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RESUMO 

Foram realizados dois ensaios para determinar a composição química e a energia 

metabolizável do sebo bovino e para avaliar este ingrediente como fonte lipídica 

alternativa em rações para suínos nas fases de crescimento e terminação com ou sem a 

adição de emulsificante, sobre o desempenho, digestibilidade dos nutrientes das rações, 

triacilgliceróis séricos, características de carcaça e avaliação econômica. Para o ensaio 

de metabolismo foram utilizados 15 suínos machos castrados de peso inicial de 

22,03±0,62 kg que foram distribuídos em delineamento inteiramente ao acaso, pelo 

método de coleta total de fezes e urina. Os tratamentos foram: RR – ração referência, 

formulada a base de milho e farelo de soja; RT1 – ração teste composta por 95% da 

ração referência e 5% de sebo bovino e RT2 – ração teste composta de 90% de ração 

referência e 10% de sebo bovino. O sebo bovino apresentou 99,94% de matéria seca e 

7130,97 kcal de energia metabolizável (EM)/kg. Para o ensaio de desempenho foram 

utilizados 30 suínos machos castrados com peso inicial de 24,85±1,18 kg, distribuídos 

no delineamento em blocos ao acaso, com cinco tratamentos e seis repetições de um 

animal. Os tratamentos diferiram quanto à fonte lipídica incluída, nível de EM e adição 

do emulsificante, sendo: T1 – dieta com inclusão de óleo de soja e 3230 kcal de EM/kg; 

T2 – dieta com inclusão de sebo bovino e 3230 kcal de EM/kg; T3 – dieta com inclusão 

de sebo bovino e 3080 kcal de EM/kg; T4 – dieta com inclusão de sebo bovino, 3080 

kcal de EM/kg e adição de 0,1% emulsificante; T5 – dieta com inclusão de sebo bovino, 

2930 kcal de EM/kg e adição de 0,1% de emulsificante. Não houve efeito dos 

tratamentos sobre as variáveis de consumo de ração e ganho diário de peso em todas as 

fases avaliadas. Entretanto, observou-se que houve diferença significativa para a 

conversão alimentar no crescimento II e na terminação, onde os animais alimentados 

com a ração contendo sebo bovino e redução na energia para 3080 kcal/kg (T3) e para 

2930 kcal/kg com adição de emulsificante (T5) apresentaram pior conversão alimentar. 

Não houve diferença significativa (P>0,05) para os níveis de triacilgliceróis no sangue e 

para as características de carcaças (peso, rendimento e comprimento de carcaça, 

quantidade e percentual de carne magra, espessura de toicinho, profundidades de lombo 

e de gordura, áreas do olho de lombo e da gordura e relação gordura carne). 

Dependendo do valor energético, o sebo bovino pode substituir o óleo de soja como 

fonte lipídica em rações para suínos nas fases de crescimento e terminação. A redução 

em 150 kcal de EM/kg da ração com uso de sebo bovino pode ser compensada com a 

adição de emulsificante. 
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Palavras-chave: gordura animal, lecitina de soja, lipídios, triacilgliceróis 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to determine the chemical and metabolizable energy of beef tallow 

and evaluate this feedstuff as an alternative lipid source in diets for growing and 

finishing pigs with or without emulsifier addition, on performance, digestibility of the 

nutrients, serum triacylglycerols, carcass characteristics and economic evaluation. For 

the metabolism assay a total of 15 barrows were used with an initial weight of 22.03 ± 

0.62 kg and distributed in a completely randomized design, using the total of feces and 

urine method. The treatments were: RR - basal diet, formulated based on corn and 

soybean meal; RT1 - ration test comprised 95% of basal diet and 5% beef tallow and 

RT2 - test diet composed of 90% of basal diet and 10% beef tallow. The beef tallow 

showed 99.94% of dry matter and 7130.97 kcal of metabolizable energy (ME)/kg. To 

test the performance, a total of 30 barrows with an initial weight of 24.85 ± 1.18 kg 

were distributed in a randomized block design with five treatments and six repetitions of 

an animal. The treatments differed in fat source included, level of ME and addition of 

emulsifier, as much: T1 - diet with soybean oil and 3230 kcal ME/kg; T2 - diet with 

beef tallow and 3230 kcal ME/kg; T3 - diet with beef tallow and 3080 kcal ME/kg; T4 - 

diet with beef tallow, 3080 kcal ME/kg and addition of 0.1% of emulsifier; T5 - diet 

with beef tallow, 2930 kcal ME/kg and addition of 0.1% of emulsifier. It was not 

observed effects on variables of feed intake and average daily gain in all phases. 

However, it was observed that there was a significant difference in feed conversion in 

growing II and finishing phase; animals fed the diet containing beef tallow and 

reduction in energy to 3080 kcal ME/kg (T3) and 2930 kcal ME/kg with emulsifier (T5) 

presented worse feed conversion. There was no significant difference (P>0.05) among 

levels of triglycerides in the blood and carcass characteristics (weight, yield and carcass 

length, amount and percentage of lean meat, backfat thickness, loin depth and fat depth, 

loin eye area and fat area and meat/fat ratio). Depending on the energy level, beef tallow 

can replace soybean oil as a lipid source in diets for pigs during the growing and 

finishing phases. The reduction of metabolizable energy at 150 kcal/kg with the use of 

beef tallow can to be compensated with the addition of emulsifier. 

Keys-words: animal fat, soy lecithin, lipids, triglycerides 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A elevada exigência por nutrientes e concomitante demanda energética de 

suínos das linhagens comerciais atuais resulta na necessidade de inclusão de fontes 

lipídicas nas rações por conterem mais energia e resultarem em menor incremento 

calórico em comparação aos carboidratos. Dentre as fontes lipídicas, o óleo de soja é o 

mais utilizado em função de sua disponibilidade e composição em ácidos graxos 

insaturados de cadeia longa, sendo estes favoráveis à ação das lipases pancreáticas. 

Entretanto, o alto custo do óleo de soja, bem como a oscilação de preços em períodos de 

entressafra motiva a busca por fontes lipídicas alternativas, como o sebo bovino, 

produto obtido a partir de tecidos adiposos tanto cavitários quanto de cobertura 

(Cardenas, 2011). Nesse sentido, Jones et al. (1994) afirmaram que a inclusão de 10% 

de sebo bovino em rações para leitões na fase de creche melhora a conversão alimentar, 

Park et al. (2009) observaram maior ganho de peso de suínos na fase de crescimento 

quando alimentados com ração contendo sebo bovino em substituição ao óleo de soja. 

No entanto, a utilização do sebo bovino é questionada quanto sua eficiência 

por ser fonte de ácidos graxos saturados de cadeia longa, não promovendo uma 

proporção adequada entre ácidos graxos saturados e insaturados necessária para uma 

resposta sinérgica oriunda desta interação (Gaiotto et al., 2000), além de possuir uma 

estrutura química que dificulta a ação enzimática, resultando numa menor 

digestibilidade (Gurr et al., 2002). Assim a inclusão do sebo bovino pode estar 

condicionada ao valor energético que este irá conferir que, por sua vez, é limitado em 

elevado nível de inclusão (Sibbald e Kramer, 1978), além de resultar em maior 

quantidade deste, em detrimento dos demais alimentos na formulação de uma ração. 

Visando melhorar a digestibilidade dos triacilglicerídeos, aditivos 

emulsificantes podem ser adicionados às dietas no intuito de potencializar a digestão e, 

consequentemente, a absorção de ácidos graxos saturados presentes no sebo bovino. 

Dentre os emulsificantes, a lecitina extraída a partir do grão de soja, é um fosfolipídeo 

cujo modo de ação consiste na redução da tensão superficial das fases imiscíveis dos 

lipídeos e, dessa forma, pode aumentar a digestibilidade da gordura da ração e demais 

compostos lipídicos (Xing et al., 2004). 

Diante do exposto, objetivou-se determinar a composição química e a 

energia metabolizável do sebo bovino e avaliar este ingrediente como fonte lipídica 

alternativa em rações para suínos nas fases de crescimento e terminação com ou sem a 
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adição de emulsificante, sobre o desempenho, digestibilidade dos nutrientes das rações, 

triacilgliceróis séricos, características de carcaça e avaliação econômica. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Lipídeos 

 

Os lipídeos são compostos orgânicos que formam um grupo de substâncias 

heterogêneas, solúveis em solventes apolares como éter, acetona e hexano e que possui 

pequena ou nenhuma solubilidade em água. São categorizados em função da estrutura 

química, podendo ser classificados em lipídios simples ou compostos. Os simples são os 

que, ao sofrerem hidrólise, não produzem ácidos graxos, tais como esteróis (colesterol) 

e derivados de ácidos graxos com função metabólica como as prostaglandinas e 

isopropenóides (vitaminas lipossolúveis). Os lipídios compostos, por sua vez, produzem 

ácidos graxos quando são hidrolisados, como os esfingolipídeos, sendo compostos por 

esfingosina, ácidos graxos e outros grupos (glicídeos, fosfato e amino-álcoois), os 

fosfoglicerídeos constituídos por glicerol, ácidos graxos, fosfato e grupo amino-álcool, e 

os triacilglicerídeos formados pela ligação éster entre um glicerol e três ácidos graxos 

(Gonzáles e Silva, 2006). 

Os lipídeos desempenham funções variadas no organismo tanto estruturais, 

como funcionais tais como fornecer moléculas percussoras dos hormônios esteroides e 

das prostaglandinas, transporte de vitaminas lipossolúveis, isolante térmico, suporte e 

proteção das vísceras e fonte energética, sendo esta atribuída aos triacilgliceróis 

principalmente (Bertechini, 2012). 

Nutricionalmente, os triacilgliceróis presentes em óleos e gorduras, são mais 

eficientes que os glicídios quanto ao suprimento energético, devido à sua estrutura 

menos oxidada. A oxidação de um glicídio rende 4 kcal/g enquanto a oxidação total de 

um triacilglicerol rende aproximadamente 9 kcal/g, produzindo 2,25 vezes mais calorias 

(Bertechini, 2012). A menor hidratação dos triacilgliceróis também proporciona seu 

armazenamento de forma mais concentrada (Gonzáles e Silva, 2006). 

A adição de óleos e de gorduras também representa menor incremento 

calórico que os carboidratos, sendo estratégia nutricional indicada para locais de clima 

com elevada temperatura para minimizar o efeito ambiental sobre o consumo 

(Bertechini, 2012). Estes ingredientes, nas rações de suínos, também apresentam 
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vantagens práticas na aceitação da mesma pelos animais e no seu processamento, 

melhorando a palatabilidade, aumentando o consumo até determinado nível de inclusão 

e melhorando a conversão alimentar (Pupa, 2004). Os óleos e as gorduras diferem 

quanto à fonte de extração, sendo a maioria, obtidos de tecidos vegetais e animais, 

respectivamente (Trevizan e Kessler, 2009). Consequentemente, estes possuem 

composição em tipo de ácidos graxos diferentes, representando entre 94 a 96% do peso 

total da molécula (Pedroso, 2001). 

Os ácidos graxos, por sua vez, são categorizados pela quantidade de átomos 

de carbono, pelo número e posição das insaturações. Os ácidos graxos insaturados são 

compostos que apresentam a estrutura ramificada de átomos de carbono, apresentando 

uma ou mais dupla ligação. Enquanto os ácidos graxos saturados são estruturas com 

cadeias lineares de átomos de carbono e hidrogênio (Gurr et al., 2002). 

Existem ácidos graxos com cadeias desde dois até mais de 30 carbonos, no 

entanto, a maioria possui entre 12 e 22 carbonos (Gurr et al., 2002). As propriedades 

químicas dos ácidos graxos determinam o ponto de fusão que consequentemente 

condiciona o estado físico de óleos e gorduras à temperatura ambiente. Assim, os óleos 

vegetais são líquidos à temperatura ambiente por apresentar mais de uma insaturação e 

18 carbonos em sua estrutura, enquanto as gorduras, tais como o sebo bovino, 

apresentam-se sólidos em temperatura ambiente, visto que são compostas por ácidos 

graxos saturados oriundos do metabolismo lipídico nos animais (Beterchini, 2012). O 

aspecto físico do óleo e da gordura, sobre tudo, deve ser líquido em condição corporal 

para favorecer a digestão e absorção da ração em função da formação das micelas e 

permissividade a ação enzimática (Trevizan e Kessler, 2009). 

 

2.2 Digestão e absorção de lipídios 

 

A digestão dos lipídios tem como objetivo fazer uma emulsão miscível 

integrada pelos compostos hidrofóbicos, principalmente triacilglicerídeos e colesterol 

dissolvendo-os para que sejam absorvidos no intestino delgado na forma de ácidos 

graxos livres e monoglicerídeos (González e Silva, 2006). Apesar do triacilglicerol ser 

insolúvel em água, uma pequena quantidade pode ser solubilizada, de forma que a água 

penetre apenas superficialmente na emulsão dos triacilgliceróis, fazendo com que esta 

pequena área solubilizada ou interface lipídio-água crie um local único para a ação das 

lípases sobre estas moléculas (Macari et al., 2002). 
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A emulsão e hidrólise ocorrem efetivamente no duodeno na presença da bile 

e da lipase pancreática e seu cofator que sofrem o efeito do movimento peristáltico. O 

processo ocorre com a chegada do bolo alimentar acidificado no duodeno que induz a 

liberação do hormônio digestivo colecistocinina (CCK), presente no suco entérico 

oriundo da mucosa do intestino delgado, que, por sua vez, promove a contração da 

vesícula biliar, liberando a bile e o suco pancreático, além de inibir o esvaziamento 

gástrico, sendo o efeito intensificado quando há presença de triacilgliceróis compostos 

por ácidos graxos insaturados (Bourreau et al., 2004). 

A bile é produzida no fígado e é composta por ácidos biliares derivados do 

colesterol (ácido cólico, taurocólico, glicocólico, quenodesoxicólico e seus derivados) e 

por sais biliares que fazem a emulsão da gordura. O suco pancreático é produzido nas 

células acinares do pâncreas, sendo composto por enzimas digestivas e bicarbonato que 

aumenta o pH do intestino acidificado pelo bolo ácido. A lipase pancreática secretada 

atua sob a gordura emulsionada, quebrando os triacilgliceróis em diacilgliceróis e ácidos 

graxos livres, os diacilgliceróis sofrem uma nova ação da lipase dando origem a 

monoacilgliceróis, ácidos graxos e glicerol (Beterchini, 2012). 

Os monoacilgliceróis tem um ácido graxo na posição C-2 e, por sua vez, 

constituem agentes emulsificantes devido a sua característica anfipática, polar pelo 

glicerol e apolar pelo ácido graxo, intensificando a ação hidrolítica da enzima que é 

superior em ácidos graxos insaturados e de cadeia carbônica curta e média (González e 

Silva, 2006). 

As micelas aproximam-se das microvilosidades, onde são absorvidos os 

monoglicerídios e os ácidos graxos livres. Após a absorção, os ácidos graxos são 

oxidados como combustíveis ou reesterificados para armazenagem. 

A oxidação dos ácidos graxos ocorre na mitocôndria pela β-oxidação que os 

converte em acetil CoA correspondente, após a ativação dos ácidos graxos, no 

citoplasma, pela enzima tionase, na presença de coenzima A (CoA) e de ATP, sendo 

gasto duas moléculas. Os ácidos graxos que contenham mais de 12 carbonos na 

estrutura química, no entanto, necessitam do intermédio da carnitina para atravessarem 

a membrana da mitocôndria. As moléculas de acetil CoA produzidas, consequentemente 

poderão entrar no ciclo de Krebs e produzir dois carbonos e 12 ATP por cada molécula 

(González e Silva, 2006).  

Por sua vez, a reesterificação de ácidos graxos ocorre dentro da mucosa 

intestinal, formando triglicerídios que se combina com colesterol, fosfolipídios e 
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proteínas para formar os quilomícrons que tem a função de transportar o lipídio do 

sistema linfático para o sangue via duto torácico. Os ácidos graxos de cadeias menores 

de 12 carbonos não são transportados pela via linfática vão diretamente para circulação 

portal e o fígado (Beterchini, 2012). 

 

2.3 Lipídeos na alimentação de suínos 

 

A indústria suinícola tem incluído fontes lipídicas na ração de suínos, entre 

3 e 5%, com a finalidade de proporcionar uma dieta de maior densidade energética aos 

suínos de elevado potencial genético e exigência nutricional (Pupa, 2004). 

Devido os elevados valores nutricionais notadamente conhecidos, os óleos 

vegetais, com destaque o óleo de soja, são as fontes lipídicas mais utilizadas na nutrição 

de suínos. Pimenta et al. (2003) testaram a inclusão de óleo de soja e gordura de coco 

em diferentes níveis (2, 4, 6 e 8%) na ração de leitões em creche e concluíram que a 

inclusão de lipídeo às dietas de creche é benéfica por proporcionar melhor conversão 

alimentar em comparação à ração basal sem adição de fonte lipídica. No entanto, os 

mesmos autores não observaram diferença no desempenho dos animais em função da 

adição das fontes lipídicas avaliadas. No entanto, Dugan et al. (2004) testando dois 

níveis de inclusão (2 e 5%) do óleo de canola em fêmeas e machos castrados em 

crescimento e terminação, obtiveram aumento da conversão alimentar, nas duas 

categorias, com o aumento do nível de inclusão do óleo. Os resultados dos estudos 

podem estar condicionados a eficiência digestiva dos alimentos em função do seu nível 

de inclusão, visto que, embora a energia digestível e metabolizável do óleo de canola 

seja superior a do óleo de soja (Rostagno et al., 2011), os coeficientes de digestibilidade 

e de metabolizabilidade para energia do óleo de soja aumentam em níveis crescente do 

mesmo na ração para suínos em crescimento e terminação (Donzele et al., 1998). 

A inclusão do óleo de soja, no entanto, pode incorporar custos à ração em 

função da oscilação de preços em períodos de entressafra, podendo inviabilizar a sua 

utilização, o que tem motivado a busca de fontes lipídicas alternativas, como o sebo 

bovino.  
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2.4 Sebo bovino como fonte lipídica para suínos 

 

O sebo bovino é o produto obtido da fusão dos tecidos adiposos oriundos da 

bovinocultura, cavitários (visceral, mesentérico, mediastinal, perirrenal e pélvico) e de 

cobertura (esternal, inguinal e subcutâneo) cuja matéria prima tenha sido previamente 

lavada e triturada (Brasil, 2014). 

A terminologia utilizada para o sebo é específica e distingue-se da gordura 

bovina quanto à aplicabilidade, visto que, de acordo com as normas do Regulamento da 

Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA), gordura é o 

produto que pode ser utilizado na alimentação humana enquanto que sebo não pode ser 

utilizado. Assim, a Instrução Normativa nº 34 de 2008 cita no artigo 429, parágrafo 1, 

inciso II, que gorduras comestíveis são as gorduras bovinas livre de estearina, oleína, 

resultante da extração da estearina, e gordura caracu, resultante da fusão de gorduras 

contida nos ossos longos dos membros de bovinos (Brasil, 2014). 

A necessidade de uma definição adequada do produto surgiu da crescente 

produção e demanda comercial. Considerando a produção de 23 kg de sebo bovino por 

cabeça abatida (Bellaver e Zanotto, 2004), estima-se que, no segundo trimestre de 2013, 

a produção de sebo no Ceará foi de aproximadamente 1,5 mil toneladas, visto que, neste 

período, registra-se o abate de 66.865 cabeças de bovinos (IBGE, 2003). O sebo bovino 

produzido, por sua vez, pode ser empregado em diversos setores industriais tais como 

na produção de sabões, cosméticos, tintas e vernizes entre outros, bem como na nutrição 

animal, contribuindo para a redução de resíduos contaminantes no meio ambiente e 

consequentemente com a poluição. 

O sebo bovino é obtido no abate com a separação da carne e das aparas 

resultantes da limpeza da carcaça e dos cortes comerciais, dos ossos e vísceras ao longo 

da linha de processamento. Todos esses resíduos abastecem digestores de batelada ou 

contínuos que possuem agitadores e válvulas que retiram a umidade do material por 

meio de aquecimento sob pressão a vapor. A gordura, então, é retirada por prensagem, 

centrifugação ou por solventes orgânicos conforme Instrução Normativa nº 15, de 29 de 

outubro de 2003 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

(Bueno et al., 2012). 

Os processos tecnológicos empregados no tratamento das gorduras, cujo 

objetivo é à purificação dos resíduos gordurosos do abate, consistem de duas etapas, 

primeiramente depuração e em seguida refino. Na depuração compreende as operações 
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de sedimentação, filtração e centrifugação, onde serão eliminadas a água e as impurezas 

do material destinado à produção do sebo. O refino consiste na retirada de mucilagem, 

da acidez, da cor e do odor. Através destes processos, por tanto, elimina-se fatores 

contaminantes que podem reduzir o valor energético do sebo e, consequentemente 

apresentar efeito deletério a sua qualidade organoléptica no momento da fabricação de 

rações (Andrade Filho, 2007). 

A qualidade intrínseca do sebo bovino, no entanto, é dada em função do 

tamanho da cadeia carbônica bem como ao tipo e posição dos ácidos graxos saturados 

os quais estão diretamente relacionados com o teor de energia bruta e com a 

digestibilidade, visto que a energia bruta aumenta em cadeia longa, enquanto o 

coeficiente de digestibilidade diminui nesta condição (Macari et al., 2002) sendo este 

efeito intensificado pelo pequeno teor de ácidos graxos insaturados que possuem 

relativo efeito emulsionante em saturados quando estes se apresentam em equilíbrio 

ideal (Gaiotto et al., 2000). 

O sebo bovino em rações para suínos foi avaliado por Hashimoto (2005), que 

indicou que o coeficiente de digestibilidade da energia do sebo bovino em suínos nas 

fases de crescimento e terminação é de 88,14 e 89,01% respectivamente, refletindo no 

seu nível de inclusão na dieta. 

Dugan et al. (2004) testando os níveis preconizados para o sebo bovino em 

machos castrados e fêmeas suínas nas fases de crescimento e terminação, em 

comparação aos mesmos níveis de óleo de canola, obtiveram maior ganho de peso nos 

castrados alimentados com sebo bovino independentemente do nível testado, porém não 

observaram diferença no desempenho das fêmeas. De acordo com Rostagno et al. 

(2011) o nível de inclusão, prático e máximo para o sebo bovino é de 2 e 5% 

respectivamente. 

Ainda segundo Rostagno et al. (2011), o sebo bovino apresenta energia bruta 

igual a 9408 kcal/kg, sendo superior aos óleos vegetais tais como óleo de soja, canola e 

milho que apresentam 9400, 9399 e 9350 kcal de energia bruta respectivamente, porém, 

a metabolizabilidade da energia no sebo é menor que nestes óleos devido o seu perfil de 

ácidos graxos saturados que promove uma menor digestibilidade. Assim, a eficiência de 

utilização do sebo bovino pelos suínos pode estar ligada a adição de emulsificante que 

potencialize a formação das micelas, digestão e absorção dos ácidos graxos. 

 

 



20 
 

2.5 Emulsificantes  

 

Emulsificantes são compostos que agem aumentando a superfície ativa das 

gorduras, permitindo a ação da lípase que hidrolisa as moléculas de triglicerídeos em 

ácidos graxos e monoglicerídeos, assim, favorecendo a formação de micelas que, por 

sua vez, aumenta a absorção das moléculas (Macari et al., 2002). 

A realização de tal função é possibilitada devido natureza anfifílica dos 

compostos emulsionantes que é caracterizada pela presença de uma parte hidrofóbica 

(ou lipofílica) com afinidade a um ambiente lipídico (não-polar) e uma parte hidrofílica 

com afinidade a um ambiente aquoso (polar). A parte lipofílica, geralmente, é uma 

cadeia longa de ácidos graxos obtidos a partir de uma gordura comestível ou óleo, como 

o ácido palmítico (C16:0). Já a parte hidrofílica pode corresponder a uma variedade de 

grupos funcionais com o agrupamento carboxil como oligossacarídeos e celulose, ou 

hidroxil como ésteres de ácidos graxos e lecitina (Bellaver, 2014). 

Assim, de acordo com o tipo de grupo polar presente, o emulsificante pode ser 

classificado em aniônico, catiônico, anfótero e não iônico. O emulsificante aniônico e 

catiônico apresenta um composto com a parte hidrofílica carregada negativamente e 

positivamente respectivamente. O anfótero apresenta um composto ácido e básico na 

extremidade polar que apresenta comportamento aniônico ou catiônico, dependendo do 

meio que estão presentes. Já os emulsificantes não iônicos são os que não apresentam 

uma parte iônica mais polar que a outra na molécula, estes não são dissociados em 

solução aquosa (Garnnett, 2005). 

 A eficiência do emulsificante, no entanto, é dependente do correto balanço entre 

a hidrofilicidade e lipofilicidade (HLB) visto que quanto maior o valor do HLB, maior a 

hidrofilicidade. Assim a melhor qualidade do emulsificante é atribuída ao maior valor 

do HLB que, por sua vez, dependerá do comprimento da cauda hidrofílica, aumentando 

o contato do emulsificante com as partículas gordurosas, facilitando a digestão e 

absorção das mesmas consequentemente (Roy et al, 2008). 

Dentre os emulsificantes utilizados em dietas lipídicas para suínos, a lecitina 

possui grande relevância por ser um subproduto obtido nas principais fontes de óleo 

vegetal tais como o óleo de soja, óleo de semente de canola e óleo de semente de 

girassol, sendo a maior proporção de fosfolipídeos totais encontradas no óleo de soja, 

em média de 3,2% enquanto o óleo da semente de canola e da semente de girassol 

apresentam 2,5 e 1,5% respectivamente (Garnett, 2005). A lecitina de soja teve a 
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eficiência comprovada por Collins et al. (2011) ao adicioná-la em 0,5% na ração 

contendo 4,6% de sebo bovino para fêmeas e machos imunocastrados em terminação 

pois obtiveram melhor conversão alimentar nos animais suplementados com a lecitina 

de soja, bem como melhor resultado para machos imunocastrados em comparação às 

fêmeas. 

 

2.6 Lecitina de soja 

 

A lecitina de soja é um subproduto da linha de produção do óleo de soja, 

podendo ser utilizada sob a forma de lecitina bruta que é obtida diretamente de óleos 

vegetais, ou desengordurada. A lecitina bruta e a desengordurada diferem 

prioritariamente quanto à composição e aspecto físico, visto que as lecitinas brutas 

possuem um teor de óleo entre 35 e 40% e a consistência viscosa, enquanto a lecitina 

desengordurada tem aproximadamente 95% de fosfolipídios e consistência sólida, sendo 

comercializada em pó (Berg e Shmidt, 2008). 

A lecitina desengordurada, nas indústrias brasileiras, é comumente 

produzida durante o refinamento do óleo de soja por meio do processo de degomagem. 

Este processo consiste em geral, na extração de fosfolipídios a partir da adição de 1 a 3 

% de água ao óleo aquecido entre 60 e 70 °C e agitação constante por 20 a 30 minutos. 

A degomagem ocasiona a formação de um precipitado denominado borra, que é 

removido do óleo por centrifugação entre 5.000 e 6.000 rpm. As borras, constituídas 

basicamente de gomas, que são estruturas hidrocoloidais, contendo cerca de 50% de 

umidade, após a degomagem são secadas sob vácuo (20 mmHg a 100 mmHg de pressão 

absoluta) e à temperatura de 70-80 °C. Após a secagem obtém-se o produto então 

denominado de “Lecitina de Soja Comercial” que é classificado de acordo com sua 

caracterização técnica segundo parâmetros físico-químicos (Moretto, 1998). A lecitina 

de soja, no entanto, também pode ser obtida a partir da utilização de acetona que 

permite a extração de 40% do óleo inativo após a evaporação da mesma (Berg e Shmidt, 

2008). 

Independente do processo de obtenção, os principais fosfolipídios que 

constituem a lecitina são fosfatidilcolinas, etanolamina fosfatídios e fosfatidil inositóis, 

sendo acompanhados em menores proporções por outros fosfolipídios (Castejon, 2007).  

Quimicamente os fosfolipídios são diésteres do ácido fosfórico. O ácido fosfórico é 
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esterificado de um lado com a diacilglicerina ou esfingosina e por outro lado com a 

colina, etanolamina, inositol ou serina.   

Estudos mostram que a lecitina de soja adicionada na dieta contendo lipídios 

para suínos melhora o desempenho dos animais independentemente da fase e do sexo. 

Overland et al. (1993) testando a adição ou não de 2% de lecitina de soja na ração com 

inclusão ou não de 6% de óleo de soja para suínos machos castrados na fase de creche, 

obteveram maior eficiência alimentar nos suínos alimentados com ração contendo 

lecitina de soja e óleo de soja. Collins et al. (2011) ao testar a resposta de fêmeas e 

machos imunocastrados à adição de 0,5% de lecitina de soja na ração contendo 4,6% de 

sebo bovino obtiveram melhor conversão alimentar nos animais suplementados com a 

lecitina de soja. 

A lecitina de soja também apresenta efeito sobre a qualidade da carcaça e da 

carne de suínos. Akit et al. (2011) que observaram maior profundidade de lombo, menor 

espessura de toucinho, maior peso e rendimento de carcaça em fêmeas que receberam 

ração contendo 4,5% de sebo bovino e 3397 kcal de energia digestível/kg, suplementada 

com 8% de lecitina de soja. De acordo com D'Souza et al. (2005) e Edmunds et al., 

(2005), a lecitina de soja também pode melhorar a maciez da carne, por reduzir o 

conteúdo de colágeno na carne. 

Kim et al. (2008) testando a associação ou não de um oligossacarídeo 

(0,1%) derivado da quitina em dois níveis de adição da lecitina de soja (2,5 e 5%) na 

ração contendo sebo bovino para suínos em crescimento e terminação, observaram 

melhor desempenho nos animais alimentados apenas com lecitina, indicando que os 

emulsificantes possuem potencial para digestão da gordura diferenciado. A lecitina de 

soja, portanto, atua acelerando a absorção dos nutrientes, potencializando o 

aproveitamento energético da ração. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado no Setor de Suinocultura da Universidade 

Federal do Ceará (UFC) sendo dividido em dois ensaios, o primeiro para avaliar a 

digestibilidade dos nutrientes e metabolizabilidade da energia do sebo bovino para 

suínos em crescimento e o segundo para avaliar a adição de emulsificante em rações 

contendo sebo bovino para suínos em crescimento e terminação. 
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O ensaio de metabolismo do sebo bovino foi realizado com 15 suínos 

machos castrados de linhagem comercial com peso inicial de 22,03±0,62 kg. Os animais 

foram alojados individualmente em gaiolas para estudos metabólicos e distribuídos em 

delineamento inteiramente ao acaso, com três tratamentos e cinco repetições de um 

animal. 

Os tratamentos foram: RR – ração referência; RT1 – ração teste composta 

por 95% da ração referência e 5% de sebo bovino e RT2 – ração teste composta de 90% 

de ração referência e 10% de sebo bovino. A ração referência (Tabela 1) foi composta 

principalmente por milho e farelo de soja e formulada para atender às exigências de 

nutrientes para suínos machos castrados de alto potencial genético e desempenho médio, 

de acordo com as recomendações de Rostagno et al. (2011). 

 

Tabela 1 – Composição, percentual, química e energética da ração referência do ensaio 

metabólico do sebo bovino 

Ingredientes Quantidade (%) 

Milho grão 74,32 

Farelo de soja 22,45 

Fosfato bicálcico 1,5 

Calcário calcítico 0,5 

L-Lisina 0,25 

DL-Metionina 0,08 

Suplemento mineral e vitamínico¹ 0,40 

Sal 0,30 

Óleo de soja 0,20 

Total 100 

Custo (R$/kg) 0,99 

Composição química e energética da ração 

Energia metabolizável (kcal/kg) 3230,00 

Proteína bruta (%) 16,82 

Cálcio (%) 0,63 

Fósforo disponível (%) 0,31 

Lisina digestível (%) 0,93 

Metionina + Cistina digestível (%) 0,55 

¹Suplemento mineral e vitamínico – quantidade por kg do produto: 2.500.000 UI de vitamina A; 500.000 

UI de vitamina D3; 50 mg de biotina; 50 mg de colina; 10000 mg de niacina; 3000 mg de pantotenato de 

cálcio; 7 mg de vitamina B12; 1800 mg de vitamina B2; 7500 mg de vitamina E; 1000 mg de vitamina 

K3; 40.000 mg de ferro; 35.000 mg de cobre; 20.000 mg de manganês; 40.000 mg de zinco; 360 mg de 

cobalto; 840 mg de iodo; 120 mg de selênio. 

 

Utilizou-se o método de coleta total de fezes e urina, sendo o período 

experimental de 12 dias, com sete dias de adaptação à dieta e às gaiolas e cinco dias de 

coleta. Para determinar o início e o final do período de coleta foi adicionado às rações 
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1% de óxido férrico como marcador. O consumo diário no período de coleta foi 

estabelecido de acordo com o peso metabólico (kg
0,75

), de acordo com Sakomura e 

Rostagno (2007), sendo a ração umedecida, na proporção 1:1 (kg/kg), para facilitar a 

ingestão e evitar perdas. 

As fezes foram coletadas e pesadas duas vezes ao dia após o período de 

regularização do fluxo. O total excretado de cada animal foi acondicionado em saco 

plástico, identificado e armazenado em freezer (-10°C). Após o período de coleta, as 

amostras foram descongeladas, homogeneizadas e colocadas em estufa de ventilação 

forçada (55°C) por um período de 72 horas para posterior realização das análises de 

matéria seca (MS), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE) e 

energia bruta (EB), de acordo com AOAC (1990). 

A urina excretada pelos animais foi filtrada e recolhida em baldes plásticos 

contendo 20 ml de solução de HCl (2N), para evitar perdas de nitrogênio e proliferação 

de bactérias. O volume excretado em um período de 24 horas foi medido, 

homogeneizado, e uma amostra de 20% foi retirada e armazenada em geladeira (3°C). 

No final do período de coleta, a urina armazenada foi novamente homogeneizada para 

posterior determinação de energia bruta e nitrogênio (N). A partir das análises, obteve-

se os coeficientes de digestibilidade dos nutrientes e de metabolizabilidade da energia 

das rações, determinando-se os valores de nutrientes digestíveis e energia metabolizável 

do sebo bovino, de acordo com Matterson et al. (1965). 

Para o ensaio de desempenho foram utilizados 30 suínos machos castrados, 

de linhagem comercial, com peso inicial de 24,85±1,18 kg, distribuídos em 

delineamento em blocos ao acaso, em função do peso inicial, com cinco tratamentos e 

seis repetições de um animal. O período experimental compreendeu as fases de 

crescimento e terminação, totalizando 80 dias. 

Os animais foram alojados em um galpão experimental, com telhado de 

barro e pé direito de 2,8 m, composto por baias individuais de piso compacto que foram 

equipadas com um bebedouro tipo chupeta e um comedouro semiautomático. 

Os tratamentos foram definidos por rações experimentais isonutrientes que 

foram formuladas de acordo com as exigências nutricionais para suínos machos 

castrados com alto potencial genético de desempenho médio (Rostagno et al., 2011) 

para as fases de crescimento I (30 a 50 kg), crescimento II (50 a 70 kg) e terminação (70 

a 100 kg), apresentadas nas Tabelas 2, 3 e 4 respectivamente. 
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Tabela 2 - Composição percentual, química e energética das rações experimentais para 

suínos dos 70 aos 90 dias de idade 

Ingredientes 
Tratamentos¹ 

T1 T2 T3 T4 T5 

Milho grão (%) 64,39 64,61 56,50 56,50 45,42 

Farelo de soja (%) 22,56 22,69 22,06 22,06 19,69 

Farelo de trigo (%) 8,24 7,77 13,63 13,63 25,90 

Óleo de soja (%) 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sebo bovino (%) 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Fosfato bicálcico (%) 1,06 1,06 0,99 0,99 1,09 

Calcário calcítico (%) 0,76 0,76 0,79 0,79 0,84 

L-Lisina (%) 0,26 0,26 0,26 0,26 0,29 

DL-Metionina (%) 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 

Suplemento mineral e vitamínico² (%) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Sal (%) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Inerte (%) 0,10 0,10 3,00 2,90 3,90 

Emulsificante³ (%) 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Custo (R$/kg) 1,01 1,00 0,97 1,00 0,96 

Composição química e energética da ração 

EM (kcal/kg) 3230 3230 3080 3080 2930 

Proteína bruta (%) 16,82 16,82 16,82 16,82 16,82 

Fibra bruta (%) 3,09 3,06 3,44 3,44 4,29 

Cálcio (%) 0,63 0,63 0,63 0,63 0,68 

Fósforo disponível (%) 0,31 0,31 0,31 0,31 0,36 

Lisina digestível (%) 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

Metionina + Cistina digestível (%) 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

¹T1: dieta com inclusão de óleo de soja e 3230 kcal de EM/kg; T2: dieta com inclusão de sebo bovino e 

3230 kcal de EM/kg; T3: dieta com inclusão de sebo bovino e 3080 kcal de EM/kg; T4: dieta com 

inclusão de sebo bovino, 3080 kcal de EM/kg e adição de emulsificante; T5: dieta com inclusão de sebo 

bovino, 2930 kcal de EM/kg e adição de emulsificante. 
2
Suplemento mineral e vitamínico – quantidade 

por kg do produto: 2.500.000 UI de vitamina A; 500.000 UI de vitamina D3; 50 mg de biotina; 50 mg de 

colina; 10000 mg de niacina; 3000 mg de pantotenato de cálcio; 7 mg de vitamina B12; 1800 mg de 

vitamina B2; 7500 mg de vitamina E; 1000 mg de vitamina K3; 40.000 mg de ferro; 35.000 mg de cobre; 

20.000 mg de manganês; 40.000 mg de zinco; 360 mg de cobalto; 840 mg de iodo; 120 mg de selênio; 
3
Emulsificante: Lipidol ®. 

 

Para a formulação utilizou-se os valores de composição dos alimentos propostos 

por Rostagno et al. (2011). Para o valor energético do sebo bovino utilizou-se o valor 

obtido, anteriormente, no ensaio de metabolismo. As rações foram compostas por 

milho, farelo de soja e farelo de trigo, diferindo quanto à fonte lipídica incluída, nível de 

energia metabolizável (EM), que foi reduzida em 150 ou 300 kcal, e adição ou não do 

emulsificante, sendo: T1 – dieta com inclusão de óleo de soja e 3230 kcal de EM/kg; T2 

– dieta com inclusão de sebo bovino e 3230 kcal de EM/kg; T3 – dieta com inclusão de 

sebo bovino e 3080 kcal de EM/kg; T4 – dieta com inclusão de sebo bovino, 3080 kcal 

de EM/kg e adição de 0,1% de emulsificante; T5 – dieta com inclusão de sebo bovino, 



26 
 

2930 kcal de EM/kg e adição de 0,1% de emulsificante. Utilizou-se o emulsificante 

industrial Lipidol® que é composto por lecitina de soja. Durante todo o período 

experimental, água e ração foram fornecidas à vontade aos animais. 

 

Tabela 3 - Composição percentual, química e energética das rações experimentais para 

suínos dos 90 aos 105 dias de idade 

Ingredientes 
Tratamentos¹ 

T1 T2 T3 T4 T5 

Milho grão (%) 66,85 67,07 59,34 59,34 47,88 

Farelo de soja (%) 18,37 18,50 18,09 18,09 15,50 

Farelo de trigo (%) 10,42 9,95 15,00 15,00 28,10 

Óleo de soja (%) 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sebo bovino (%) 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Fosfato bicálcico (%) 0,73 0,74 0,90 0,90 0,75 

Calcário calcítico (%) 0,68 0,67 0,69 0,69 0,76 

L-Lisina (%) 0,24 0,24 0,24 0,24 0,28 

DL-Metionina (%) 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 

Suplemento mineral e vitamínico² (%) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Sal (%) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Inerte (%) 0,10 0,10 3,00 2,90 3,90 

Emulsificante³ (%) 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Custo (R$/kg) 0,96 0,95 0,93 0,96 0,91 

Composição química e energética da ração 

EM (kcal/kg) 3230 3230 3080 3080 2930 

Proteína bruta (%) 15,43 15,43 15,43 15,43 15,43 

Fibra bruta (%) 3,12 3,09 3,41 3,41 4,32 

Cálcio (%) 0,51 0,51 0,56 0,56 0,56 

Fósforo disponível (%) 0,25 0,25 0,29 0,29 0,29 

Lisina digestível (%) 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

Metionina + Cistina digestível (%) 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

¹T1: dieta com inclusão de óleo de soja e 3230 kcal de EM/kg; T2: dieta com inclusão de sebo bovino e 

3230 kcal de EM/kg; T3: dieta com inclusão de sebo bovino e 3080 kcal de EM/kg; T4: dieta com 

inclusão de sebo bovino, 3080 kcal de EM/kg e adição de emulsificante; T5: dieta com inclusão de sebo 

bovino, 2930 kcal de EM/kg e adição de emulsificante. ²Suplemento mineral e vitamínico – quantidade 

por kg do produto: 2.500.000 UI de vitamina A; 500.000 UI de vitamina D3; 50 mg de biotina; 50 mg de 

colina; 10000 mg de niacina; 3000 mg de pantotenato de cálcio; 7 mg de vitamina B12; 1800 mg de 

vitamina B2; 7500 mg de vitamina E; 1000 mg de vitamina K3; 40.000 mg de ferro; 35.000 mg de cobre; 

20.000 mg de manganês; 40.000 mg de zinco; 360 mg de cobalto; 840 mg de iodo; 120 mg de selênio; 

³Emulsificante: Lipidol ®. 

 

No início do experimento e ao final de cada fase, os animais foram pesados, 

sendo mensuradas a quantidade de ração fornecida e a sobra por baia, para avaliação do 

desempenho dos animais quanto ao consumo diário de ração, o ganho diário de peso e a 

conversão alimentar. A conversão alimentar foi calculada pelo quociente entre o 

consumo de ração e ganho de peso. 
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Tabela 4 - Composição percentual, química e energética das rações experimentais para 

suínos dos 105 a 150 dias de idade 

Ingredientes 
Tratamentos¹ 

T1 T2 T3 T4 T5 

Milho grão (%) 70,22 70,44 62,53 62,53 51,20 

Farelo de soja (%) 13,63 13,76 13,24 13,24 10,85 

Farelo de trigo (%) 11,83 11,36 16,80 16,80 29,45 

Óleo de soja (%) 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sebo bovino (%) 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Fosfato bicálcico (%) 0,65 0,65 0,59 0,59 0,70 

Calcário calcítico (%) 0,65 0,65 0,79 0,79 0,72 

L-Lisina (%) 0,30 0,30 0,31 0,31 0,34 

DL-Metionina (%) 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 

Suplemento mineral e vitamínico² (%) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Sal (%) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Inerte (%) 0,10 0,10 3,00 2,90 3,90 

Emulsificante³ (%) 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Custo (R$/kg) 0,92 0,91 0,88 0,91 0,88 

Composição química e energética da ração 

EM (kcal/kg) 3230 3230 3080 3080 2930 

Proteína bruta (%) 13,83 13,83 13,83 13,83 13,83 

Fibra bruta (%) 3,06 3,03 3,38 3,38 4,26 

Cálcio (%) 0,47 0,47 0,52 0,52 0,52 

Fósforo disponível (%) 0,23 0,23 0,23 0,23 0,28 

Lisina digestível (%) 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

Metionina + Cistina digestível (%) 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

¹T1: dieta com inclusão de óleo de soja e 3230 kcal de EM/kg; T2: dieta com inclusão de sebo bovino e 

3230 kcal de EM/kg; T3: dieta com inclusão de sebo bovino e 3080 kcal de EM/kg; T4: dieta com 

inclusão de sebo bovino, 3080 kcal de EM/kg e adição de emulsificante; T5: dieta com inclusão de sebo 

bovino, 2930 kcal de EM/kg e adição de emulsificante. 
2
Suplemento mineral e vitamínico – quantidade 

por kg do produto: 2.500.000 UI de vitamina A; 500.000 UI de vitamina D3; 50 mg de biotina; 50 mg de 

colina; 10000 mg de niacina; 3000 mg de pantotenato de cálcio; 7 mg de vitamina B12; 1800 mg de 

vitamina B2; 7500 mg de vitamina E; 1000 mg de vitamina K3; 40.000 mg de ferro; 35.000 mg de cobre; 

20.000 mg de manganês; 40.000 mg de zinco; 360 mg de cobalto; 840 mg de iodo; 120 mg de selênio; 

³Emulsificante: Lipidol ®. 

 

Na terminação, foi realizado um ensaio de digestibilidade das rações utilizando o 

celite como indicador em sete dias, sendo três de adaptação e quatro dias de coletas. As 

fezes foram coletadas e armazenadas em freezer (-10°C) de acordo com os 

procedimentos realizados no ensaio de metabolizabilidade. Após o período de coleta, as 

amostras foram descongeladas, homogeneizadas e colocadas em estufa de ventilação 

forçada (55°C) por um período de 72 horas para posterior realização das análises de 

matéria seca (MS), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), 

energia bruta (EB) e cinza ácida insolúvel (CAI). A análise da CAI foi realizada por 

meio de uma adaptação da metodologia de Van Keulen e Young (1977), sendo pesadas 
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5g de amostra (dieta ou excreta) que foram digeridas em 50 ml de solução de HCl (4N) 

por 30 minutos. Posteriormente, o conteúdo aquecido foi filtrado (Whatman n. 45), 

lavado com água destilada aquecida, transferidas para cadinhos e levados à mufla por 

10h a 600 °C. Após o esfriamento das amostras em dessecador, estas foram pesadas 

para a determinação da porcentagem de cinza insolúvel em ácido. 

No quinto dia de cada fase, pela manhã, foi coletada uma amostra de sangue 

de cada animal pela veia jugular para determinação da concentração sérica de 

triacilgliceróis pelo método enzimático colorimétrico (Labtest Diagnóstica). 

Ao final do experimento, os animais foram pesados e submetidos a jejum 

sólido por 12 horas e transportados para o abatedouro. Após o período de descanso de 3 

horas, os animais foram abatidos para posterior análise das carcaças de acordo com o 

Método Brasileiro de Classificação de Carcaças (ABCS, 1973). As carcaças foram 

serradas longitudinalmente ao meio, ficando a cauda na meias-carcaça direita, lavadas e 

pesadas, obtendo-se o peso da carcaça quente e o rendimento da carcaça em função da 

relação entre o peso da carcaça quente e o peso ao abate, multiplicado por 100. 

As carcaças foram colocadas em uma câmara fria (4 °C) por 24 horas, sendo 

medido, na meia carcaça esquerda, o comprimento entre o bordo cranial da sínfise 

pubiana e o bordo crânio-ventral do atlas. A espessura média do toucinho foi calculada 

pelas medições na primeira e última costela e na última vértebra lombar. As 

profundidades de lombo e de gordura foram medidas no ponto P2, considerando a 

articulação da última vértebra torácica com a primeira vértebra lombar, perpendicular, a 

5 cm, da linha dorso lombar. A partir da profundidade do lombo e da gordura, calculou-

se a quantidade de carne magra pela fórmula proposta por Guidoni (2000) e a 

porcentagem de carne magra de acordo com Bridi e Silva (2007): 

 

QCM = 7,38 – (0,48*PG) + (0,059*PL) + (0,525*PCQ) 

%CM = 60 – (PG*0,58) + (PM*0,1) 

 Onde: 

QMC: Quantidade de carne magra; 

%CM: Porcentagem de carne magra; 

PG: Profundidade de gordura; 

PL: Profundidade do lombo; 

PCQ: Peso da carcaça quente; 
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Os lombos sem a camada de gordura adjacente foram embalados a vácuo e 

armazenados em freezer (-10°C) para posterior determinação da qualidade da carne 

descongelada quanto a cor, pH, capacidade de retenção de água (CRA), perda por 

cocção (PC) e força de cisalhamento (FC) no Laboratório de Nutrição Animal da 

Universidade Federal da Paraíba, Campus de Bananeiras. 

A cor foi determinada em amostras de carne com aproximadamente 12 cm² 

que ficaram expostas ao ar por 30 minutos, de acordo com a metodologia de Abularach 

et al. (1998), sendo realizadas leituras em cinco pontos da carne dos parâmetros de L* 

(indicação de luminosidade), a* (indicação do teor de vermelho/verde) e b* (indicação 

do teor de amarelo/azul) com o colorímetro Minolta previamente calibrado, operando no 

sistema CIE. O pH foi quantificado em 10g de amostra homogeneizada em 100 ml de 

água destilada a temperatura ambiente (AOAC, 1990). A capacidade de retenção de 

água foi medida em 1g de amostra que, entre duas folhas de papel filtro, foi submetida à 

pressão exercida por um peso de 10 kg durante 10 minutos (Moura, 2000), 

posteriormente, calculou-se o percentual de água retida com base na matéria seca.  

Para perda por cocção utilizou-se pedaços de aproximadamente 2,5 cm de 

espessura que foram pesados e, em um saco termo resistente, posto em banho-maria 

com água fervente (> 100°C) onde cozinharam até que a temperatura interna da carne 

atingisse 75°C. Posteriormente, utilizou-se papel toalha para retirar a umidade das 

amostras que foram novamente pesadas, sendo a perda de peso expressa em 

percentagem (Honikel, 1998). Para determinar a força de cisalhamento, as amostras 

cozidas foram postas em geladeira (4°C) por 24h, sendo cortadas na forma de 

paralelogramo (3 x 1 x 1 cm³) e submetidas ao aparelho TEXTURE ANALYZER TA-

XT-125 munido por uma lâmina com corte em “V” invertido. Os cortes foram 

realizados no sentido perpendicular à fibra muscular com o texturômetro programado 

para as velocidades no pré-teste, teste e pós-teste de 2; 2 e 10mm/segundo 

respectivamente, percorrendo 30mm (Abularach et al., 1998). 

Foi realizada a avaliação econômica dos tratamentos que foi mensurada em 

função do custo da dieta relacionado ao desempenho e características da carcaça. Os 

custos das rações em cada fase, presentes nas tabelas 2, 3 e 4, foram calculados como 

base nos preços dos ingredientes no Ceará em novembro de 2013, sendo: milho (R$ 

0,70/kg), farelo de soja (R$ 1,56/kg), farelo de trigo (R$ 0,57/kg), sebo bovino (R$ 

2,50/kg), óleo de soja (R$ 3,25/kg), fosfato bicálcico (R$ 2,55/kg), calcário calcítico 

(R$ 0,30/kg), sal comum (R$ 0,37/kg), L – lisina HCl (R$ 8,52/kg), DL – metionina 
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(R$ 14,21/kg), suplemento mineral e vitamínico (R$ 10,00/kg), inerte (R$ 0,10/kg), 

lecitina de soja (R$ 30,00/kg). 

O custo da alimentação (R$A) foi determinado a partir do consumo total de 

ração pelos animais e do custo da dieta na respectiva fase. O custo médio da ração por 

quilograma de peso vivo (R$RPV), por sua vez, foi calculado em função do consumo e 

ganho de peso diário e do custo da ração. A partir do custo médio da ração por peso 

vivo, calculou-se o índice de eficiência econômica (IEE) e índice de custo médio da 

ração consumida (ICC).  

O índice de bonificação (IB) foi calculado a partir da porcentagem de carne 

magra (%CM) e do peso da carcaça quente (PCQ), sendo expresso em porcentagem, de 

acordo com a seguinte fórmula de Bridi e Silva (2007): 

 

IB = 23,6 + (0,286*PCQ) + %CM 

 

O valor do suíno foi obtido em moeda reais no início e no fim do 

experimento, correspondendo o produto entre o peso e o custo do quilograma do suíno 

vivo na respectiva fase. O cálculo do valor do suíno terminado, no entanto, também 

considerou o índice de bonificação de acordo com Fávero et al. (1997): 

 

R$ suíno final com bonificação = [IB x (preço do kg do suíno vivo/0,7145)] x PCQ, em 

que: 

IB: Índice de Bonificação; 

PCQ: Peso da Carcaça Quente. 

 

Com os custos obtidos com os suínos, inicial e final, bem como com a 

alimentação foram calculadas as receitas bruta e líquida parciais com bonificação, em 

reais (R$), conforme as fórmulas descritas por Fávero et al. (1997): 

Receita bruta parcial = R$ suíno final – R$ suíno inicial kg; 

Receita líquida parcial = Receita bruta – custo da alimentação. 

 

Para os dados de digestibilidade e metabolizabilidade do sebo bovino, 

procedeu-se a análise de variância, considerando os dois níveis de inclusão. Os dados de 

desempenho, características de carçaca, qualidade de carne e digestibilidade das rações 

foram submetidos à análise de variância pelo programa estatístico SAS (2000) e as 
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médias comparadas ao tratamento contendo 3230 kcal de EM e óleo de soja pelo teste 

Dunnet a 5% de probabilidade. Para os dados de triacilgliceróis do sangue, foram feitas 

as análises em subparcelas, considerando os tratamentos como parcelas e o tempo de 

coleta como subparcelas, sendo as médias comparadas pelo teste Dunnet a 5% de 

probabilidade. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Não houve diferença para os valores de nutrientes digestíveis e energia 

metabolizável do sebo bovino, obtido a partir dos níveis de 5 e 10% de substituição da 

ração referência (Tabela 5). A energia bruta e metabolizável do sebo bovino foi inferior 

aos valores indicados por Rostagno et al.(2011), estando condicionado a presença de 

fatores relacionados à pureza do produto, tais como componentes insaponificáveis, 

incluindo esteróis, álcoois graxos, hidrocarbonetos, pigmentos e polietileno derivados 

dos materiais de origem e ácidos graxos livres, oriundos da exposição do produto à 

água, ácidos ou enzimas (Pedroso, 2001). 

O teor de umidade foi inferior a 1%, apresentando-se adequada, visto que 

em níveis superiores podem provocar a redução da energia por diluição ou por aumentar 

os ácidos graxos livres que diminui a digestibilidade e o conteúdo energético do sebo 

(Bellaver & Zanotto, 2004). 

O coeficiente de metabolizabilidade obtido de 86,39% para o sebo bovino 

foi numericamente equivalente nos dois níveis testados, estando próximo ao obtido por 

Hashimoto (2005) ao analisar a substituição de 8% do sebo bovino na ração de suínos 

em crescimento (88,14%). 

 

Tabela 5 – Composição nutricional e energética do sebo bovino nos dois níveis 

avaliados para suínos na fase de crescimento. 

Composição em 

Matéria Seca 

Composição 

química 

Nutrientes digestíveis e 

energia metabolizável 
CV¹ 

(%) 

Valor 

de P 
5% 10% SB 

Matéria seca (%) 99,94 94,08 95,78 94,93 9,38 0,8995 

Nutrientes e energia       

Proteína bruta (%) 0,03 0,00 0,01 0,005 1,54 0,5402 

Extrato etéreo (%) 99,96 93,96 94,53 94,24 8,77 0,5129 

Matéria mineral (%) 0,40 0,34 0,35 0,34 5,74 0,9304 

Energia bruta 

(kcal/kg) 

8254,02 7042,13 7219,81 7130,97 4,92 0,1867 

1
CV: Coeficiente de variação. 
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Em relação ao desempenho dos suínos em crescimento e terminação (Tabela 

6), não foi observado diferença no desempenho dos suínos na fase de crescimento I 

(P>0,05). No entanto, observou-se diferença significativa (P<0,05) para a conversão 

alimentar na fase de crescimento II e na terminação entre os animais que receberam 

ração contendo 3080 kcal de EM/kg e sebo bovino sem adição de emulsificante, bem 

como nos que foram alimentados com ração contendo 2930 kcal/kg, sebo bovino e 

emulsificante, T3 e T5 respectivamente, em comparação aos suínos do tratamento T1. 

 

Tabela 6 - Desempenho de suínos em função do nível energético, fonte lipídica e 

adição ou não de emulsificante nas rações 

 Tratamento

¹ 

Variáveis 

 CDR
2
 (kg) GDP

3
 (kg) CA

4
 

Crescimento I 

(30 a 50 kg) 

T1 1,745 ± 0,23 0,793 ± 0,12 2,210 ± 0,12 

T2 1,803 ± 0,16 0,820 ± 0,06 2,196 ± 0,08 

T3 1,858 ± 0,22 0,811 ± 0,06 2,286 ± 0,10 

T4 1,802 ± 0,18 0,832 ± 0,09 2,168 ± 0,07 

T5 1,786 ± 0,13 0,767 ± 0,04 2,330 ± 0,15 

Média 1,799 0,805 2,238 

CV (%)
5
 10,58 10,10 4,98 

P-valor 0,8861 0,7427 0,1488 

Crescimento II 

(50 a 70 kg) 

T1 2,118 ± 0,21 0,880 ± 0,08 2,354 ± 0,15 

T2 2,093 ± 0,20 0,882 ± 0,07 2,370 ± 0,08 

T3 2,206 ± 0,17 0,869 ± 0,02 2,569 ± 0,15 * 

T4 2,130 ± 0,14 0,897 ± 0,05 2,373 ± 0,04 

T5 2,111 ± 0,11 0,815 ± 0,05 2,596 ± 0,13 * 

Média 2,132 0,869 2,452 

CV (%) 7,85 6,53 4,90 

P-valor 0,7362 0,1373 0,0035 

Terminação 

(70 a 100 kg) 

T1 2,442 ± 0,23 0,902 ± 0,07 2,648 ± 0,08 

T2 2,412 ± 0,22 0,893 ± 0,06 2,645 ± 0,09 

T3 2,522 ± 0,10 0,869 ± 0,02 2,905 ± 0,14 * 

T4 2,465 ± 0,07 0,926 ± 0,03 2,662 ± 0,05 

T5 2,453 ± 0,13 0,872 ± 0,05 2,814 ± 0,04 * 

Média 2,459 0,892 2,735 

CV (%) 6,65 5,56 3,33 

P-valor 0,7913 0,3291 0,0001 
¹T1: dieta com inclusão de óleo de soja e 3230 kcal de EM/kg; T2: dieta com inclusão de sebo bovino e 

3230 kcal de EM/kg; T3: dieta com inclusão de sebo bovino e 3080 kcal de EM/kg; T4: dieta com 

inclusão de sebo bovino, 3080 kcal de EM/kg e adição de emulsificante; T5: dieta com inclusão de sebo 

bovino, 2930 kcal de EM/kg e adição de emulsificante.
2
CDR: Consumo diário de ração; 

3
GDP: Ganho 

diário de peso; 
4
CA: Conversão alimentar; 

5
CV: Coeficiente de variação; *Médias seguidas de asterisco 

na coluna diferem do tratamento T1 pelo teste de Dunnet a 5% de probabilidade. 
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O sebo bovino incluído em nível prático indicado (Rostagno et al., 2011) na 

ração contendo 3230 kcal de EM/kg, em todas as fases, forneceu energia metabólica 

necessária para o desenvolvimento dos animais, resultando, consequentemente, em 

desempenho semelhante aos obtidos para os suínos alimentados com ração contendo 

óleo de soja e mesmo nível energético. Esse resultados diferem dos relatados Dugan et 

al. (2004), que, ao comparar fontes lipídicas na ração, observaram melhora na conversão 

alimentar de suínos machos castrados em crescimento e terminação alimentados com 

ração contendo 2% de sebo bovino em comparação aos que tiveram a inclusão de óleo 

de canola na ração contendo 3230 kcal de EM/kg. 

No crescimento I, a redução de 150 (kcal EM/kg) no nível energético da 

ração contendo sebo bovino sem (T3) ou com (T4) adição de emulsificante e a redução 

de 300 (kcal EM/kg) no nível energético da ração com adição de emulsificante (T5) 

proporcionaram mesmo desempenho quando comparados aos animais que receberam 

ração contendo óleo de soja com nível energético preconizado de 3230 kcal de EM/kg. 

Entretanto, para as fases de crescimento II e terminação, a redução da energia 

metabolizável em 150 (kcal/kg de ração) no tratamento com inclusão do sebo bovino 

sem adição de emulsificante (T3) e a redução de 300 (kcal/kg de ração) e com adição de 

emulsificante (T5) aumentaram a conversão alimentar, enquanto, a redução de 150 (kcal 

EM/kg) no nível energético da ração contendo sebo bovino com adição de emulsificante 

(T4) não resultou em prejuízo na conversão alimentar dos suínos em relação àqueles 

que receberam óleo de soja na ração.  

Considerando os resultados, pode-se inferir que a adição do emulsificante na 

ração contendo sebo bovino permite a redução de até 150 kcal/kg de ração. Podendo 

esse valor ser utilizado para a correção da matriz nutricional desse alimento quando se 

adiciona esse aditivo na ração. Os resultados concordam com Kim et al. (2009) que 

observaram maior ganho diário de peso e melhor conversão alimentar de suínos na fase 

de crescimento alimentados com ração contendo 2,5% de sebo bovino e emulsificante a 

base de lecitina de soja, em relação aos que receberam ração sem aditivo. Dessa forma, 

o nível de inclusão do emulsificante e a densidade energética da ração podem ter 

corroborado com os resultados, visto que, no presente estudo, a energia da ração 

contendo emulsificante foi utilizada pelos suínos primeiramente para compensar a 

redução da densidade energética na ração. 

A digestibilidade dos nutrientes das rações, apresentada na Tabela 7, diferiu 

em função dos tratamentos (P<0,001), sendo superior nos que continham o nível 
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energético de 3230 kcal independentemente da fonte lipídica, bem como no tratamento 

com redução de 150 kcal de EM/kg de ração contendo sebo bovino e emulsificante. 

Assim, pode-se inferir que a adição do emulsificante no tratamento contendo 3080 kcal 

de EM/kg aumentou a digestibilidade da dieta, além de contribuir com o suprimento 

energético nos animais. 

 

Tabela 7 – Digestibilidade das rações em função do nível energético, fonte lipídica e 

adição ou não de emulsificante 

Variáveis 
Tratamentos¹ CV

6
 

(%) 
P-valor 

T1 T2 T3 T4 T5 

Matéria Seca (MS), Nutrientes e Energia Digestível 
MS (%) 86,46 86,59 85,89 * 86,12 85,78 * 0,40 0,0026 

MM
2
 (%) 5,64 5,16 7,78 * 9,22 * 9,07 * 4,40 0,0001 

PB
3
 (%) 11,46 11,75 11,15 11,46 11,54 2,16 0,0071 

EE
4
 (%) 3,39 3,65 2,32 * 2,94 * 2,36 * 7,46 0,0001 

ED
5
(kcal/kg) 3662,00 3641,41 3446,63* 3511,92* 3420,98* 1,13 0,0001 

Coeficiente de digestibilidade 
MS (%) 96,31 96,33 95,01* 95,47* 94,92* 0,36 0,0001 
MM (%) 68,59 66,82 63,69* 67,68 61,82* 4,20 0,0024 
PB (%) 82,90 83,86 79,92* 81,56 82,73 2,16 0,0086 
EE (%) 71,71 72,79 58,00* 72,67 60,61* 7,22 0,0001 
ED (%) 86,90 86,92 84,92* 85,68 82,72* 1,13 0,0001 

¹T1: dieta com inclusão de óleo de soja e 3230 kcal de EM/kg; T2: dieta com inclusão de sebo bovino e 

3230 kcal de EM/kg; T3: dieta com inclusão de sebo bovino e 3080 kcal de EM/kg; T4: dieta com 

inclusão de sebo bovino, 3080 kcal de EM/kg e adição de emulsificante; T5: dieta com inclusão de sebo 

bovino, 2930 kcal de EM/kg e adição de emulsificante. 
2
MM: Matéria Mineral; 

3
PB: Proteína Bruta; 

4
EE: 

Extrato etéreo; 
5
ED: Energia digestível; 

6
CV: Coeficiente de variação; *Médias seguidas de asterisco na 

linha diferem do tratamento T1 pelo teste de Dunnet a 5% de probabilidade. 

 

Os resultados discordam de Overland et al. (1994) que, suprindo a exigência 

energética de machos castrados canulados, não encontraram efeitos da lecitina de soja 

(0,24%) sobre a digestibilidade de rações contendo 6% de mistura de gordura animal, 

sendo aproximadamente 70% de banha suína e 30% de sebo bovino. As diferenças entre 

os estudos podem ter decorrido da fonte de gordura e no seu nível de inclusão, visto que 

neste estudo comparativo o emulsificante não foi suficiente para digerir a elevada 

gordura incluída na ração. 

Os resultados de digestibilidade do presente estudo, inclusive, apresentam-

se como uma possível justificativa para as diferenças na conversão alimentar entre os 

tratamentos na terminação, visto que melhor conversão alimentar foi obtida nos 

tratamentos que tiveram maior digestibilidade. 

Os níveis de triacilgliceróis sérico em função da fase, apresentados na 

Tabela 8, não diferiram entre os tratamentos (P>0,05) e foram superiores ao nível 
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máximo preconizado por Swindle et al. (2003) (40 mg/dL), podendo estar relacionado 

com a composição lipídica das rações. Os resultados encontrados no presente trabalho 

diferem dos obtidos por Park et al. (2009) que observaram maiores teores séricos de 

triglicerídeos em animais alimentados com ração contendo 5% de sebo bovino em 

comparação ao óleo de soja. A divergência entre os estudos pode ter decorrido da taxa 

de inclusão do sebo bovino, pois o nível de triglicerídeo sérico tende a ser maior em 

suínos alimentos com dieta contendo maior teor de gordura. 

 

Tabela 8 – Níveis de triacilgliceróis séricos de suínos em função do nível energético, 

fonte lipídica e adição ou não de emulsificante nas rações 

Tratamento¹ 

Triacilgliceróis (mg/dL) 

Crescimento I 

(30 a 50 kg) 

Crescimento II 

(50 a 70 kg) 

Terminação 

(70 a 100 kg) 

T1 79,52 73,45 68,73 

T2 72,51 70,35 78,68 

T3 63,50 54,65 55,75 

T4 81,05 63,09 68,22 

T5 67,96 59,09 59,97 

Média 72,91 64,13 66,27 

CV (%)
²
 29,94 28,95 26,18 

P-valor 0,6679 0,2391 0,3141 
¹T1: dieta com inclusão de óleo de soja e 3230 kcal de EM/kg; T2: dieta com inclusão de sebo bovino e 

3230 kcal de EM/kg; T3: dieta com inclusão de sebo bovino e 3080 kcal de EM/kg; T4: dieta com 

inclusão de sebo bovino, 3080 kcal de EM/kg e adição de emulsificante; T5: dieta com inclusão de sebo 

bovino, 2930 kcal de EM/kg e adição de emulsificante. ²CV: Coeficiente de variação.  
 

As características das carcaças dos suínos analisadas experimentalmente 

apresentam-se na Tabela 9 e os resultados obtidos não diferiram estatisticamente entre si 

(P>0,05), concordando com Park et al. (2009) que, ao substituir 5% do óleo de soja por 

sebo bovino em rações para suínos machos castrados, obtiveram valores semelhantes 

para profundidade de lombo e profundidade de gordura entre os tratamentos.  

Akit et al. (2011), no entanto, observaram maior profundidade de lombo, 

menor espessura de toucinho, maior peso e rendimento de carcaça em fêmeas suínas que 

receberam ração contendo 4,5% de sebo bovino e 3397 kcal de energia digestível/kg, 

suplementada com 8% de lecitina de soja. Além da diferença existente entre as 

categorias sexuais avaliadas por estes mesmos autores (fêmeas) e no presente trabalho 

(machos castrados), a distinção entre resultados pode ter decorrido em função do nível 

de inclusão do sebo bovino e da lecitina, visto que de acordo com Collins et al. (2011) a 

eficiência de utilização da lecitina em dietas para suínos na fase de terminação está 

associada a níveis elevados de sebo bovino na ração. 

javascript:fileName='/authors/author.asp?ID=607';displayInfo()
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Tabela 9 - Características de carcaças de suínos em função do nível energético, fonte 

lipídica e adição ou não de emulsificante nas rações 

Variáveis 
Tratamentos¹ 

Média 
CV

12 

(%) 

P-

valor T1 T2 T3 T4 T5 

Peso no abate (kg) 97,03 95,62 94,78 94,48 95,04 95,39 4,48 0,1728 

PCQ¹ (kg) 72,15 70,35 70,45 72,62 69,95 71,10 3,40 0,0357 

RC² (%) 74,42 73,68 74,36 74,53 72,82 73,96 3,00 0,9120 

CC
3
 (cm) 93,17 93,93 92,83 93,50 92,70 93,23 2,16 0,0714 

EMT
4
 (mm) 24,51 24,22 25,25 23,30 21,72 23,80 15,56 0,3232 

PL
5
 (mm) 63,17 60,06 60,98 59,17 60,82 60,84 7,07 0,4637 

PG
6
 (mm) 14,30 14,56 13,41 12,52 10,76 13,11 27,81 0,4751 

QCM
7
 (kg) 42,12 40,87 41,53 43,61 42,16 42,06 4,02 0,1392 

CM
8
 (%) 58,02 57, 56 58,32 58,63 59,82 58,70 3,82 0,6091 

AOL
9 

(cm²) 38,40 38,90 39,47 36,87 38,40 38,41 16,35 0,2334 

AG
10 

(cm²) 17,07 15,50 17,22 15,76 12,68 15,65 20,68 0,0127 

G/C
11

 0,46 0,44 0,44 0,42 0,34 0,42 19,84 0,3306 
T1: dieta com inclusão de óleo de soja e 3230 kcal de EM/kg; T2: dieta com inclusão de sebo bovino e 

3230 kcal de EM/kg; T3: dieta com inclusão de sebo bovino e 3080 kcal de EM/kg; T4: dieta com 

inclusão de sebo bovino, 3080 kcal de EM/kg e adição de emulsificante; T5: dieta com inclusão de sebo 

bovino, 2930 kcal de EM/kg e adição de emulsificante. ¹PCQ: Peso da carcaça quente; ²RC: Rendimento 

da carcaça; 
3
CC: Comprimento de carcaça; 

4
EMT: Espessura média do toucinho 

5
PL: Profundidade de 

lombo; 
6
PG: Profundidade de gordura; 

7
QCM: Quantidade de carne magra; 

8
CM: Carne magra; 

9
AOL: 

Área do olho de lombo; 
10

AG: Área de gordura; 
11

G/C: Relação gordura carne; 
12

CV: Coeficiente de 

variação.  

 

Os aspectos físicos e químicos das carnes dos suínos alimentados com ração 

contendo sebo bovino e emulsificante estão apresentados na tabela 10 e estes não 

diferiram entre os tratamentos (P>0,05). 

 

Tabela 10 – Qualidade da carne de suínos em função do nível energético, fonte lipídica 

e adição ou não de emulsificante nas rações 

Variáveis 
Tratamentos¹ 

Média 
CV

9
 

(%) 

P-

valor T1 T2 T3 T4 T5 

L*³ 58,57 57,94 59,31 58,4 57,98 58,44 3,64 0,8010 

a*
4
 2,32 3,26 2,47 3,16 3,40 2,92 31,14 0,1699 

b*
5
 11,26 11,85 11,78 11,90 11,95 11,75 8,24 0,7339 

pH 5,80 5,70 5,75 5,82 5,76 5,77 1,77 0,2851 

CRA
6
 (%) 1,35 1,19 1,31 1,34 1,33 1,30 8,51 0,1285 

PPC
7
 (%) 70,85 70,32 69,99 68,55 69,86 69,91 3,77 0,6438 

FC
8
 (kgf/cm²) 3,37 4,03 3,25 4,02 3,61 3,66 31,06 0,6615 

1
T1: dieta com inclusão de óleo de soja e 3230 kcal de EM/kg; T2: dieta com inclusão de sebo bovino e 

3230 kcal de EM/kg; T3: dieta com inclusão de sebo bovino e 3080 kcal de EM/kg; T4: dieta com 

inclusão de sebo bovino, 3080 kcal de EM/kg e adição de emulsificante; T5: dieta com inclusão de sebo 

bovino, 2930 kcal de EM/kg e adição de emulsificante. 
3
L*: Indicação de Luminosidade; 

4
a*: Indicação 

do teor de vermelho/verde;
 5

b*: Indicação do amarelo/azul; 
6
CRA: Capacidade de retenção de água; 

7
PPC: Perda por cocção; 

8
FC: Força de cisalhamento; 

9
CV: Coeficiente de variação.  

 



37 
 

De acordo com os valores citados por Warner et al. (1997), as carnes 

analisadas apresentaram despigmentação e estavam ácidas, visto que o L* foi superior a 

50 e o pH foi inferior a 6, apresentando aspectos da carne tipo PSE, sendo a sigla inglês 

para pale, soft and exudative (pálida, flácida e exsudativa). Estes valores, no entanto, 

podem está condicionados ao tempo pós abate para medição, visto que os mesmos 

autores citam que o pH e a cor devem ser mensurados em 24 horas após o abate. 

O nível de inclusão da lecitina de soja também pode ter contribuído com os 

resultados, visto que Akit et al. (2011) obtiveram uma redução do parâmetro L* em 

fêmeas suínas em terminação alimentadas com níveis crescentes de lecitina de soja (0; 

0,4; 2 e 8%) na ração atendendo a exigência energética e contendo óleo de soja como 

fonte lipídica. O pH das carnes, neste mesmo estudo, foi medido 24 h após o abate das 

fêmeas e, do mesmo modo, foram inferiores a 6, não sendo influenciado pela adição do 

emulsificante. Assim a redução do pH nos estudos pode ter decorrido do estresse 

sofrido pelos animais no pré-abate que corroboraram para aumento da contração 

muscular que, aumentando a glicólise, inicia-se a formação de ácido lático. O tempo 

decorrido para o resfriamento das carcaças em câmara fria também pode ter contribuído 

com o baixo pH das carnes, visto que o processo de formação do ácido lático ainda pode 

ocorrer quando a carcaça estiver com 35 °C. O pH, por sua vez pode ter influenciado a 

capacidade de retenção de água, a perda por cocção e a textura embora não seja o 

principal fator de efeito sobre este parâmetro (Valsechi, 2001). 

Os custos com a ração e alimentação e os índices de eficiência econômica e 

de custo da ração consumida estão apresentados na Tabela 11. O índice de eficiência 

econômica e o índice de custo da ração consumida foram influenciados pelos 

tratamentos na terminação (P<0,05), onde a ração com redução da energia 

metabolizável em 150 kcal/kg, contendo sebo bovino sem emulsificante, bem como o 

tratamento contendo 2930 kcal de EM, sebo bovino e emulsificante, diferiu do que 

continha 3230 kcal de EM e óleo de soja, apresentando índices piores que este. Os 

resultados aparentam ser em consequência da pior conversão alimentar apresentada por 

estes tratamentos visto que no cálculo destes índices considera-se o custo do consumo 

diário em função do ganho de peso diário. 
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Tabela 11 – Custo médio da ração por quilograma de peso vivo (R$RPV), custo com a 

alimentação (R$A), índice de eficiência econômica (IEE) e índice de 

custo médio da ração consumida (ICC) para rações de suínos em 

crescimento e terminação em função dos tratamentos 

Fase Tratamento¹ 
Variáveis estudadas 

R$RPV R$A IEE ICC 

Crescimento I 

(30 a 50 kg) 

T1 2,24 40,60 99,82 100,01 

T2 2,20 41,52 98,22 101,52 

T3 2,22 41,47 99,03 100,73 

T4 2,17 38,47 96,69 103,08 

T5 2,24 39,26 100 100 

CV
2
 (%) 4,95 13,28 4,95 4,98 

P-valor 0,8248 0,6680 0,8647 0,8218 

Crescimento II 

(50 a 70 kg) 

T1 2,32 49,00 98,26 101,04 

T2 2,22 46,17 91,99 107,60 

T3 2,38 48,32 98,79 100,94 

T4 2,26 47,98 93,76 105,42 

T5 2,41 45,31 100,00 100,00 

CV (%) 10,66 11,25 10,36 10,66 

P-valor 0,6432 0,4511 0,6421 0,7255 

Terminação 

(70 a 100 kg) 

T1 1,46 94,52 97,17 100,00 

T2 1,49 94,05 97,19 101,76 

T3 1,57 97,62 92,04* 107,25* 

T4 1,46 95,19 100,00 100,51 

T5 1,54 98,00 92,23* 109,44* 

CV (%) 6,13 6,49 5,91 3,13 

P-valor 0,3063 0,8275 0,0457 0,0001 
¹T1: dieta com inclusão de óleo de soja e 3230 kcal de EM/kg; T2: dieta com inclusão de sebo bovino e 

3230 kcal de EM/kg; T3: dieta com inclusão de sebo bovino e 3080 kcal de EM/kg; T4: dieta com 

inclusão de sebo bovino, 3080 kcal de EM/kg e adição de emulsificante; T5: dieta com inclusão de sebo 

bovino, 2930 kcal de EM/kg e adição de emulsificante. 
2
CA: Custo com alimentação. *Médias seguidas 

de asterisco na coluna diferem do tratamento T1 pelo teste de Dunnet a 5% de probabilidade. 

 

Os custos do quilograma das rações nas diversas fases, o custo total com a 

alimentação, o índice de bonificação e as receitas parciais, bruta e líquida, estão 

expressos na Tabela 12. A receita líquida parcial foi influenciada pelo tratamento 

(P<0,05), sendo menor no tratamento com redução de 150 kcal de EM/kg de ração 

contendo sebo bovino sem emulsificante, bem como no tratamento contendo 2930 kcal 

de EM, sebo bovino e emulsificante em comparação ao tratamento que teve a energia 

metabolizável em 3230 kcal e óleo de soja. O resultado pode ser atribuído à redução do 

nível energético que, consequentemente, tiveram menor percentual de grãos na ração. O 

tratamento contendo 3080 kcal de EM/kg, sebo bovino e emulsificante, no entanto, teve 

a receita líquida parcial acrescida pelo valor da lecitina de soja adicionada, de modo a 

igualar seu custo ao do tratamento controle. 
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Por outro lado, os tratamentos que apresentaram menor receita líquida 

parcial proporcionaram pior conversão alimentar nos suínos, assim os benefícios dos 

tratamentos limitam-se aos fatores econômicos. 

 

Tabela 12 – Custos das rações (R$/kg), custo da alimentação, receita bruta parcial e 

receita líquida parcial de suínos em função dos tratamentos 

Variáveis 
Tratamentos¹ CV² 

(%) 

P-

valor T1 T2 T3 T4 T5 

Custo do kg da ração 

no Crescimento I 
1,01 1,00 0,97 1,00 0,96 - 

- 

Custo do kg da ração 

no Crescimento II 
0,96 0,95 0,93 0,96 0,91 - 

- 

Custo do kg da ração 

na Terminação 
0,92 0,91 0,88 0,91 0,88 - 

- 

Custo da alimentação 185,91 181,75 184,26 185,95 177,09 - - 

Índice de Bonificação 102,26 101,28 102,07 103,35 103,24 2,00 0,5325 

Receita Bruta Parcial 290,28 275,65 279,20 304,16 273,50 5,92 0,0429 

Receita Líquida 

Parcial 
112,53 113,48 95,64* 111,88 96,41* 9,26 

0,0121 

¹T1: dieta com inclusão de óleo de soja e 3230 kcal de EM/kg; T2: dieta com inclusão de sebo bovino e 

3230 kcal de EM/kg; T3: dieta com inclusão de sebo bovino e 3080 kcal de EM/kg; T4: dieta com 

inclusão de sebo bovino, 3080 kcal de EM/kg e adição de emulsificante; T5: dieta com inclusão de sebo 

bovino, 2930 kcal de EM/kg e adição de emulsificante. 
2
CV: Coeficiente de variação; *Médias seguidas 

de asterisco na linha diferem do tratamento T1 pelo teste de Dunnet a 5% de probabilidade. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Dependendo do valor energético, o sebo bovino pode substituir o óleo de soja 

como fonte lipídica em rações para suínos nas fases de crescimento e terminação. A 

redução em 150 kcal de EM/kg da ração com uso de sebo bovino pode ser compensada 

com a adição de emulsificante. 
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