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Valorização dos Produtos dos Pequenos Ruminantes do Alentejo

Pastagens promovem maior 

quantidade de ácidos gordos 

considerados benéficos na 

gordura de ruminantes

NEWSLETTER N.º 5 
JULHO 2021

Programa Leite Vacas Felizes

Estratégia de promoção e 

valorização dos lacticínios dos 

Açores

Webinar | 16 setembro 2021

I&D

Valorização dos produtos dos 

ruminantes pela composição 

em ácidos gordos

Revista Alimentação Animal

https://www.med.uevora.pt/pt/
http://www.cebal.pt/
https://www.iniav.pt/


NEWSLETTER N.º 5 
JULHO 2021

→ A dieta fornecida aos ruminantes influência a composição em ácidos gordos

da sua gordura.

→ Dietas ricas em pastagens resultam em maiores quantidades de CLA

(isómeros conjugados do ácidos linoleico) e de ácidos gordos polinsaturados da

série n-3 (ómega-3) na gordura de ruminantes.

A pastagem permitem  aumentar a quantidade de ácidos 

gordos considerados benéficos na gordura dos ruminantes 

Composição em ácidos gordos da gordura intramuscular de borregos 

alimentados exclusivamente com pastagem, pastagem suplementada com 

concentrado e concentrado 
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Dados adaptados de: Santos-Silva et al., 2002

Ácidos Gordos Polinsaturados n-3CLA
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Valorização dos Produtos 

dos Ruminantes pela sua 
composição em ácidos 
gordos

Projeto Val+Alentejo

REVISTA ALIMENTAÇÃO ANIMAL

Alimentação Animal, 
N.º 116 Abril a junho 2021, Ano XXXII, pp. 34-37. 

Eliana Jerónimo - CEBAL | MED

José Santos-Silva - INIAV | CIISA

Rui J. B. Bessa - FMV-UL | CIISA

Neste artigo, preparado no âmbito do projeto Val+Alentejo, é

apresentada a composição em ácidos gordos característica da gordura

dos produtos dos ruminantes e é dado a conhecer os processos

metabólicos responsáveis por esta composição.

É possível melhorar o valor nutricional da gordura dos ruminantes, pelo

aumento da quantidade de ácidos gordos considerados benéficos.

Conheça algumas estratégias alimentares que podem melhorar a

composição em ácidos gordos dos produtos dos ruminantes.
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