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Sistemas de produción de carne que incrementan a
súa calidade dietética e nutricional: OMEGA-3 e CLA

Sistemas de manexo do gando vacún en Galicia

Os sistemas tradicionais de produción de carne en Galicia baséanse na cría de pequenos rabaños

de raza Rubia Galega. Os tenreiros sacrifícanse moi novos (7-9 meses de idade) e aliméntanse de

pensos concentrados e do leite da nai ata o momento do seu sacrificio. Porén, deseñáronse sistemas

de manexo desta produción intensiva, alternativos aos que se realizan de forma convencional co

obxectivo de reducir os custes de penso concentrado e de man de obra. Son sistemas que basean a

alimentación dos tenreiros nos pastos e no leite da nai ata o seu sacrificio, permitindo así, incrementar

o tamaño do rabaño coas vantaxes engadidas que isto supón, ademais de mellorar o benestar animal

desenvolvendo un manexo máis natural e máis acorde coas Directivas da UE sobre os requirimentos

mínimos para a protección do tenreiro (Decisión 97/182/EC, Directiva 97/2/EC).

Por Teresa Moreno López
Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo

A Coruña

Tenreiros en pastoreo sen destetar
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Evolución no consumo de carne

Coa reordenación da política de producións da Unión Europea e os últimos acontecementos
ocorridos arredor da seguridade alimentaria (EEB, gripe aviar...), o consumidor de carne está esixindo
uns controis moito máis rigorosos e estritos. Nos últimos anos veñen demandando carnes cunhas
características de calidade propia, garantía de orixe e diferenciación do resto das carnes, valorando
conceptos como san, natural e tradicional.

As distintas Indicacións Xeográficas Protexidas de carne de vacún están cobrando unha especial
importancia xa que polarizan un mercado que oferta un produto cunhas características de calidade
xenuínas, específicas e diferenciadas, baseadas en razas autóctonas e en sistemas de produción e de
alimentación natural, coa conseguinte mellora substancial da calidade dun tipo de produto que está
chegando a ser moi apreciado.

Coñecer o grado de preferencias do consumidor e a súa satisfacción é fundamental para asegurar
a sustentabilidade da industria cárnica. As esixencias sobre calidade da carne centrábanse nas súas
características intrínsecas, é dicir, en parámetros como dureza, zume, sabor, cor…Na actualidade, un
dos factores que máis inflúe sobre o consumidor no momento da compra é o contido en graxa e, non
só iso, agora, os consumidores ademais de querer saber qué cantidade de graxa contén a carne, tamén
se interesan polos ácidos graxos, é dicir, a súa composición nutricional.

A día de hoxe, nos países desenvolvidos evidéncianse novas tendencias nos hábitos de consumo
que nos amosan un cambio importante na produción de carne bovina, cunha clara orientación de cara
a canales máis magras e de baixo peso, de modo que o produto consumido é moi diferente ao que
atopabamos no mercado fai soamente 10 ou 15 anos. Así mesmo, estase concienciando á poboación
para que evite os malos hábitos de consumo de alimentos que poidan favorecer os problemas
cardiovasculares e procesos canceríxenos, causas fundamentais da maior porcentaxe de morbilidade e
mortalidade no noso contorno.

Consideramos moi importante o estudo da influenza dos distintos sistemas de manexo do ganado
sobre a calidade dietética e nutricional da carne de vacún comercializada en Galicia, e por iso, no
Departamento de Produción Animal do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM), as
últimas liñas de investigación céntranse no estudo dos distintos factores que inflúen nesta calidade.

Composición nutricional da graxa

A graxa animal está constituída por un conxunto de moléculas orgánicas que son os lípidos. Estes,
á súa vez, están constituídos por diferentes compostos químicos que comparten a súa insolubilidade
na auga e que son solubles en disolventes orgánicos.Os máis representativos dos tecidos animais tanto
cualitativa como cuantitativamente son:

- Triglicéridos: son a esterificación dunha molécula de glicerol con tres ácidos graxos.

- Fosfolípidos: a molécula de glicerol está esterificada no Carbono (C) 1 e 2 por dous ácidos
graxos e no C3 por un ácido fosfórico.
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- Colesterol: a súa estrutura básica son catro aneis e unha cadea alifática hidrocarbonada con 8
átomos de C, tendo un grupo hidroxilo (OH) no C3 mediante o cal forman ésteres con distintos
ácidos graxos.

Os ácidos graxos teñen a seguinte fórmula xeral: R-COOH, onde R está constituído por unha
cadea alcohólica que pode estar saturada ou non e un grupo COOH (carboxilo) ao principio da cadea.
Polo tanto, en función do seu grao de insaturación, é dicir da presenza de dobres enlaces, vemos as súas
diferenzas:

- Ácidos graxos saturados (SFA): non presenta dobres enlaces e adoitan ter de 12 a 20 átomos
de C. Están presentes principalmente nos aceites de coco e palma.

- Ácidos graxos monoinsaturados (MUFA): presentan un dobre enlace na súa cadea e un deles é
o Omega-9. Está presente principalmente no aceite de oliva.

A alimentación do gando é fundamental para obter unha carne de calidade  
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- Ácidos graxos poliinsaturados (PUFA): presenta máis dun dobre enlace na súa cadea e existen
dous tipos de PUFA: os Omega-3 que están presentes en aceites de soia e colza, e adoitan ter
de 14 a 22 átomos de C e os Omega-6 que están presentes no aceite de xirasol e cacahuete.
Estes dous tipos de ácidos graxos (Omega-3 e 6) denomínanse esenciais, é dicir, que o organismo
non pode producilos por si sós e debe inxerilos mediante os alimentos da dieta. Centraremos,
por tanto, o noso estudo nestes dous tipos de PUFA que son esenciais para o noso organismo.
Existe unha relación competitiva entre estes dous ácidos graxos de modo que os da familia
Omega-3 suprimen o metabolismo dos da familia Omega-6 e viceversa, polo que é moi
importante o balance entre estes dous ácidos graxos. A estrutura dos PUFA caracterízase
porque a distancia entre dous dobres enlaces é de tres C. Porén, en circunstancias excepcionais,
asociado a procesos de hidroxenación dos ácidos graxos, estes dobres enlaces pódense situar
a unha distancia de tan só dous C, de modo que haxa catro C consecutivos que participan en
dobres enlaces, denominándose a este tipo de ácido graxo: conxugados.

Influenza do pastoreo sobre a calidade da graxa

Numerosos estudos científicos noutras razas e na Rubia Galega (Varela et al., 2004; Moreno et al.,
2006) teñen demostrado que a alimentación dos animais manexados en pastoreo fronte a aqueles
acabados en cebadeiro, incrementa o contido en PUFA, pero sobre todo en Omega-3, xa que o
precursor destes ácidos graxos é o ácido linolénico (C18:3 w-3) e este está presente nas follas verdes
das plantas.

Tenreiros en cebadeiro sen destetar
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Nas últimas publicacións científicas tamén se inclúe o estudo dun dos ácidos graxos máis
importantes polas súas calidades dietéticas sobre a saúde: o conxugado do ácido linoleico, coñecido
como CLA (do inglés “Conjugated Linoleic Acid”). Este inclúe moitos isómeros pero o maioritario nos
ruminantes é o Cis-9,Trans-11, coñecido tamén como ácido ruminal ou ruménico porque é producido
pola flora gastrointestinal (bacteria Butyrivibrio fibrisolvens) do rumen, como resultado dunha
incompleta biohidroxenación do ácido linoleico (C18:2n-6) mediante a acción da enzima linoleico
isomerasa. Nos tecidos, é sintetizada a través do ácido Trans-11 octadecenoico (ácido trans vaccénico,
TVA, C18:1 t11) mediante a ∆9-desaturasa, unha enzima activa nas glándulas mamarias e no tecido
adiposo.

Ao igual que no caso dos Omega-3, o contido en CLA increméntase nos animais alimentados a
base de pasto fronte aos acabados en cebadeiro debido a que a biohidroxenación ruminal do ácido
graxo máis predominante do pasto (C18:3 w-3) leva a unha maior acumulación de TVA e en último
lugar de CLA no tecido. De acordo con esto, dietas ricas nestes ácidos graxos deberían incrementar
a concentración de CLA nos depósitos graxos do animal.

O descubrimento da presenza e propiedades do CLA nos alimentos obtidos dos ruminantes ten
significado unha achega de gran relevancia para a produción animal e, especificamente, para a
produción de ruminantes.Trátase da primeira información positiva, xerada nas últimas décadas, que fai
referencia ao consumo de alimentos de orixe animal o que contrarresta a acumulación de información
negativa, moitas veces magnificada e difundida con intereses comerciais e que produce un dano de gran
magnitude no sector.
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Efectos beneficiosos do CLA e os Omega-3 sobre a saúde

A continuación enumeramos os principais efectos biolóxicos beneficiosos atribuídos ao CLA e
Omega-3 sobre a saúde.

CLA:

- Reduce o engraxamento.

- Reduce a hipertensión.

- Efecto antioxidante.

- Efecto anticanceríxeno.

- Efecto antilipoxénico e lipolítico.

Omega-3:

- Acción antiinflamatoria.

- Antitumoral.

- Acción durante a xestación, lactancia e infancia.

- Acción sobre sistemas cardiovasculares.
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Este último efecto é o de maior importancia que se atribúe aos Omega-3, de forma que ten un
efecto antitrombótico, xa que prevén arritmias e inhibe a formación da placa de ateroma.

Na actualidade, a Organización Mundial da Saúde recomenda o consumo de alimentos cun alto
contido en Omega-3 para mellorar o índice desequilibrado de  w-6: w-3 PUFA e así, compensar a elevada
inxestión do Omega-6 nas dietas actuais. Esta relación dise que debe estar por debaixo de 5.

Ademais, outra das recomendacións é o incremento do consumo de alimentos cun elevado
contido en ácidos graxos PUFA e cun baixo contido en ácidos graxos SFA para que a relación
PUFA:SFA sexa máis favorable, xa que se recomenda que estea por encima do 0,45.

En canto ás recomendacións no consumo de CLA, foron establecidas en 1,5-3 g/día para obter un
efecto anticanceríxeno e entre 15-20 g/día para obter un efecto antilipoxénico e lipolítico.

Polo tanto, poderíamos dicir que parece conveniente o estudo de aqueles sistemas de produción
de tenreiros que nos proporcione unha carne cun baixo contido en w-6: w-3 PUFA e cun elevado
contido en PUFA:SFA e en CLA, é dicir, unha carne máis favorable dende o punto de vista dietético ou
nutricional.

Unha experiencia real

A continuación, imos expoñer os resultados obtidos nun dos últimos estudos sobre calidade
nutricional da carne por efecto dos distintos sistemas de manexo que se ten realizado no CIAM
(Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo).Todos os tenreiros se manexaron de acordo coas
Directivas da UE referentes aos requerimentos mínimos para a protección do tenreiro (Decisión
97/182/EC, Directiva 97/2/EC), así como co Real Decreto do 10 de Outubro de 2005 sobre a
protección dos animais utilizados para experimentación e outros fins científicos (BOE Nº 252). O
obxectivo do traballo foi o de avaliar o efecto dos diferentes niveis de pastoreo sobre o perfil de ácidos
graxos da carne, incluíndo os beneficiosos Omega-3, PUFA e CLA.

Para iso, utilizamos 30 machos de raza Rubia Galega procedentes do rabaño experimental do
CIAM. Os animais naceron entre finais do outono e principios da primavera no campo e foron criados
coas súas nais cun sistema de pastoreo rotacional onde mamaban libremente. Os tenreiros foron
repartidos ao azar en tres sistemas de manexo (extensivo, semiextensivo e intensivo). Dez animais por
cada un dos tratamentos:

- Extensivo (E): os tenreiros permaneceron dende o nacemento ata o sacrificio no campo
alimentándose exclusivamente a base de pastos e do leite materno (250 días pastoreo).

- Semiextensivo (S): os tenreiros permaneceron no campo dende o nacemento, alimentándose a
base de pastos e leite materno e sendo complementados con penso concentrado durante un
mes antes da entrada en cebadeiro onde foron cebados durante dous meses con concentrados
(197 días de pastoreo e 50 días de cebadeiro).

- Intensivo (I): os tenreiros permaneceron dende os primeiros días do nacemento ata o sacrificio

CUADERNILLO 80  03/11/2006  12:58  Página 8



Cadernillo Divulgación Técnica    9

As nais que se atopaban en pastoreo levábanse ás cortes dúas veces no día para que os tenreiros puidesen mamar

no cebadeiro, alimentándose exclusivamente a base de penso concentrado e silo de feo ad
libitum, así como do leite materno (57 días no campo ao nacemento e 165 días no cebadeiro).

Durante o período no que os animais permaneceron no cebadeiro (tratamentos S e I), aloxáronse
en cortes cubertas de palla no chan e distribuídos en grupos de cinco animais por cubículo. Ademais,
as nais que se atopaban en pastoreo en parcelas adxacentes levábanse ás cortes dúas veces ao día (pola
mañá e pola tarde) para que os tenreiros puidesen mamar.

A cantidade de penso concentrado consumido foi estimado como a diferenza entre a cantidade
ofrecida e rexeitada por cada animal. O tipo de penso foi o mesmo para todos os grupos e estaba
composto por unha mestura de cebada (81 %), fariña de soia (14 %), corrector vitamínico mineral
(0,2 %), fosfato bicálcico (2 %), carbonato cálcico (2 %) e cloruro sódico (0,8 %).
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No pastoreo empregáronse un total de dez hectáreas de praderías polifitas, melloradas cunha
mestura de raigrás inglés, trevo violeta e branco. A fertilización na semente foi de: 100 kg/ha P205; 100
kg/ha K20; 100 kg/ha N e 100 kg/ha C03Ca. A de mantemento da superficie en pastoreo: 60 kg/ha
P205; 60 kg/ha K20 e 90 kg/ha N, este último repartido en tres doses iguais en febreiro, abril e
setembro. A fertilización na zona destinada para a obtención de silo foi de 90 kg/ha P205; 120 kg/ha
K20; e 120 kg/ha N (60 kg. en febreiro; 30 en maio, despois do corte para ensilar e 30 en setembro).
O pastoreo foi rotacional, entrando os animais na parcela cando a herba alcanzaba polo menos 15 cm.
de altura. Realizouse un pastoreo en avance co fin de que os tenreiros realizasen un consumo selectivo
da herba, permitíndolles entrar na parcela antes que ás súas nais. A saída da parcela producíase cando
a altura da herba se reducía a 8 cm. no caso dos tenreiros e a seis, no caso das vacas. Na primavera
os animais pastaban aproximadamente a metade da superficie total da pradería, reservándose a outra
metade para producir silo de herba que se utiliza como complemento da súa alimentación nas épocas
de maior escaseza de pasto (inverno e verán). A carga gandeira utilizada na primeira rotación do
pastoreo de primavera foi de tres animais por ha. Porén, nas sucesivas rotacións e no pastoreo de
outono, a carga gandeira utilizada reduciuse a un animal por ha.

A continuación amosamos na Táboa nº1 a composición química do penso concentrado, da herba,
do silo de herba e do feo consumido polos animais, a mostraxe realizouse unha vez ao mes.

Táboa 1.- Composición química media do feo, do silo de herba, da herba fresca e do penso
concentrado consumido polos tenreiros

Os tenreiros dos tratamentos E e S sacrificáronse, catro e tres semanas, antes cós do tratamento I,
permitindo desta forma que todos os animais alcanzasen o mesmo peso de sacrificio establecido
(aproximadamente 330 kg de peso vivo).

Na Táboa nº2 amosamos os días que permaneceron os animais no pastoreo, no cebadeiro e a
cantidade de penso consumido, así como a idade e o peso de sacrificio do animal e o peso e estado de
engraxamento da canal.
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Táboa 2.- Período de Pastoreo (PP), Período de Cebo (PC), Cantidade de Penso Consumido (CPC),
Estado de Engraxamento da canal (EE) e medias da Idade de Sacrificio (ES), Peso de sacrificio (PS)
e Peso Canal (PC) dos tenreiros.

Os animais sacrificáronse  nun matadoiro autorizado baixo a supervisión dos Servizos Veterinarios

Oficiais. Ás 48 horas post-sacrificio, colléronse mostras do músculo Longissimus thoracis entre a sexta e

a décima costela, sendo este músculo o que se utiliza como referencia na maioría dos estudos

científicos.As mostras leváronse ao Laboratorio de Calidade de Carne do CIAM para a realización das

determinacións analíticas. A técnica empregada para a determinación da composición nutricional da

graxa da carne foi mediante cromatografía gasosa. Para iso, da mostraxe de carne extraemos a graxa

mediante disolventes polares seguindo o método de Blight e Dier (1959), a continuación metilámola

mediante o método de Morrison e Smith (1964) e por último, introducímola en viais directamente ao

cromatógrafo, -previamente calibrado con patróns estándares-, así como deseñamos con anterioridade

un método para a análise e identificación dos distintos ácidos graxos que compoñen este tipo de

graxas.

Os resultados deste estudo figuran na Táboa nº3 onde se amosan as concentracións medias

(mg/100 g músculo) dos principais ácidos graxos do músculo Longissimus thoracis dos tenreiros do

experimento. Podemos observar como, a medida que incrementamos os días de pastoreo de 57 días

no tratamento I a 250 días no tratamento E, aumenta de forma significativa o contido en ácido

linolénico (P>0.001), en CLA (P<0.01), no total de ácidos graxos poliinsaturados (P<0.05) e no total

de ácidos graxos Omega-3 (P<0.001). Este incremento no contido de ácido linolénico (de 26.99 a

60.48) explícase porque, como dixemos anteriormente, atópase preferentemente nas follas verdes das

plantas e de aí, a súa maior acumulación na graxa daqueles animais que permaneceron durante máis

tempo no pasto. Este, ao ser o precursor dos Omega-3, xustifica tamén o incremento do contido total

de Omega-3 (de 81.85 a 150.59) a medida que se aumentan os días de pastoreo. En canto aos índices

nutricionais, a través dos nosos resultados observamos que a medida que se incrementa o tempo de

pastoreo, aumenta de maneira significativa e de forma dietéticamente favorable, o índice PUFA:SFA

(P<0.05) como resultado do aumento do contido nos PUFA totais. En canto ao índice w-6: w-3, a

medida que permanecen os animais máis tempo no pasto observamos cómo diminúe significativamente

(P>0.001) este índice como consecuencia do aumento do contido total de Omega-3.
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Ilustráronse graficamente as observacións individuais dalgúns ácidos graxos como os Omega-3
totais (Figura 1), o CLA (Figura 2) e os índices nutricionais w-6: w-3 (Figura 3) e PUFA:SFA (Figura
4), axustándoos a modelos de regresión para cada un dos tratamentos (E, S e I) e corroborando os
datos antes amosados, é dicir, a medida que se incrementa o tempo dos tenreiros no pastoreo (dende
I a E), observamos cómo as curvas amosan o aumento no contido de w-3 PUFA, CLA e PUFA:SFA e a
diminución na relación w-6: w-3.

As conclusións que obtivemos tras a realización deste traballo foron que os tenreiros novos cunha
alimentación baseada exclusivamente no pasto (tratamento E) comparada con aqueles animais que
foron acabados cu longo (tratamento I) ou corto período de cebo (tratamento S), incrementaron o
contido nalgúns ácidos graxos que se consideran beneficiosos para a saúde tales como o ácido
linolénico (C18:3 w-3), o CLA (CLAc9t11), o contido total en Omega-3 (w-3 PUFA totais), e o contido
total en PUFA (PUFA totais), así como nalgúns índices nutricionais tales como a relación w-6: w-3 que
se atopa dentro dos límites recomendados pola OMS. É dicir, que canto máis tempo permanezan
alimentándose a base de pastos, maior acumulación de ácidos graxos beneficiosos para a saúde
presenta a graxa da carne de ditos tenreiros.

Táboa 3.- Concentracións medias (mg/100 g músculo) dos principais ácidos graxos no músculo
Longissimus thoracis.
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Comedeiro de campo selectivo para tenreiros
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O estudo demostrou que a produción de carne baseada no pastoreo presenta un elevado contido en Omega-3 e en
CLA, beneficiosos para a saúde

Conclusións do uso de sistemas de pastoreo para a produción cárnica

Os resultados deste estudo demostraron que en Galicia os sistemas de produción cárnica que se

basean no pastoreo non só son sistemas sostibles adaptados á produción de carne ecolóxica ou

integrada ou son máis respectuosos coas normativas sobre benestar animal senón que, ademais, son o

instrumento axeitado para a produción dunha carne cunhas características moi favorables para a saúde

ao presentar un elevado contido en Omega-3 e en CLA. Trátase, por tanto, dun avance de gran

relevancia e novo no coñecemento científico do sector cárnico xa que desta forma poderíase

incrementar o valor engadido do produto e polo tanto a viabilidade da explotación.
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