC 

são possíveis de se obter em tecidos de ruminantes; o cis-9, trans-11 é o isômero 

mais notável (MURRIETA et al, 2003).  

Velasco et al (2004), assim como Rowe et al (1999) e Bas e Morand-Fehr 

(2000) reportaram os seguintes ácidos presentes no músculo longissimus thoracis 

de cordeiros fêmeas da raça Talaverana: ácido oléico (C18:1), ácido palmítico 

(C16:0) e o ácido esteárico (C18:0) como ácidos majoritários quando examinaram o 

efeito de diferentes tipos de dietas na composição dos ácidos graxos do tecido 

adiposo. 

Os benefícios à saúde dos ácidos graxos n-3 (AGPI) na nutrição humana, 

particularmente o eicosapentanóico (EPA) e decosahexanóico (DHA), tem sido 

documentado por numerosos estudos epidemiológicos e clínicos. 
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2.4 Métodos de esterificação de ácidos graxos 

 

A determinação de ácidos graxos em produtos de origem animal tem 

acompanhado, tradicionalmente, a extração dos lipídios, saponificação ou 

transesterificação em NaOH/metanol, derivatização ou metilação e análise por 

cromatografia de gás dos ésteres metílicos dos ácidos graxos (KE et al, 1990). 

Alguns métodos são avaliados continuamente para a determinação de ácidos 

graxos em ovos. O procedimento mais comumente usado, neste caso, é a extração 

dos lipídios usando clorofórmio:metanol (2:1, v/v) e a esterificação dos ácidos graxos 

a ésteres metílicos. Outros métodos reportados incluem a saponificação direta e a 

saponificação pós-extração. Contudo, a extração com a mistura clorofórmio:metanol 

e a saponificação consomem tempo, é perigoso à saúde, dispendioso e pode 

conduzir a erros devido aos múltiplos passos envolvidos. Wang et al (2000) 

reportaram um procedimento alternativo para a determinação dos lipídios de 

bactérias pela metilação direta, a qual tem sido reportada para outras amostras 

biológicas com bastante exatidão e recuperação. 

O uso de hidrólise ácida como o uso HCl ou BF3 para a preparação de ésteres 

metílicos de ácidos graxos tem sido muito comum. Contudo, comparado com a 

hidrólise alcalina usando KOH ou NaOCH3, a hidrólise ácida pode produzir menos 

ALC (ácido linoleico conjugado) através da isomerização geométrica (CHRISTIE, 

2001). 

As diferenças no percentual (p/p) de AGMI (ácidos graxos monoinsaturados) 

na transesterificação direta em músculo liofilizado de cordeiros observadas quando 

as hidrólises ácida e alcalina foram usadas podem ser explicadas pelo conteúdo de 

ácido oléico (C18:1c9), onde foram: menores com o uso do HCl (P<0,03), 
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intermediárias com o uso do BF3 (P=0,03); resultados similares do percentual em 

peso dos ácidos graxos foram observados quando KOH e NaOCH3 foram usados na 

hidrólise, um maior percentual em peso para ALC quando o HCl e o BF3 foram 

usados na hidrólise e os AGPI (ácidos graxos poliinsaturados) não foram afetados 

por nenhuma das hidrólises (MURRIETA et al, 2003). 

Contudo, a alteração dos ácidos graxos pode ocorrer durante a preparação 

dos ésteres metílicos (CHRISTIE, 2001). Kramer et al, (1997) reportaram uma 

redução de 56% na percentagem (p/p) do ácido linoleico cis-9, trans-11 quando o 

HCl foi usado durante a hidrólise no lugar do NaOCH3 para a preparação dos 

ésteres metílicos dos lipídios do leite. BOLTE et al (2002) não observaram 

diferenças consistentes quando compararam os efeitos da hidrólise ácida e alcalina 

em músculo de cordeiros.    

 

2.5 Transesterificação direta 

 

Os principais métodos de preparação dos ésteres metílicos dos ácidos graxos 

têm sidos adaptados para diminuir as etapas de metilação para um ou dois passos 

(RULE, 1997). Métodos similares foram reportados por Sukhija e Palmquist (1998) 

sendo aplicados em materiais liofilizados. 

Estudos realizados por Ichihara et al (1996) mostraram a conveniência do 

tratamento das amostras de carne em que os lipídios não são extraídos com 

solvente antes da transesterificação dos mesmos.  

O tratamento de liofilização da carne antes da saponificação e metilação 

direta sobre o material desidratado, seguido de análise por cromatografia a gás em 
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colunas de alta eficiência (100m) tem sido proposto recentemente por Rule et al 

(2002).  

Alguns estudos demonstram que as amostras podem ser transesterificadas 

antes da extração dos lipídios com solvente. Mediante a eliminação das etapas de 

extração e com o uso de menores quantidades de substâncias carcinogênicas, como 

o clorofórmio, a preparação dos ésteres metílicos dos ácidos graxos, se torna mais 

rápida e possível. Além disso, a transesterificação direta elimina etapas de extração 

com solvente, tempo de transferência de solventes, lavagens e evaporações de 

solventes. Portanto, para a análise dos ácidos graxos totais em um único passo de 

transesterificação direta com trifluoreto de boro em metanol parece ser um 

procedimento prático e aceitável (RULE, 1997).  

Murrieta et al (2003) recomendam o uso da hidrólise alcalina com KOH para a 

análise quantitativa dos ácidos graxos quando se deseja usar transesterificação 

direta do músculo liofilizado de animais produtores de carne, demonstrando que esta 

hidrólise gerou resultados quantitativos superiores nos valores dos ácidos graxos 

nestes músculos quando comparada com a hidrólise ácida com HCl e com o uso de 

NaOCH3. 

Aparentemente, duas horas de transesterificação direta são necessárias para 

converter completamente os ácidos graxos dos lipídios do tecido adiposo em ésteres 

metílicos desses ácidos graxos (RULE, 1997). 

A metilação direta tem mostrado resultados comparáveis com o método 

convencional. Estudos visando a comparação de diferentes métodos de 

determinação dos ácidos graxos em ovos têm sido realizados por Wang et al (2000). 

Pesquisas com este intuito são importantes, uma vez que o método tradicional utiliza 

várias etapas (extração com clorofórmio e metanol seguido pela reação de metilação 
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ácida ou alcalina e extração com hexano) na análise qualitativa e quantitativa de 

ácidos graxos nas amostras, enquanto que a metilação elimina a etapa de extração 

e utiliza menos substâncias carcinogênicas torna-se um procedimento prático e 

aceitável (RULE, 1997).  

 

2.6 Determinação dos ácidos graxos 

 

O procedimento de determinação de ácidos graxos por cromatografia a gás 

apresenta boa sensibilidade podendo separar misturas complexas dos diferentes 

ácidos graxos presentes na amostra. Murrieta et al (2003) reportaram 

cromatogramas dos lipídios da carne de ruminantes com até 96 picos dos quais 34 

foram identificados. Essa técnica representa uma alternativa importante para 

laboratórios de pequeno porte pela simplificação do processo (menor tempo de 

análise) e pelo limitado uso de reagentes (benefício econômico). Ultimamente, 

Murrieta et al (2003) definiram alguns tratamentos complementares (hidrólise ácida 

ou alcalina no processo de metilação dos ácidos graxos) para minimizar perdas de 

ALC nesta determinação. 

Badinga et al (2003) usaram colunas capilares (30 m x 0,25 mm x 0,2 µm) de 

poliamino glicol para identificar os ácidos graxos de amostras de fígado de frango 

por cromatografia a gás, com um detector de ionização de chama (FID) a uma 

temperatura de 250 e 260ºC, hélio como gás de arraste a 0,5 ml/min, “split ratio” 

100:1 e a temperatura da coluna variou de 140ºC a 220ºC aumentando numa razão 

de 3,7ºC/min. Du e Ahn (2002) usaram coluna capilar (HP-5) de 30 m x 0,25 mm x 

0,25 µm) com rampa de temperatura variando de 180ºC 230ºC a 2,5ºC/min, 

temperatura do detector (FID) de 280ºC e hélio como gás de arraste (1,1 mL/min). 
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Migdal et al (2004) também usaram coluna capilar de 30 m x 0,53 mm x 0,5 µm para 

identificar os ácidos graxos onde as temperaturas programadas foram: 200ºC o 

injetor, 240ºC para o detector, a coluna foi de 100ºC por 2 min, 160ºC por 5 min e 

204ºC por 8 min e argônio como gás de arraste. 

Ácidos graxos como: oleico (C18:1), ácido palmítico (C16:0) e o ácido 

esteárico (C18:0) são reportados como majoritários, em estudos, por meio da análise 

dos seus respectivos ésteres metílicos usando cromatografia a gás com coluna 

capilar (0,25 mm de diâmetro interno e 25 m de comprimento) de sílica fundida, 

volume de injeção de 1 µL, detector (FID), usando hélio como gás de arraste e a 

quantificação foi feita pela técnica do padrão interno por meio do éster metílico do 

ácido nonadecanóico-C19:0 (Velasco et al, 2004).  

Coluna capilar de 60 m x 0,25 mm x 025 µm (HP 1909N-136) de polietileno 

glicol foram usadas para a análise dos ácidos graxos do Longissimus dorsi das raças 

Austriana de los Vales, Morucha, Parda Alpina, Pirenaica e Retinta, onde a 

temperatura variou de 150 a 210ºC a 10ºC/min e de 210 a 240ºC a 5ºC/min, hélio foi 

usado como gás de arraste (1 mL/min), temperatura de injeção foi de 255ºC, do 

detector foi de 240ºC e os ácidos graxos foram identificados por meio do tempo de 

retenção dos ácidos graxos da mistura padrão (INSAUSTI et al, 2004). 

O uso da cromatografia a gás com colunas capilares longas (100 m) permite 

separar uma enorme variedade de ácidos graxos. Kramer et al, (1997) conseguiram 

separar mais de 180 tipos de ácidos graxos em amostras de leite de bovinos.  RULE 

et al (2002) identificaram 34 ácidos graxos, de um total de 96, usando uma coluna 

capilar de 100 m em estudo de graxos do músculo de pequenos ruminantes.  

Cherian et al (2002) também usaram coluna capilar SP-2560 (Bellefonte PA) 

de 100 m x 0,25 mm x 0,2 µm tendo sílica fundida como fase estacionária, injetando 
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2 µL de amostra contendo os ácidos graxos e temperatura variando de 110 a 200ºC 

num incremento de 20ºC/min e até 230ºC a um aumento de 10ºC/min; hélio como 

gás de arraste (1,0 mL/min), a temperatura do detector foi 250ºC e os ácido graxos 

foram identificados por meio do tempo de retenção de seus respectivos padrões e os 

resultados mostrados em percentual do total de ácidos graxos das amostras. 

Cifuni et al (2004) identificaram 35 ácidos graxos em três músculos 

(Semimembranosus, Longissimus dorsi e Semitendinosus) por meio de 

cromatografia a gás nas seguintes condições de operação: coluna capilar (CP-88) de 

100 m, 0,25 mm de diâmetro interno, hélio (0,7mL/min) como gás de arraste, 

detector FID à 260ºC, a temperatura da coluna variou de 140ºC a 220ºC aumentado 

numa razão de 4ºC/min, cada um dos ácidos graxos foram identificados por meio do 

tempo de retenção de uma mistura de padrões (FAME, SIGMA) e o resultado 

expressado como o percentual do total de ácidos graxos metilados. 

Murrieta et al (2003) e Rule et al (2002) usaram coluna capilar de 100 m x 

0,25 mm de diâmetro interno x 0,2 µm (SP 2560, Supelco, Bellefonte PA) sob as 

seguintes condições: a temperatura da coluna 175ºC por 40 min e 240ºC por 10 min, 

a temperatura do injetor e detector foi de 275ºC, hélio como gás de arraste a 0,8 

mL/mim, “split ratio” 50:1 e a quantificação dos ácidos graxos foi feita pelo método 

do padrão interno usando o éster metílico do ácido tridecanóico (13:0). Bolte et al 

(2002) também analisaram seus ácidos graxos sob as mesmas condições com 

diferenças apenas no fluxo do gás de arraste (0,5 mL/min) e na temperatura do 

injetor e detector que foram de 250ºC. 

Apesar da técnica de cromatografia a gás apresentar baixa sensibilidade para 

identificar traços de ácidos graxos, estudos mostram que quantidades mínimas de 

ácidos graxos podem ser quantificadas. A ocorrência de quantidades traço dos 
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ácidos graxos C:22c-4,7,10,13,16,19 (ácido decosahexanóico) e do C24:0 nos 

músculos de espécies ruminantes foram reportadas por Rule et al (2002). 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Descrição do experimento e preparação das amost ras 

 

Neste estudo foi utilizada a carne da perna de 4 animais caprinos do 

cruzamento entre as raças Bôer x SRD (Sem Raça Definida) e de 4 animais caprinos 

do cruzamento entre as raças Anglo-Nubiana x SRD provenientes do criatório de 

caprinos do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Ceará – UFC, 

criados em regime semi-intensivo e abatidos com aproximadamente 12 meses de 

idade. As amostras de carne foram coletadas após permanência das carcaças sob 

refrigeração (1 ºC) por 12 horas.  

As carcaças foram desossadas e coletados os músculos Semimembranosus 

da perna direita de cada animal. Estes músculos foram triturados em processador de 

alimentos, e a massa de carne dividida em quatro partes iguais, sendo que uma 

destas foi liofilizada até completa sublimação da água. Em seguida as amostras de 

carnes liofilizadas foram embaladas a vácuo em filme de nylon/polietileno e mantidas 

sob refrigeração até serem analisadas. 

Antes de serem utilizadas as amostras liofilizadas foram desintegradas em 

gral com pistilo até obterem o aspecto de uma farinha. 
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3.2 Preparação da curva de calibração dos ésteres m etílicos padrões 

 

A determinação quantitativa dos ácidos graxos da carne caprina foi realizada 

de acordo com a técnica do padrão interno. 

 

3.2.1 Preparação da solução da mistura de padrões C-8 a C-22 

 

Uma massa correspondente a 100 mg de uma mistura contendo 19 ésteres 

metílicos de ácidos graxos C-8 a C-22 (Supelco 189-20) foi dissolvida em hexano e 

transferida quantitativamente para um balão volumétrico de 10mL sendo o volume 

completado com o mesmo solvente.  

 

3.2.2 Preparação da solução do padrão interno C-19:0 

 

Foi preparada uma solução do éster metílico do ácido nonadecanóico (C19:0, 

Sigma-Aldrich Nº 5377) de concentração 5000 mg/L em hexano. 

 

3.2.3 Preparação das diluições da solução da mistura de padrões C-8 a C-22 

 

Alíquotas de 5µL, 10µL, 15µL, 20µL, 25µL da solução contendo os padrões 

dos ésteres metílicos dos ácidos graxos C-8 a C-22 (Supelco 189-20) foram 

transferidas para frascos de cromatografia de gás contendo 1µL da solução do 

padrão interno e o volume completado para 100µL com hexano, por meio de uma 

pipeta automática. Após a homogeneização, uma alíquota de 1µL foi retirada e 

analisada por cromatografia de gás. 
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3.2.4 Preparação das curvas de calibração 

 

Após a separação cromatográfica dos ésteres metílicos dos ácidos graxos em 

cada uma das concentrações preparadas e obtenção das áreas dos picos dos 

mesmos e da área do pico do padrão interno, foram calculadas as razões das áreas 

(área do pico do padrão/área do pico do padrão interno). Em seguida, foi construído 

o gráfico da curva de calibração relacionando essa razão de áreas e a massa de 

éster metílico para cada ácido graxo existente na mistura de padrões. As curvas de 

calibração para cada éster metílico dos ácidos graxos, C-8 a C-22 (Supelco 189-20), 

foram preparadas colocando no eixo das ordenadas (y) o valor da razão entre a área 

do pico do éster metílico do ácido graxo padrão e a área do padrão interno e no eixo 

das abscissas (x) a concentração, em microgramas/100 microlitros, do éster metílico 

do ácido graxo, como mostram as Tabelas 7 a 12 e as Figuras 5 a 22 do Anexo 1.   

 

3.3 Metilação dos ácidos graxos por hidrólise ácida  

 

Foram transferidos 100mg da amostra liofilizada para tubos de 50mL com 

tampa rosqueada. Em seguida, foram adicionados 2mL de HCl 0,5M em metanol e 

2mL de metanol de acordo com Rule, 1997. Depois os tubos foram devidamente 

fechados, agitados e levados ao banho-maria a 80ºC durante 2 horas. Após a 

transesterificação direta dos ácidos graxos, 3mL de água e 3mL de hexano foram 

adicionados aos tubos resfriados seguidos de agitação em vortex. Da fase contendo 

hexano, 1mL foi transferido para um tubo de cromatografia de gás e o solvente 

evaporado em corrente de nitrogênio até secura. Em seguida, 1µL da solução do 

padrão interno foi adicionado, e o volume completado para 100µL com hexano. 
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3.4 Metilação dos ácidos graxos por hidrólise alcal ina 

 

Foram transferidos 100 mg de amostra liofilizada para tubos de 50mL com 

tampa rosqueada. Em seguida foram adicionados 2 mL de KOH 0,2M em metanol e 

2 mL de metanol. Depois os tubos foram devidamente fechados, agitados e levados 

ao banho-maria a 80ºC durante 2 horas. Após a transesterificação direta dos ácidos 

graxos, 3 mL de água e 3 mL de hexano foram adicionados aos tubos resfriados 

seguidos de agitação em vortex; deixou-se decantar por um período de 12 horas. Da 

fase contendo hexano, 1 mL foi transferido para um tubo de cromatografia de gás e 

evaporado em corrente de nitrogênio até secura. Em seguida, 1 µL da solução do 

padrão interno foi adicionado e o volume completado para 100 µL com hexano.  

 

3.5 Análise Cromatográfica 

 

Uma alíquota de 1µL das soluções padrão ou das amostras metiladas por 

hidrólise ácida ou alcalina foi injetado em cromatógrafo de gás operando nas 

seguintes condições: coluna capilar de 100m de comprimento (SP-2560, Suppelco, 

100 m x 0,25 mm DI x 0,2 µm) com “split ratio” de 100:1, usando o Hidrogênio como 

gás de arraste com fluxo de 0,1mL/min. A temperatura do injetor e do detector foi de 

250ºC e a da coluna variou de 160ºC a 240ºC, aumentado numa razão de 3,5ºC/min. 

 

3.6 Análise estatística 

 

O delineamento experimental aplicado foi inteiramente casualizado com 4 

tratamentos e 4 repetições por tratamento. Os tratamentos foram obtidos segundo 
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um fatorial 2 x 2, onde os fatores analisados foram dois grupos genéticos (Bôer x 

SRD e Anglo Nubiana x SRD) e duas metodologias de obtenção dos ésteres 

metílicos dos ácidos graxos (hidrólise ácida e hidrólise alcalina). Cada repetição era 

composta pela carne de um animal de cada um dos grupos genéticos, totalizando 8 

animais.  

A análise estatística dos dados foi realizada pelo procedimento GLM (SAS 

Institute, 2000), através do procedimento ANOVA para um modelo fatorial. A 

diferença entre as médias foi verificada pelo teste t. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Transesterificação Direta 

 

A transesterificação diretamente no músculo liofilizado eliminou as etapas de 

manipulação de solventes, utilisada no procedimento tradicional, pois os mesmo são 

considerados carcinogênicos.  Uma única etapa de transesterificação dos lipídios 

totais da carne foi suficiente para metilar os 19 ácidos graxos identificados nos 

extratos lipídicos dos cruzamentos entre os grupos raciais Bôer x SRD e Anglo 

Nubiana x SRD. Rule (1997) reportou que a transesterificação direta reduziu as 

etapas da extração com solvente, eliminando as transferências, lavagens e a 

evaporação dos solventes. Assim, a análise dos ácidos graxos totais em um único 

passo de transesterificação direta é um procedimento usualmente aceitável; sendo, 

ainda segundo Wang et al (2000), um método simples, mais ambientalmente correto 

que os métodos convencionais e que apresenta poucas variações entre os 

resultados obtidos. 
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Em relação aos métodos de metilação por hidrólise ácida usando o HCl em 

metanol e por hidrólise alcalina usando KOH em metanol, o HCl foi um reagente 

mais fácil de trabalhar por não formar espuma durante a agitação em vortex na 

etapa de extração com hexano. A centrifugação, por um lado seria uma alternativa 

apropriada para decantar o material existente nos tubos onde foram realizadas a 

metilação alcalina em um menor intervalo de tempo. No entanto, devido a 

quantidade de solução a ser transesterificada ser pequena, cerca de 4 mL, 

quantitativamente não seria viável transferir todo o material para tubos de 

centrifugação. Isso acarretaria em perda de massa e solvente tendo em vista que os 

ácidos graxos seriam quantificados por cromatografia de gás. 

 

4.2. Análise Cromatográfica 

 

 A análise cromatográfica possibilitou a identificação e quantificação de 

um total de 19 picos, como mostra a figura a seguir: 
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(mV) 

 

Tempo (min) 

 

FIGURA 1. Cromatograma da mistura padrão contendo o padrão interno. 

Condições cromatográficas: coluna capilar de 100m de comprimento (SP-2560, 

Suppelco, 100 m x 0,25 mm DI x 0,2 µm) com “split ratio” de 100:1, usando o 

Hidrogênio como gás de arraste com fluxo de 0,1mL/min. A temperatura do injetor e 

do detector foi de 250ºC e a da coluna variou de 160ºC a 240ºC, aumentado numa 

razão de 3,5ºC/min. 
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O uso de uma coluna capilar de 100m para a resolução tanto dos picos dos 

padrões quanto para os picos das amostras, possibilitou uma boa resolução para 

estes ácidos graxos. Pelo tempo de retenção observou-se que o tempo de retenção 

do pico do padrão interno não coincidiu com o tempo de retenção dos picos da 

mistura de padrões C-8 a C-22, o que possibilitou a análise quantitativa dos mesmos 

pela técnica analítica do padrão interno.  

 Segundo Murrieta et al (2003), numerosos picos são detectados quando 

colunas capilares de 100m são usadas em cromatografia de gás. Rule et al, (2002) 

reportaram a identificação de 34 picos de ácidos graxos, mas já foi observada a 

resolução de 96 picos quando uma coluna de 100m foi usada para determinação 

dos ácidos graxos do músculo de espécies ruminantes. 

     (mV) 

 

Tempo (min) 

FIGURA 2. Cromatograma dos picos identificados da amostra por hidrólise ácida. Ver 

condições cromatográficas descritas na Figura 1. 
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Na figura 2 foram observadas as resoluções dos picos dos ácidos graxos 

encontrados na carne caprina por meio da hidrólise ácida. Observamos também que 

além dos 19 picos de ácidos graxos da solução padrão C-8 a C-22 utilizados neste 

estudo, têm-se a resolução de outros picos que podem estar relacionados com 

ácidos graxos ausentes na solução padrão. 

     (mV) 

 

Tempo (min) 

FIGURA 3. Cromatograma dos picos identificados da amostra por hidrólise alcalina. 

Ver condições cromatográficas descritas na Figura 1. 

 

Na figura 3 também foram observadas as resoluções dos picos dos ácidos 

graxos encontrados na carne caprina por meio da hidrólise alcalina. Nesta figura 

também foram observados os 19 picos de ácidos graxos da solução padrão C-8 a C-
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22 utilizados neste estudo e a resolução de outros picos que podem estar 

relacionados com ácidos graxos ausentes na solução padrão. 

A técnica cromatográfica, além disso, proporcionou a visualização de picos 

com resolução muito baixa, que poderiam ser identificados através de 

cromatogramas de misturas de padrões contendo um número maior de ésteres 

metílicos de ácidos graxos do que a mistura de padrões utilizada neste trabalho. Isso 

mostrou o quanto a técnica é sensível na quantificação e identificação dos mesmos.   

Rule et al (2002), contudo, reportaram quantidades traço dos ácidos graxos 

C22:6c-4,7,10,13,16,19 (ácido decosahexanóico) e C24:0 por meio da cromatografia 

de gás nos músculos de algumas espécies de ruminantes. 

Na Tabela 1 são apresentados, como exemplo do que foram obtido para os 

19 ácidos graxos confirmados nas carnes analisadas (Anexo), os valores de 

concentração em microgramas do padrão de éster metílico, no caso o ácido 

octadecanóico (C8:0), e da razão entre a área do pico desse padrão com a área do 

pico do padrão interno obtidos mediante cromatografia de gás.  
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TABELA 1 . Valores da concentração em microgramas por 100 microlitros do éster 

metílico C8:0 e das razões entre as áreas do pico desse padrão e a do padrão 

interno. 

C8:0  

Concentração do 

ácido graxo 

(µg/100µL) 

Área do 

padrão/Área do 

padrão interno 

0,473 0,006 

0,947 0,016 

1,448 0,043 

1,893 0,050 

3,862 0,129 

4,827 0,147 

 

 

Os resultados são os valores necessários para a construção da curva de 

calibração para cada éster metílico de ácido graxo componente da mistura padrão. O 

Gráfico 1, portanto, apresenta a curva de calibração, a equação de regressão e o 

coeficiente de correlação linear obtidos a partir dos dados da Tabela 1. 
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FIGURA 4. Curva de calibração do éster metílico do Ácido Octanóico (C8:0). 
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Observou-se que os coeficientes de correlação (R2) mostraram-se 

satisfatórios, pois cerca de 98% dos resultados obtidos foram explicados pelos 

modelos de correlação mostrados nos gráficos construídos por meio dos resultados 

experimentais obtidos (ANEXO, Figuras 5 a 22).  

A tabela 2 mostra os valores percentuais de 19 ácidos graxos identificados no 

músculo liofilizado de animais caprinos provenientes dos cruzamentos entre as raças 

Bôer x SRD e Anglo Nubiana x SRD analisada por cromatografia gás após 

esterificação dos ácidos graxos mediante hidrólise ácida e hidrólise alcalina. 

A tabela 2 contém também os desvios padrão do percentual de 4 repetições 

para cada cruzamento, perfazendo um total de 8 metilações, sendo 4 ácidas e 4 

alcalinas por grupo genético (Bôer e Anglo Nubiana). 

Os ácidos que mais contribuíram para o total dos ácidos graxos saturados 

(AGS) na carne dos animais do cruzamento Bôer x SRD foram: C15:0, C16:0, C17:0, 

C18:0 e C22:0; enquanto que na carne do cruzamento Anglo Nubiana x SRD foram: 

C8:0, C12:0, C15:0, C16:0, C18:0 e C22:0 . Onde o C15:0, C16:0 e C18:0 foram, em 

valores absolutos, os de maior percentual na carne do cruzamento Bôer x SRD em 

ambos tratamentos de metilação por hidrólise estudados.  Já na carne do 

cruzamento Anglo Nubiana x SRD, o C16:0 e o C18:0 foram os mais abundantes 

nos dois tipos de hidrólises aplicadas neste estudo. Trabalhos revisados por 

Banskalieva et al, (2000) e Wood et al, (2003) assim como trabalhos realizados por 

Velasco et al (2004), Rowe et al (1999) e Bas e Morand-Fehr (2000) mostraram 

também que os ácidos graxos C18:0 (esteárico) e C16:0 (palmítico) foram os que 

mais contribuíram para o perfil de ácidos graxos saturados da carne de cordeiros.  

Dentre os ácidos graxos monoinsaturados, para ambos cruzamentos, o ácido 

palmitoleico C16:1 foi encontrado em maior percentual. O ácido graxo insaturado 
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C18:1c9 foi encontrado em maior percentual no processo de metilação por hidrólise 

alcalina na carne de ambos os cruzamentos raciais (Bôer x SRD e Anglo Nubiana x 

SRD). Já os ácidos graxos C18:1t9 e C22:1c9 foram encontrados em maior 

percentual no cruzamento Anglo Nubiana x SRD tanto para a hidrólise ácida quanto 

para a hidrólise alcalina. Enquanto que o C18:2c6 atingiu um percentual 

numericamente maior na hidrólise alcalina para o cruzamento Anglo Nubiana x SRD.  

Os resultados percentuais mostraram que os ácidos graxos majoritários para 

os dois tratamentos e os dois grupos genéticos em ordem decrescente foram: 

C18:1c9, C18:2c6 e C18:3. Rule et al (2002) citaram o C16:0 e C18:1c9 como ácidos 

graxos majoritários por meio da hidrólise ácida e Murrieta et al (2003) reportaram o 

C18:1c9 como majoritário quando a hidrólise alcalina foi usada na preparação dos 

ésteres metílicos dos ácidos graxos no músculo de ovinos.  

A análise estatística mostrou não haver interação entre os dois efeitos 

estudados (grupo racial dos animais e tipo de hidrólise usada para metilar os ácidos 

graxos). Na composição lipídica dos músculos destes animais os resultados 

percentuais mostram que os valores médios dos ácidos graxos saturados são 

numericamente inferiores aos valores médios dos ácidos graxos insaturados.  

Wood et al (2003) recomendam que a relação ácido graxo poliinsaturado/ 

ácido graxo saturado (AGPI/AGS) deve situar-se acima de 0,4 e relatam que a carne 

de animais ruminantes, embora tenha níveis bastante baixos de lipídios totais, têm 

alta proporção de AGPI/AGS>1,0. 
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TABELA 2 . Composição percentual de 19 ácidos graxos na carne de caprinos Bôer 

x SRD e Anglo Nubiana x SRD esterificados mediante hidrólise ácida ou alcalina. 

 
Carne Bôer x SRD 

 
Carne Anglo Nubiana x SRD 

 
 
Ácidos 
graxos  

 
Hidrólise ácida  

 
Hidrólise alcalina  

 
Hidrólise ácida  

 
Hidrólise alcalina  

 
C8:0 

 
0,73 ± 0,10 

 
0,66 ± 0,05 

 
2,89 ± 0,28 

 
3,14 ± 0,19 

 
C10:0 

 
0,41 ± 0,03 

 
0,35 ± 0,03 

 
1,96 ± 0,90 

 
1,51 ± 0,19 

 
C12:0 

 
0,73 ± 0,07 

 
0,63 ± 0,08 

 
3,15 ± 1,93 

 
2,67 ± 0,33 

 
C13:0 

 
1,34 ± 0,43 

 
1,16 ± 0,40 

 
2,02 ± 0,69 

 
1,62 ± 0,14 

 
C14:0 

 
1,46 ± 0,76 

 
1,81 ± 1,03 

 
2,32 ± 1,06 

 
1,75 ± 0,21 

 
C15:0 

 
3,57 ± 0,92 

 
3,06 ± 1,46 

 
2,60 ± 0,32 

 
2,47 ± 0,39 

 
C16:0 

 
2,91 ± 0,71 

 
3,33 ± 1,46 

 
4,45 ± 0,73 

 
3,38 ± 0,23 

 
C17:0 

 
2,16 ± 0,92 

 
2,23 ± 0,18 

 
0,56 ± 0,07 

 
0,54 ± 0,08 

 
C18:0 

 
2,92 ± 0,54 

 
3,68 ± 0,64 

 
7,11 ± 1,43 

 
6,82 ± 1,12 

 
C20:0 

 
0,97 ± 0,06 

 
0,96 ± 0,18 

 
0,89 ± 0,32 

 
0,83 ± 0,23 

 
C22:0 

 
2,41 ± 0,55 

 
2,33 ± 0,17 

 
1,66 ± 0,89 

 
1,45 ± 0,46 

     
 
C14:1 

 
2,51 ± 0,93 

 
2,78 ± 0,46 

 
1,45 ± 0,72 

 
1,26 ± 0,24 

 
C16:1 

 
3,24 ± 0,94 

 
5,02 ± 0,81 

 
2,64 ± 0,23 

 
0,96 ± 0,09 

 
C18:3 

 
14,69 ± 2,16 

 
14,06 ± 2,41 

 
11,72 ± 1,32 

 
11,75 ± 1,39 

     
 
C18:1c9 

 
29,91 ± 5,39 

 
31,44 ± 3,74 

 
24,65 ± 3,28 

 
29,27 ± 2,91 

 
C18:1t9 

 
2,27 ± 0,38 

 
1,17 ± 0,45 

 
3,10 ± 0,95 

 
2,58 ± 0,57 

 
C18:2c6 

 
23,94 ± 4,77 

 
23,03 ± 1,51 

 
23,38 ± 3,11 

 
25,08 ± 3,32 

 
C20:1c9 

 
0,23 ± 0,04 

 
0,24 ± 0,02 

 
0,33 ± 0,10 

 
0,31 ± 0,05 

 
C22:1c9 

 
2,18 ± 0,50 

 
2,03 ± 0,25 

 
3,04 ± 0,51 

 
2,52 ± 0,25 

Os resultados são médias com estimativas dos desvios padrão respectivos. 

Resultados expressos em percentagem do total de ácidos graxos . 
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A tabela 3 mostra os resultados de concentração em mg de ácido graxos por 

100 g de material liofilizado para a carne dos cruzamentos Bôer x SRD e Anglo 

Nubiana x SRD submetida à metilação por hidrólises ácida e alcalina. 

Observou-se que a concentração de ácidos graxos saturados é inferior a de 

ácidos graxos saturados em ambos grupo genéticos e tipos de hidrólise utilizadas 

neste estudo. Para a carne do cruzamento Bôer x SRD, a metilação por hidrólise 

alcalina apresentou um valor absoluto maior que na hidrólise ácida, 59,97 mg/100g e 

74,88 mg/100g. No entanto, a carne do cruzamento Anglo x SRD apresentou valores 

de 17,92 mg/100g e 16,45 mg/100g para as hidrólises ácida e alcalina, 

respectivamente.  

Como observado na tabela 2, os ácidos graxos saturados quantitativamente 

maiores foram C15:0, C16:0 e C18:0 para ambos grupos genéticos e hidrólises. 

Porém, numericamente maiores na carne do cruzamento Bôer x SRD que na do 

cruzamento Anglo Nubiana x SRD.  

O mesmo comportamento ocorreu quando foram comparadas as 

concentrações dos ácidos graxos insaturados em ambos grupos genéticos e 

hidrólises estudadas. Para a hidrólise ácida e alcalina obteve-se: 239,18 mg/100g e 

296,69 mg/100g para o grupo genético Bôer x SRD; 41,86 mg/100g e 55,43 

mg/100g para o grupo genético Anglo Nubiana x SRD. 

Os ácidos graxos insaturados mais abundantes foram o C18:3, o C18:1c9 e o 

C18:2c6. A hidrólise alcalina mostrou em ambos grupos genéticos uma alta 

concentração do C18:1c9. Murrieta et al (2003) observaram o mesmo quando 

compararam dois tipos de hidrólise ácida com dois tipos de hidrólise alcalina, onde 

as hidrólises alcalinas apresentaram resultados quantitativamente maiores que as 

hidrólises ácidas para o isômero C18:1c9.   
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Portanto, embora a quantidade de ácidos graxos insaturados (mg/100g) foi 

maior que a de saturados em ambos grupos genéticos estudados, a carne 

proveniente do cruzamento Bôer x SRD foi superior àquela proveniente do 

cruzamento Anglo Nubiana x SRD. Com esta comparação, a carne proveniente do 

primeiro cruzamento pode apresentar um valor nutricional superior à do segundo 

cruzamento com relação à sua composição lipídica. 
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TABELA 3 . Composição em mg/100g de material liofilizado de 19 ácidos graxos na 

carne de caprinos esterificados mediante hidrólise ácida ou alcalina. 

 
Carne Bôer x SRD 

 
Carne Anglo Nubiana x SRD 

 
 
Ácidos 
graxos  

 
Hidrólise ácida  

 
Hidrólise alcalina  

 
Hidrólise ácida  

 
Hidrólise alcalina  

 
C8:0 2,23 ± 0,31 2,48 ± 0,36 1,76 ± 0,44 2,34 ± 0,19 
 
C10:0 1,22 ± 0,05 1,31 ± 0,08 1,07 ± 0,03 1,12 ± 0,04 
 
C12:0 2,21 ± 0,20 2,28 ± 0,08 1,92 ± 0,10 1,98 ± 0,09 
 
C13:0 4,16 ± 1,71 4,37 ± 1,75 1,13 ± 0,11 1,21 ± 010 
 
C14:0 4,41 ± 2,28 6,47 ± 3,21 1,27 ± 0,03 1,28 ± 0,03 
 
C15:0 10,99 ± 3,48 11,37 ± 5,55 1,61 ± 0,54 1,84 ± 0,40 
 
C16:0 9,04 ± 3,15 12,26 ± 5,10 2,63 ± 0,66 2,54 ± 0,31 
 
C17:0 6,53 ± 2,57 8,34 ± 1,34 0,35 ± 0,09 0,42 ± 0,07  
 
C18:0 8,98 ± 2,43 13,84 ± 3,63 4,55 ± 1,91 5,20 ± 1,35 
 
C20:0 2,93 ± 0,17 3,53 ± 0,56 0,50 ± 0,04 0,62 ± 0,21 
 
C22:0 7,27 ± 1,44 8,63 ± 0,99 1,13 ± 0,80 1,09 ± 0,51 
        
 
C14:1 7,56 ± 2,65 10,30 ± 1,67  0,88 ± 0,08 0,93 ± 0,08 
 
C16:1 9,88 ± 3,15 18,55 ± 3,35 1,62 ± 0,56 0,71 ± 0,01 
 
C18:3 44,22 ± 3,37 53,03 ± 15,49 7,22 ± 2,62 8,94 ± 2,18 
        
 
C18:1c9 91,28 ± 20,61 116,13 ± 12,79 15,43 ± 6,08 21,84 ± 1,53 
 
C18:1t9 6,98 ± 1,88 4,39 ± 1,82 2,00 ± 1,09 1,95 ± 0,57 
 
C18:2c6 72,01 ± 10,44 85,75 ± 13,20 14,50 ± 5,28 18,99 ± 4,15 
 
C20:1c9 0,70 ± 0,09 0,88 ± 0,13 0,21 ± 0,08 0,20 ± 0,04 
 
C22:1c9 6,55 ± 1,12 7,66 ± 1,81 1,87 ± 0,174 1,87 ± 0,23 

Os resultados são médias com estimativas dos desvios padrão respectivos. 

Resultados expressos em percentagem do total de ácidos graxos. 
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 A tabela 4 mostra o efeito do grupo genético na análise do perfil de ácidos 

graxos em relação aos dois grupos genéticos estudados onde se encontram os 

valores médios das repetições (n = 8) independentes do tipo de hidrólise aplicada 

para a metilação dos ácidos graxos. 

 Foram encontrados valores significativamente (P<0,05) mais altos para os 

ácidos graxos saturados C8:0, C10:0, C12:0, C13:0, C18:0 e para os 

monoinsaturados C18:1t9, C20:0c9 e C22:0c9 na carne do cruzamento Anglo 

Nubiana x SRD que na dos animais do cruzamento Bôer x SRD. Entretanto, este 

último tipo de carne apresentou valores significativamente (P<0,05) maiores para os 

ácidos graxos saturados C17:0 e C22:0 e para os insaturados C14:0, C16:1 e C18:3.  

 Não foram detectadas diferenças significativas (P<0,05) entre os dois tipos 

de carne para os ácidos graxos saturados C14:0, C15:0, C16:0 e C20:0 nem para os 

ácidos graxos insaturados C18:1c9 e C18:2c6, apesar de que na carne do 

cruzamento Bôer x SRD, dos ácidos graxos citados anteriormente, somente o 

C18:2c6 não obteve um valor numericamente maior. Pariza et al (2001) mostraram, 

em pesquisas recentes, que estes isômeros dienóicos do ácido linoleico presentes 

na gordura da dieta apresentam propriedades anticarcinogênica, antiteratogênica e 

hipocolesterolêmicas.  

Portanto, de acordo com estes valores percentuais de ácidos graxos observa-

se que há diferença (P<0,05) significativa entre os grupos genéticos na análise do 

perfil de ácidos graxos do músculo destes animais caprinos.  
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TABELA 4 . Composição percentual de 19 ácidos graxos na carne de caprinos Bôer 

x SRD e Anglo Nubiana x SRD. 

Ácido graxo  Carne Bôer x SRD  Carne Anglo Nubiana x SRD 

 
C8:0 

  
0,70 b ± 0,08  

  
3,01a ± 0,26 

 
C10:0 

  
0,38 b ± 0,04 

  
1,74a ± 0,65 

 
C12:0 

  
0,68 b ± 0,09 

  
2,91a ± 1,30 

 
C13:0 

  
1,25 b ± 0,40 

  
1,82a ± 0,51 

 
C14:0 

  
1,64a ± 0,85 

  
2,04a ± 0,77 

 
C15:0 

  
3,32a ± 1,16 

  
2,53a ± 0,33 

 
C16:0 

  
3,12a ± 1,09 

  
3,91a ± 0,76 

 
C17:0 

  
2,20a ± 0,62 

  
0,55 b ± 0,07 

 
C18:0 

  
3,30 b ± 0,68 

  
6,99a ± 1,20 

 
C20:0 

  
0,96a ± 0,12 

  
0,86a ± 0,27 

 
C22:0 

  
2,37a ± 0,38 

  
1,55 b ± 0,67  

     
 
C14:1 

  
2,65a ± 0,69 

  
1,36 b ± 0,51 

 
C16:1 

  
4,13a ± 1,25 

  
1,80 b ± 0,91 

 
C18:3 

  
14,38a ± 2,15 

  
11,74 b ± 1,26 

     
 
C18:1c9 

  
30,67a ± 4,37 

  
26,96a ± 3,79 

 
C18:1t9 

  
1,72 b ± 0,70 

  
2,84a ± 0,77 

 
C18:2c6 

  
23,48a ± 3,31 

  
24,23a ± 3,11 

 
C20:1c9 

  
0,24 b ± 0,03 

  
0,32a ± 0,07 

 
C22:1c9 

  
2,11 b ± 0,37 

  
2,78a ± 0,46 

Os resultados são médias com estimativas dos desvios padrão respectivos. 

Resultados expressos em percentagem do total de ácidos graxos. 

a, b médias na mesma linha com letras diferentes são significativamente (P<0,05) diferentes entre si. 
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A tabela 5 mostra a comparação entre os tratamentos de hidrólise ácida e 

alcalina para a metilação dos ácidos graxos da carne liofilizada independente do 

grupo genético dos animais.  

Constatou-se que não houve efeito significativo (P<0,05) do tipo de hidrólise 

para a maioria dos ácidos graxos analisados. O C18:1t9, porém, apresentou um 

maior (P<0,05) percentual quando metilado por hidrólise ácida que por hidrólise 

alcalina. Bolte et al (2002) também não observaram diferenças significativas quando 

compararam a hidrólise ácida e alcalina para a metilação dos ácidos graxos em 

músculos de animais ruminantes. 

Já o isômero cis desse ácido graxo, o C18:1c9, tendeu a apresentar-se mais 

abundante na hidrólise alcalina que na hidrólise ácida, apesar de o aumento não ter 

sido significativo. Isto sugere que a hidrólise alcalina pode afetar de forma mais 

adversa os ácidos graxos monoinsaturados da série C18 de configuração cis que 

aqueles de configuração trans. Murrieta et al (2003) observaram o mesmo quando 

comparou dois tipos de hidrólise ácida e dois tipos de hidrólise alcalina na metilação 

dos ácidos graxos do músculo de ovinos. O percentual do ácido graxo C18:1c9 foi 

maior na hidrólise alcalina usando KOH ou NaOCH3 , menor com o uso do HCl e 

intermediário quando o BF3 foi utilizado. 
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TABELA 5 . Composição percentual de 19 ácidos graxos em carne de caprinos Bôer 

x SRD e Anglo Nubiana x SRD, segundo o tipo de hidrólise usada para a metilação 

dos ácidos graxos. 

   Ácido graxo  Hidrólise ácida  Hidrólise alcalina 
 
C8:0 

  
1,81a ± 1,17 

  
1,90a ± 1,33 

 
C10:0 

  
1,19a ± 1,02 

  
0,93a ± 0,63 

 
C12:0 

  
1,94a ± 1,81 

  
1,65a ± 1,12 

 
C13:0 

  
1,68a ± 0,64 

  
1,39a ± 0,37 

 
C14:0 

  
1,90a ± 0,97 

  
1,78a ± 0,69 

 
C15:0 

  
3,09a ± 0,82 

  
2,77a ± 1,04 

 
C16:0 

  
3,68a ± 1,06 

  
3,36a ± 0,97 

 
C17:0 

  
1,36a ± 1,05 

  
1,39a ± 0,91 

 
C18:0 

  
5,02a ± 2,45 

  
5,27a ± 1,90 

 
C20:0 

  
0,93a ± 0,22 

  
0,90a ± 0,22 

 
C22:0 

  
2,04a ± 0,80 

  
1,89a ± 0,57 

     
 
C14:1 

  
1,98a ± 0,95 

  
2,02a ± 0,88 

 
C16:1 

  
2,94a ± 0,71 

  
2,99a ± 2,24 

 
C18:3 

  
13,21a ± 2,30 

  
12,91a ± 2,20 

     
 
C18:1c9 

  
27,28a ± 4,50 

  
30,35a ± 3,31 

 
C18:1t9 

  
2,69a ± 0,80 

  
1,88 b± 0,89 

 
C18:2c6 

  
23,66a ± 3,74 

  
24,06a ± 2,63 

 
C20:1c9 

  
0,28a ± 0,08 

  
0,27a ± 0,05 

 
C22:1c9 

  
2,61a ± 0,65 

  
2,28a ± 0,35 

Os resultados são médias com estimativas dos desvios padrão respectivos. 

Resultados expressos em percentagem do total de ácidos graxos. 

a, b médias na mesma linha com letras diferentes são significativamente (P<0,05) diferentes entre si. 
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A tabela 6 mostra os totais dos ácidos graxos: Saturados (AGS), 

Monoinsaturados (AGM), Poliinsaturados (AGPI); e as razões de ácidos graxos 

monoinsaturados (AGMI)/ácidos graxos saturados (AGS) e de ácidos graxos 

poliinsaturados (AGPI)/ácidos graxos saturados (AGS).  

Não foram encontradas diferenças significativas (P<0,05) nos somatórios de 

ácidos graxos saturados (AGS), monoinsaturados (AGMI) e poliinsaturados (AGPI) 

entre os tipos de tratamento utilizados (hidrólise ácida ou alcalina) para o mesmo 

cruzamento entre as raças.  

Do ponto de vista nutricional, resultados de pesquisa mostraram que a 

ingestão de ácidos graxos saturados aumenta os níveis de colesterol sérico em 

humanos (SANCHES-MUÑIZ e CUESTA, 1998) e que os níveis de colesterol total 

no plasma sanguíneo diminuem quando a ingestão de ácidos graxos saturados foi 

substituída por monoinsaturados 

Segundo Wood et al (2003), algumas vezes a razão numérica AGPI/AGS das 

carnes de ruminantes está em torno de 0,1, as recomendações diárias da proporção 

destes ácidos graxos é menor que 4,0, mas em algumas carnes os valores chegam 

a ser superiores. O departamento de saúde da Inglaterra, citado por Enser et al 

(1998), argumenta que razões entre ácidos AGPI/AGS inferiores a 0,45 indicam 

carnes pouco saudáveis, especialmente com relação às doenças cardiovasculares. 

Neste sentido, carnes com valores superiores para esta razão têm valor nutricional 

elevado em relação a outras carnes com razão inferior.  

 Neste estudo os resultados apresentados para a mesma razão indicam 

valores salutarmente superiores. Os resultados também evidenciaram que a carne 

de proveniente do cruzamento Anglo Nubiana x SRD (4,05 e 5,01) apresentou um 

valor salutar inferior à carne proveniente do cruzamento Bôer x SRD (6,56 e 6,30). 
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TABELA 6 . Valores totais dos ácidos graxos saturados (AGS), monoinsaturados 

(AGMI) e poliinsaturados (AGPI) e razões AGMI/AGS e AGPI/AGS em carne de 

caprinos Boer x SRD e Anglo Nubiana x SRD, segundo o tipo de hidrólise usada 

para a metilação dos ácidos graxos. 

 

 
Carne Bôer x SRD 

 
Carne Anglo Nubiana x SRD 

 
 

Ácidos 
graxos  

 
Hidrólise ácida  

 
Hidrólise alcalina  

 
Hidrólise ácida  

 
Hidrólise alcalina  

∑AGS 
19,63 + 1,18ª,c 20,21 + 0,92a,c 27,60 + 3,74a,c 27,74 + 1,82a,c 

∑AGMI 
20,44 +  2,17ª,c 21,87 + 2,42ª,c 14,91 + 1,15b,d 14,82 + 1,22b,d 

∑AGPI 
58,53 + 2,37ª,c 57,91 + 1,71ª,c 57,42 + 4,34ª,c 57,42 + 2,75ª,c 

AGMI/AGS 
3,82 ± 0,51ª,c 3,97 ± 0,60ª,c 1,96 ± 0,20b,d 1,95 ± 0,11b,d 

 
AGPI/AGS 6,56 ± 0,53ª,c 6,30 ± 0,21ª,c 4,05 ± 0,67b,d 5,01 ± 0,50b,d 
     

Os resultados são médias com estimativas dos desvios padrão respectivos. 

Somatórios expressos em percentagem do total de ácidos graxos. 

Resultados expressos em percentagem do total de ácidos graxos. 

a, b, c e d médias na mesma linha com letras diferentes são significativamente (P<0,05) diferentes 

entre si. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Diante dos resultados obtidos pode ser concluído que o processo de 

transesterificação direta é rápido, simples e menos oneroso para a metilação dos 

ácidos graxos da carne de caprinos. 

O percentual dos ácidos graxos que compõem o músculo dos animais 

caprinos utilizados neste experimento é influenciado pelos cruzamentos Anglo 

Nubiana x SRD e Bôer x SRD, principalmente, com relação aos ácidos graxos 

saturados.  

O tipo de hidrólise utilizada para a metilação dos ácidos graxos não afeta 

significativamente (P<0,05) os seus percentuais, independente do grupo genético 

estudado; exceto para o ácido graxo C18:1t9. 

A razão de ácidos graxos poliinsaturados para saturados mostra que ao carne 

caprina do grupo racial Anglo Nubiana x SRD tem um valor nutricional inferior à 

carne proveniente do grupo racial Bôer x SRD. 

Faz-se necessário estudo mais aprofundado da influência do método de 

metilação no percentual de ácidos graxos isômeros do C18:1 da carne caprina, 

utilizando padrões desses isômeros, de forma de se obter informação mais completa 

sobre o perfil de ácidos graxos da carne caprina; como também, um estudo mais 

aprofundado sobre os aspectos de qualidade da carne de pequenos ruminantes 

voltada para o valor nutricional com relação ao total de lipídios, de grande relevância 

à saúde humana, já que existem poucas literaturas sobre este assunto. 
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TABELA 7.  Nomenclatura referente aos ácidos graxos apresentados neste estudo. 

Numeração do Ácido Graxo Nomenclatura do Ácido Grax o 

C8:0 Ácido Octanóico 

C10:0 Ácido Decanóico 

C12:0 Ácido Láurico 

C13:0 Ácido Tridecanóico 

C14:0 Ácido Mirístico 

C14:1 Ácido Miristoleico 

C15:0 Ácido Pentadecanóico 

C16:0 Ácido Palmítico 

C16:1 Ácido Palmitoleico 

C17:0 Ácido Heptadecanóico 

C18:0 Ácido Esteárico 

C18:1c9 Ácido Cis-9-Oleico 

C18:1t9 Ácido Trans-9-Elaídico 

C18:2c6 Ácido Linoleico 

C18:3 Ácido Linolênico 

C20:0 Ácido Araquídico 

C20:1c9 Ácido Eicosanóico 

C22:0 Ácido Behenico 

C22:1c9 Ácido Erucico  
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TABELAS 

TABELA 8 . Valores da concentração em microgramas dos ésteres metílicos C10:0, 

C12:0 e C13:0 com suas respectivas razões entre a Área do padrão/Área do padrão 

interno. 

C10:0  C12:0  C13:0  

Concentração 

do ácido 

graxo (µg) 

Área do 

padrão/Área 

do padrão 

interno 

Concentração 

do ácido 

graxo (µg) 

Área do 

padrão/Área 

do padrão 

interno 

Concentração 

do ácido 

graxo (µg) 

Área do 

padrão/Área 

do padrão 

interno 

0,799 0,027 1,602 0,012 0,800 0,012 

1,598 0,058 3,204 0,030 1,599 0,029 

2,444 0,069 4,902 0,035 2,446 0,033 

3,195 0,098 6,408 0,048 3,198 0,047 

4,888 0,186 9,804 0,088 4,893 0,088 

6,518 0,228 13,072 0,111 6,524 0,112 

8,147 0,307 16,340 0,149 8,155 0,147 

 

TABELA 9 . Valores da concentração em microgramas dos ésteres metílicos C14:0, 

C14:1 e C15:0 com suas respectivas razões entre a Área do padrão/Área do padrão 

interno. 

C14:0  C14:1  C15:0  

Concentração 

do ácido 

graxo (µg) 

Área do 

padrão/Área 

do padrão 

interno 

Concentração 

do ácido 

graxo (µg) 

Área do 

padrão/Área 

do padrão 

interno 

Concentração 

do ácido 

graxo (µg) 

Área do 

padrão/Área 

do padrão 

interno 

0,803 0,006 0,475 0,006 0,474 0,040 

1,607 0,015 0,950 0,015 0,948 0,104 

2,458 0,019 1,454 0,018 1,450 0,123 

3,213 0,025 1,900 0,025 1,895 0,172 

4,916 0,048 2,907 0,048 2,899 0,308 

6,555 0,061 3,876 0,062 3,866 0,412 

8,193 0,081 4,845 0,082 4,832 0,505 
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TABELA 10 . Valores da concentração em microgramas dos ésteres metílicos C16:0, 

C16:1 e C17:0 com suas respectivas razões entre a Área do padrão/Área do padrão 

interno. 

C16:0  C16:1  C17:0  

Concentração 

do ácido 

graxo (µg) 

Área do 

padrão/Área 

do padrão 

interno 

Concentração 

do ácido 

graxo (µg) 

Área do 

padrão/Área 

do padrão 

interno 

Concentração 

do ácido 

graxo (µg) 

Área do 

padrão/Área 

do padrão 

interno 

3,247 0,026 1,598 0,008 0,799 0,016 

6,494 0,053 3,197 0,019 1,598 0,039 

9,935 0,068 4,891 0,023 2,445 0,046 

12,987 0,089 6,393 0,030 3,196 0,063 

19,870 0,158 9,781 0,056 4,890 0,118 

26,493 0,212 13,042 0,075 6,520 0,151 

33,117 0,258 16,302 0,085 8,150 0,170 

3,247 0,026 1,598 0,008   

 

TABELA 11 . Valores da concentração em microgramas dos ésteres metílicos C18:0, 

C18:1c9 e C18:1t9 com suas respectivas razões entre a Área do padrão/Área do 

padrão interno. 

C18:0  C18:1c9  C18:1t9  

Concentração 

do ácido 

graxo (µg) 

Área do 

padrão/Área 

do padrão 

interno 

Concentração 

do ácido 

graxo (µg) 

Área do 

padrão/Área 

do padrão 

interno 

Concentração 

do ácido 

graxo (µg) 

Área do 

padrão/Área 

do padrão 

interno 

1,624 0,006 4,900 0,058 0,654 0,032 

3,247 0,015 9,799 0,144 1,308 0,078 

4,968 0,018 14,992 0,165 2,000 0,092 

6,494 0,026 19,598 0,237 2,615 0,130 

9,936 0,045 29,985 0,416 4,001 0,232 

13,248 0,062 39,980 0,537 5,335 0,296 

16,560 0,071     
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TABELA 12 . Valores da concentração em microgramas dos ésteres metílicos 

C18:2c6, C18:3 e C20:0 com suas respectivas razões entre a Área do padrão/Área 

do padrão interno. 

C18:2c6  C18:3  C20:0  

Concentração 

do ácido 

graxo (µg) 

Área do 

padrão/Área 

do padrão 

interno 

Concentração 

do ácido 

graxo (µg) 

Área do 

padrão/Área 

do padrão 

interno 

Concentração 

do ácido 

graxo (µg) 

Área do 

padrão/Área 

do padrão 

interno 

3,246 0,020 1,607 0,003 0,475 0,012 

6,492 0,070 3,213 0,008 0,950 0,028 

9,933 0,080 4,916 0,009 1,454 0,034 

12,984 0,120 6,426 0,013 1,900 0,048 

19,866 0,210 9,832 0,024 2,907 0,090 

26,487 0,260 13,109 0,029 3,876 0,115 

33,109 0,310   4,845 0,136 

 

TABELA 13 . Valores da concentração em microgramas dos ésteres metílicos 

C20:1c9, C22:0 e C22:1c9 com suas respectivas razões entre a Área do 

padrão/Área do padrão interno. 

C20:1c9  C22:0  C22:1c9  

Concentração 

do ácido 

graxo (µg) 

Área do 

padrão/Área 

do padrão 

interno 

Concentração 

do ácido 

graxo (µg) 

Área do 

padrão/Área 

do padrão 

interno 

Concentração 

do ácido 

graxo (µg) 

Área do 

padrão/Área 

do padrão 

interno 

0,474 0,019 0,477 0,023 0,475 0,005 

1,450 0,047 0,953 0,051 1,452 0,016 

1,896 0,072 1,906 0,083 1,898 0,022 

3,868 0,140 2,916 0,130 2,904 0,038 

4,835 0,178 4,860 0,217 3,872 0,049 

 

Em todas as tabelas os resultados são parâmetros necessários para a 

construção da curva de calibração para cada éster metílico do ácido graxo. 
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GRÁFICOS 
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FIGURA 5. Curva de calibração do éster metílico do Ácido Decanóico (C10:0). 
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FIGURA 6. Curva de calibração do éster metílico do Ácido Láurico (C12:0). 

 

 



 66 

Tridecanoato C13:0
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FIGURA 7. Curva de calibração do éster metílico do Ácido Tridecanóico (C13:0). 
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FIGURA 8. Curva de calibração do éster metílico do Ácido Mirístico (C14:0). 
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Miristoleato C14:1
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FIGURA 9. Curva de calibração do éster metílico do Ácido Miristoleico (C14:1). 

 

 

 

Pentadecanoato C15:0
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FIGURA 10. Curva de calibração do éster metílico Ácido Pentadecanóico (C15:0). 
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Palmitato C16:0
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FIGURA 11. Curva de calibração do éster metílico do Ácido Palmítico (C16:0). 
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FIGURA 12. Curva de calibração do éster metílico do Ácido Palmitoleico (C16:1). 
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Heptadecanoato C17:0
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FIGURA 13. Curva de calibração do éster metílico do Ácido Heptadecanóico 

(C17:0). 
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FIGURA 14. Curva de calibração do éster metílico do Ácido Esteárico (C18:0). 
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Cis-9-Oleato C18:1c9
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FIGURA 15. Curva de calibração do éster metílico do Ácido Cis-9-oleico (C18:1c9). 
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FIGURA 16. Curva de calibração do éster metílico do Ácido Trans-9-elaídico 

(C18:1t9). 

 

 



 71 

Linoleato C18:2c6
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FIGURA 17. Curva de calibração do éster metílico do Ácido Linoleico (C18:2c6). 
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FIGURA 18. Curva de calibração do éster metílico do Ácido Linolênico (C18:3). 
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Aracdato C20:0
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FIGURA 19. Curva de calibração do éster metílico do Ácido Aracdico (C20:0). 
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FIGURA 20. Curva de calibração do éster metílico do Ácido Eicosanóico (C20:1c9). 
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Behenato C22:0
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FIGURA 21. Curva de calibração do éster metílico do Ácido Behenico (C22:0). 
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FIGURA 22. Curva de calibração do éster metílico do Ácido Erucico (C22:1c9). 

 
 
 


