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APRESENTAÇÃO
A organização da edição 2016 do livro “Novos Desafios da Pesquisa
em Nutrição e Produção Animal” tem por objetivo divulgar os mais recentes
avanços na pesquisa desenvolvida dentro do Departamento de Nutrição e
Produção Animal (VNP) da FMVZ-USP, bem como apresentar a visão crítica
dos pesquisadores sobre temas relevantes à nutrição e produção animal.
A edição deste ano organizou a obra em 15 capítulos, onde os autores
apresentam seus resultados de pesquisa e revisam, com visão abrangente e
crítica, importantes temas de interesse da comunidade científica desta área de
conhecimento.
Todas estas contribuições são fruto de consolidação e do avanço
de projetos científicos desenvolvidos por docentes, alunos e colaboradores
do VNP, os quais tem resultado no avanço do conhecimento científico e na
formação de recursos humanos altamente qualificados em nível de iniciação
científica, mestrado e doutorado.
Os organizadores acreditam que esta coletânea possa contribuir com
a difusão do conhecimento científico, cujo conteúdo específico fica, muitas
vezes, fragmentado em artigos publicados em revistas especializadas.
Desta forma, este livro é recomendado para todos que buscam
aprofundamento científico em relação à fronteira do conhecimento sobre
alguns dos grandes temas de importância para a Nutrição e Produção Animal.
OS ORGANIZADORES

CAPÍTULO I
Odontoplastia e seu efeito na nutrição de equinos
Pombo, G.V.1; Pereira, Y.S.1; Mazzo, H.C.1; Moraes Filho, L.A.J.1;
Gobesso, A.A.O.1
¹ Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo,
Pirassununga – SP

RESUMO
Embora algumas alterações da cavidade oral dos equinos pareçam
insignificantes, na maioria das vezes são suficientes para provocar alguma
dificuldade no processo de mastigação e consequentemente no processo
digestivo. As afecções da cavidade oral são relativamente comuns em equinos e
se não diagnosticadas e tratadas agrava-se de forma severa. Cavalos confinados,
sem acesso à pastagem, no qual os dentes incisivos são pouco usados para corte
da forragem devido a falta de atrito, ocasiona ao longo do tempo problemas
de má oclusão dentária e restrição de movimentos de excursão mandibular.
Considerando a manutenção da taxa de erupção (crescimento dos dentes), os
incisivos se tornam excessivamente longos e interferem na moagem normal do
alimento além de alterar a função mastigatória dos molares e pré-molares.
Assim, a odontoplastia promove o equilibrio da oclusão, através do desgaste da
coroa dentária dos molares e incisivos, estabelecendo uma mordida coerente
sem sobrecarregar a articulação temporomandibular. Sabe-se que a mastigação
é responsável pela quebra das partículas de alimento em tamanhos adequados
promovendo uma maior ação das enzimas digestivas, através do aumento
da superfície de contato, e que o tipo de alimentação influencia no modo
como a mastigação irá ocorrer. As forragens necessitam de maior trituração,
já que o aproveitamento dos carboidratos estruturais depende da exposição
do conteúdo da membrana celular, estimulando a amplitude de movimentos
laterolaterais, caudorrostral e dorsoventral, enquanto as rações concentradas
diminuem a amplitude. Portanto, a odontoplastia serve como uma ferramenta
que possa promover aos cavalos condições para o máximo desenvolvimento e
desempenho.
1. INTRODUÇÃO
Após a domesticação do equino, na qual interferiu diretamente
nos seus hábitos comportamentais e alimentares, passando de até 18
horas por dia pastejando diferentes fontes e tipos de carboidratos,
proteína e energia, a estabulação pré determinou horários de
consumo de alimentos, quantidade e qualidade oferecida.
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Produtos e subprodutos de grãos de cereais com alto teor de amido passaram
a ser usados em substituição ao volumoso como fonte rápida de energia. Em
consequência disso, os equinos passaram a apresentar diversos problemas de
ordem digestiva, tornando-se uma das principais causas de enfermidades na
espécie. A diminuição do tempo disponível para o cavalo pastejar passou a
determinar alterações importantes no comportamento alimentar e no bem estar
dos animais, sendo observada frequente ocorrência de estereotipias, tornando
esta algo comum em cavalos estabulados (Ditrich et al., 2010).
Essas alterações no manejo alimentar dos equinos ocasionaram
mudanças também no desgaste dentário natural, tornando-o desordenado e até
ineficiente, contribuindo de forma ampla para as desordens digestivas. Sabe-se
que dentição influencia diretamente na mastigação, uma vez que os dentes dos
cavalos permanecem crescendo e modificando sua forma e tamanho ao longo
da vida. Como a digestão inicia-se na boca, se o animal não apresenta uma boa
trituração do alimento pelos dentes, podem ocorrer falhas na absorção de nutrientes
e ainda uma maior incidência de cólicas devido a fibras mal digeridas.
Distúrbios gastrintestinais, perda de peso, reação à embocadura,
descarga nasal, aumentos de volume na face e mandíbula, fístulas faciais,
dificuldade na mastigação, acúmulo de alimento na boca e até mesmo
problemas considerados de temperamento ou doma podem estar relacionados
com alterações da cavidade oral dos equinos. Neste contexto, a odontologia
equina surge como especialidade veterinária em pleno processo de ascensão,
buscando proteger a saúde, bem-estar e desempenho atlético dos cavalos.
As situações diversas nesta área têm atraído bastante interesse dos
pesquisadores para o desenvolvimento de novos estudos que possam promover
aos cavalos condições para o máximo desenvolvimento e desempenho.
Contudo, as informações que possam elucidar aspectos digestivos, nutricionais,
metabólicos e comportamentais em cavalos submetidos a tratamento
odontológico ainda são escassas.
2. ASPECTOS GERAIS DA ANATOMIA E NUTRIÇÃO EQUINA
O equino é caracterizado como herbívoro, monogástrico, que se
alimenta preferencialmente de espécies que contém quantidades relativamente
grandes de água, proteínas solúveis, lipídeos, açúcares e carboidratos
estruturais, com menores quantidades de amido. Com a domesticação,
houve a introdução de concentrados ricos em amido, concentrados proteícos
e forragens conservadas secas. Atualmente, alimentar cavalos consiste em
garantir que os alimentos fornecidos sejam proporcionais às exigências, sem
causar problemas digestivos e metabólicos (Frape, 2004).
O processo digestivo nesta espécie pode ser fracionado em
pré-cecal, com ação enzimática predominante, e pós-ileal, com ação
11

principalmente microbiana. Além de possuírem mastigação eficiente, rápida
taxa de passagem gástrica, digestão enzimática no intestino delgado e ação
microbiana intensa no intestino grosso (Wolter, 1975; Meyer, 1995).
A boca é onde começa o processo digestivo do alimento, os lábios,
língua e dentes apreendem, ingerem e alteram a forma física do alimento,
facilitando a mistura com os sucos digestivos (Frape, 2004). O lábio superior
possui muita força, mobilidade e sensibilidade para colocar a forragem entre
os dentes, que processam principalmente os alimentos fibrosos, uma vez que
devem ser diminuídos em partículas de até dois milímetros de comprimento
para garantir a deglutição de forma correta (Pilliner, 1999).
O estômago de um cavalo adulto é pequeno, com capacidade
volumétrica de 15 a 20 litros, possui rápida taxa de passagem e sua motilidade
está intimamente ligada com a ingestão dos alimentos (Ruckebusch, 1984),
neste órgão o alimento permanece retido de duas a seis horas (Santos et al.,
2011), sendo adaptado à recepção de pequenas quantidades de alimento
várias vezes ao dia. Representa cerca de 8 a 10% do trato digestório total
(Cunha, 1991) e os processos digestivos ocorrem pela atividade simultânea de
enzimas digestivas, micro-organismos e suco gástrico (Meyer, 1995).
O intestino delgado inicia-se no piloro e termina na junção com o
ceco. Este é dividido em duodeno, jejuno e íleo e representa aproximadamente
1/3 do volume total do trato gastrointestinal, chegando a 25 cm de
comprimento, o que torna o trânsito digestivo bastante rápido, cerca de 30
cm/min (Frape, 2004; Julliand et al., 2008; Santos et al., 2011).
As mudanças de tônus e contrações rítmicas irão determinar a
mistura do conteúdo intestinal para que efetivamente as enzimas proteolíticas,
amilolíticas e as lipases secretadas pelo pâncreas possam atuar, além da alta
concentração de micro-organismos anaeróbicos que aumentam à medida
que se aproxima da sua porção final (Meyer, 1995). No intestino delgado é
onde ocorre principalmente a digestão enzimática, em que potencialmente
os carboidratos não estruturais podem ser hidrolisados, de forma geral, os
aminoácidos serão absorvidos e usados para o crescimento a partir deste
compartimento (Briggs, 2007; Geor, 2010; Zeyner et al., 2010).
Os volumosos são os alimentos primários para um cavalo,
podem corresponder de 50 a 100% da matéria seca da dieta em muitas
categorias da espécie. Possuem a principal porção de fibras longas, sem
as quais quadros de diversos distúrbios metabólicos podem ocorrer,
além de comportamentos anormais ou estereotipias, como coprofagias
e mastigação de madeira, muito comuns em dietas com alto teor de
amido e baixo teor de fibras (Zeyner et al., 2004; Longland, 2012).
O intestino grosso é caracterizado por sua grande extensão e
segmentação, compreendendo cerca de 60 % do sistema digestório, dividindo12

se em ceco, cólon e reto. O cólon pode ser subdividido em ventral (direito
e esquerdo), dorsal (direito e esquerdo) e distal (Jones et al., 2000), Esse
compartimento é o local primário de digestão dos carboidratos estruturais
pelas diferentes espécies de micro-organismos capazes de realizar fermentação
principalmente da fibra. A população bacteriana presente pode atingir 0,5 x
109 a 5 x 109/g de conteúdo, ainda que haja maior concentração de bactérias
celulolíticas no ceco e cólon ventral, apontados como principais sítios de
digestão das fibras (Frape, 2008).
3. DENTIÇÃO
Os dentes dos cavalos possuem um período de desenvolvimento
determinado além de possuírem coroa longa e continuarem a erupção durante
toda a sua vida (Dixon, 2000). Cada dente é composto por uma parte visível,
denominada coroa e por uma parte inclusa, com uma coroa de reserva e a raiz.
Os principais componentes são o esmalte e a dentina, que são mineralizados e a
polpa, que não é mineralizada. O esmalte é a substância mais resistente e forma
uma fina camada sobre a superfície dentária do cavalo, disposta em pregas e
invaginações formando irregularidades na superfície oclusal, o que aumenta e
facilita o atrito e a abrasão, é a orientação destas que divide a dentina oclusal em
áreas menores, protegendo-a do desgaste excessivo (Silva et al., 2003).
White & Dixon (2010), mostraram grande variação na
espessura da dentina sub oclusal de cavalos normais, que pode
chegar a 3-4 mm, com consequente risco de exposição pulpar ou
danos térmicos com excessiva redução da altura do dente.
Os pré-molares e molares dos cavalos são estruturados de
forma justaposta, formando uma fileira dentária em cada hemiarcada
que atua como uma única unidade funcional. A superfície de oclusão
destes dentes forma angulação de dez a quinze graus em relação ao
plano horizontal. Esta característica é resultante da diferença existente na
largura da maxila em relação a mandíbula (anisognatia), proporcionando
assimetria na justaposição entre os dentes antagonistas (Gieche, 2007).
Dietas a base de gramíneas permitem que ocorra um desgaste
dentário de dois a três milímetros ao ano, o que equivale à sua
reposição, descrita como elodontia. Esse desgaste ocorre por vários
mecanismos de abrasão resultantes da ação de substâncias abrasivas
durante a mastigação, que pode ser de atrito, quando o desgaste resulta
da ação de peças dentárias entre si, ou de erosão, quando o desgaste
resulta da ação química de determinadas substâncias (Toit, 2016).
Esse processo de erupção e desgaste dentário permite o conhecimento
da idade dos cavalos, vista como importante ferramenta na avaliação econômica,
física e nutricional, pois permite a identificação da faixa etária individual. A
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estimativa da idade pela dentição é realizada pela observação das alterações
fisiológicas que ocorrem nos dentes incisivos, levando em consideração a erupção
dos dentes temporários e permanentes da arcada inferior, o desenvolvimento até
o nível da arcada e as alterações de superfície oclusal ocorridas pelo desgaste.
Além disso, na arcada superior pode ser observada a formação da cauda de
andorinha (acima de sete anos) e do sulco de Galvani (10 aos 20 anos) bem como
alterações angulares e oclusais das duas arcadas (Silva et al., 2003).
Silva et al., (2003) apontam que a erupção e desgaste dos dentes
ocorre a partir dos incisivos para os médios e cantos. Na medida em que o
desgaste avança, o corneto diminui em largura e profundidade até tornar-se
sem depressões, evidenciando ainda o esmalte central, ao desaparecimento do
corneto o dente é considerado raso. As mesas dentárias dos incisivos são em
formato elíptico quando erupcionaram recentemente, devido ao desgaste, surge
nelas a estrela dentária, que é uma mancha amarelada resultante da proliferação
de dentina secundária na cavidade pulpar, evitando sua exposição. Na
sequência, os dentes modificam seus formatos para arredondados, triangulares
e ovalados, respectivamente.
3.1. Fisiologia da mastigação
O sistema mastigatório dos equinos é bastante complexo, constituído
por ossos, músculos, ligamentos e dentes que provocam movimentos regulados
por mecanismos de controle neurológicos coordenados para maximizar a
mastigação e minimizar danos a qualquer uma das estruturas. Movimentos
precisos da mandíbula proporcionados pelos músculos são necessários para
que os dentes atuem de forma concisa, sendo a mecânica e a fisiologia as bases
para o estímulo da função mastigatória (Easley, 1996; Okesom, 2000).
O movimento mastigatório é responsável pela quebra das partículas
de alimento em tamanhos adequados para passagem pelo esôfago, além de
umidificar e lubrificar o alimento ao misturá-lo com a saliva. A trituração
promove um aumento da superfície de contato facilitando ação das enzimas
digestivas, da junção do alimento triturado e saliva resulta um bolo alimentar
lubrificado pronto para a deglutição. (McIlwraith, 1984; Cunningham, 2004).
O ciclo mastigatório dos equinos é composto de três etapas ou fases:
abertura, fechamento e potência. Na fase de potência, no qual se despende maior
força, a superfície de oclusão dos dentes da mandíbula desliza ao longo da
superfície oclusal dos dentes da maxila. Nesta etapa o alimento é fragmentado
e triturado graças ao atrito promovido entre os dentes (Clayton et al., 2007). À
medida que o alimento é triturado a atividade lingual tem a responsabilidade
de impulsiona-lo em na direção da orofaringe em movimentos espirais. Esta
função é auxiliada pelas cristas transversais, presentes na superfície de oclusão
dos pré-molares e molares, assim como pelas elevações da crista palatina,
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também dispostas em direção orofaríngea (Dixon, 2002).
O tipo de alimentação exerce papel importante neste ciclo, uma vez
que as forragens necessitam de maior trituração, estimulando deste modo a
maior amplitude de movimentos laterolaterais, caudorrostral e dorsoventral
enquanto as rações concentradas diminuem a amplitude destes movimentos. A
duração do ciclo durante a mastigação de forragens é significativamente mais
longa e, consequentemente, a frequência é menor (Clayton et al., 2007).
De acordo com Akin (1989), o aproveitamento dos carboidratos
estruturais é dependente de uma correta ruptura da barreira físico-química
dos vegetais para a exposição do conteúdo de sua membrana celular o que
ocorre principalmente através da trituração durante a mastigação. AlencarAraripe et al., (2013) avaliaram o efeito do tratamento bucal sobre o ganho de
peso dos cavalos pós-tratamento e observaram um aumento desta variável de
aproximadamente 31 kg, sugerindo que a melhora da mastigação e um aumento
da digestibilidade dos alimentos pode ser atribuído ao conforto mastigatório
alcançado por meio das correções dentárias.
3.2. Odontoplastia em equinos
A odontoplastia é baseada inicialmente na retomada do equilíbrio
da oclusão, através do desgaste da coroa dentária dos molares e incisivos, o
tratamento consiste em estabelecer uma mordida coerente sem sobrecarregar
a articulação temporomandibular, todos os procedimentos nesta área visam
aumentar o conforto do cavalo. O primeiro passo para este tipo de intervenção
é a realização de um exame físico do animal e anamnese detalhada para garantir
que não existem outras afecções envolvidas. Na sequência é feita a avaliação
odontológica específica com palpação do crânio e avaliação da ocorrência de
assimetrias faciais. São necessários equipamentos específicos como espéculo
oral, fonte de luz apropriada para a observação da porção caudal da boca e
espelho odontológico para equinos (Allen, 2003; Gieche, 2007).
Durante o exame da cavidade oral, os lábios são separados para
inspeção dos incisivos e determinação da idade. Em seguida, as mucosas orais,
o espaço interdental e a língua são avaliados, a mandíbula é excursionada para
a avaliação da amplitude de sua movimentação, assim como para a presença de
ruídos e vibrações. O passo seguinte é a colocação do espéculo oral e enxágue
da boca para o exame detalhado, são observados os tecidos moles como palato,
língua e mucosas. Além disso, é avaliada a conformação, a posição e o número de
dentes, além da identificação das alterações da superfície oclusal, pela avaliação
do alinhamento e angulação (entre 10 e 15º). Neste momento, são diagnosticadas
as possíveis lesões inerentes aos dentes como: fraturas, dentes extranumerários,
acúmulo de alimento e cáries, más oclusões dentárias, formação de pontas de
esmalte, ganchos, rampas, ondas, degraus e cristas (Easley, 2002).
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Embora algumas alterações da cavidade oral dos equinos pareçam
insignificantes, na maioria das vezes são suficientes para provocar alguma
dificuldade no processo de mastigação e consequentemente no processo
digestivo (Santos, 2014). As afecções da cavidade oral são relativamente
comuns em equinos e se não diagnosticadas e tratadas agravar-se de forma
severa. De acordo com Gieche (2013) em cavalos saudáveis com menos
de cinco anos, a frequência do exame oral deve ser semestral por conta de
alterações importantes que ocorrem na dentição neste período. Em animais com
mais de cinco anos sem alterações patológicas conhecidas, o exame oral deve
ser anual, embora qualquer animal que apresente sinais clínicos associados a
patologias dentárias devem ser inspecionados o mais rápido possível.
3.3. Má oclusão dentária	
As más oclusões derivam de conformações ósseas da arcada
dentária. Podem ter sua etiologia de ordem genética, adquiridas, ou
ainda surgir quando o animal está em desenvolvimento. Quando estas
deformidades são discretas, podem não repercutir sobre a mastigação,
no entanto, na maioria dos casos está associada a padrões de alterações
mastigatórios de determinados dentes. As más oclusões dos dentes incisivos
mais frequentes em equinos são: braquinatismos, prognatismos, curvaturas
ventrais, dorsais e mordidas em diagonal (Johnson & Porter, 2006).
A mordida em diagonal consiste em um declive na superfície oclusa
dos incisivos, muito comum em cavalos que mastigam apenas em uma direção.
Processos dolorosos nos dentes ou lesões da articulação temporomandibular
podem levar a ocorrência desta afecção. Observa-se nesses casos que os
incisivos de um dos lados da arcada superior, assim como o contralateral da
arcada inferior apresentam-se bem desenvolvidos, unidos em forma diagonal. A
resolução inclui a redução das partes mais desenvolvidas dos incisivos superiores
e inferiores em lados opostos, da mesma forma dos pré-molares e molares,
onde está a alteração original (Scrutchfield, 2006; Santos, 2014).
O equino é adaptado a longos períodos de pastagem com uma
erupção dentária de 2-3 mm por ano para igualar o desgaste oclusal a partir do
consumo de forragens com alta concentração de sílica. No entanto, em cavalos
confinados, sem acesso à pastagem, os dentes incisivos são pouco usados para
corte da forragem levando a falta de atrito, o que ao longo do tempo leva
a problemas de má oclusão dentária e restrição de movimentos de excursão
mandibular. Considerando a manutenção da taxa de erupção, os incisivos se
tornam excessivamente longos e interferem na moagem normal do alimento
além de alterar a função mastigatória dos molares e pré-molares (Schumacher
& Mair, 1986; Dixon &; Dacre, 2005; Rucker, 2006).
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3.4. Pontas excessivas de esmalte dentário
O ângulo formado pelos dentes no ato da mastigação é o resultado da
natureza anisognática da mandíbula em relação à maxila com ação oclusal das
duas porções no movimento mastigatório (Carmalt, 2005). Quando a excursão
lateral da mandíbula é diminuída, o círculo não é completado, a extremidade
lateral da superfície oclusal dos molares superiores de algum dos lados não é
atingida. Como a erupção dentária é um processo contínuo, inicia-se a partir
daí a formação das pontas de esmalte nestes locais (Johnson & Poter, 2006).
A ponta excessiva de esmalte é uma anomalia muito frequente na
cavidade oral dos equinos, desenvolvendo-se principalmente na face vestibular
e lingual dos dentes molares superiores. Origina-se pelo pregueamento do
esmalte dos dentes maxilares nas bordas bucais e dos dentes mandibulares
nas bordas linguais, aumentando quando o contato oclusal é incompleto. O
atrito provocado quando em contato com a mucosa pode dar início a formação
de úlceras, calos, amentando substancialmente a sensibilidade destas áreas à
palpação, ao longo do tempo, podem originar ainda alterações da superfície
oclusal, pelas modificações promovidas no padrão mastigatório (Baker, 2002).
Nesses casos, as superfícies oclusais do lado afetado apresentam-se
bastante íngremes, com inclinação igual ou superior a 20 º (Kreling, 2003).
Os tecidos moles da cavidade oral podem ser atingidos provocando lacerações
quando o animal procura se alimentar, além disso, pode ocorrer incapacidade
de preensão dos alimentos e perda de peso crônica (Koblux, 1995; Dixon,
1997).
A predisposição à ocorrência desta assimetria dentária pode estar
relacionada a anatomia do animal, já nos casos de mandíbula mais estreita, a
causa pode ser de origem alimentar, quando a alimentação é baseada em fibras
curtas de aproximadamente seis centímetros, o que reduz a excursão lateral da
mandíbula, aumentando o ângulo de oclusão. Além disso, padrões anormais
de mastigação ou restrições no movimento da mandíbula, como nos casos de
lesão na articulação temporomandibular, podem ocasionar a revogação da
excursão lateral mandibular para um dos lados (Allen, 2003; Kreling, 2003;
Carmalt, 2005; Johnson & Porter, 2006).
A correção desta afecção consiste no desgaste das faces vestibulares
dos dentes pré-molares e molares maxilares, bem como das faces linguais dos
pré-molares e molares mandibulares, visando à promoção de nivelamento
destes. Sugere-se abordagem para diagnóstico e tratamento entre uma a duas
vezes por ano para prevenção do crescimento das pontas. Em casos mais graves
pode ocorrer o impedimento dos movimentos de lateralidade de mandíbula,
tornando ineficaz o processo de mastigação (Amaya et al., 2009).
Em um estudo desenvolvido por Pagliosa et al. (2006) cavalos foram
alimentados com feno e concentrado e submetidos a tratamento para correção
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das pontas excessivas de esmalte dentário, observou-se aumento significativo
da digestibilidade para os coeficientes de proteína bruta, matéria seca, energia
bruta, hemicelulose, celulose, FDN e FDA, afirmando a importância da
trituração no aproveitamento das forrageiras pelos equinos. Esses autores
apontaram ainda que estas afecções são o distúrbio mais abordado na
odontologia equina em animais com até nove anos de idade, com incidência
de 44 a 72% dos casos, além disso, afirmaram que o distúrbio pode levar à
diminuição da trituração e digestibilidade dos alimentos, especialmente dos
carboidratos estruturais.
3.5. Rampas, ganchos e ondas
As rampas e os ganchos são formados quando ocorre a oclusão e o
desgaste dos dentes superiores e inferiores de forma desigual, formando projeções
que ferem a língua e a mucosa das bochechas quando o animal mastiga, nesses
casos, a mastigação dos molares superiores é mais ampla que a dos inferiores.
Esses dentes desnivelados com as proeminências dos ganchos e rampas situamse em diferentes localizações e inclinações. Os ganchos sãos projeções além
da superfície oclusal, apresentando grande declive atingem principalmente
o segundo pré-molar maxilar e o terceiro molar mandibular. As rampas são
projetadas de forma mais progressiva e geralmente envolvem os dentes prémolares e molares mandibulares (Kreling, 2003; Peters et al., 2006).
A onda é uma enfermidade bastante encontrada em cavalos velhos,
com vinte ou trinta anos (Scrutchfield & Schumacher,1996; Scrutchfield,
2002). A lesão é uma curvatura dorsoventral anormal da superfície oclusal
dos pré-molares e molares (Allen, 2003). Geralmente os dentes envolvidos
são os quartos pré-molares e primeiros molares mandibulares que aparecem
com suas coroas clínicas alongadas e os quartos pré-molares e primeiros
molares maxilares encurtados (Scrutchfield & Schumacher, 1996).
A etiologia dessa desordem é ainda desconhecida, no entanto, algumas
teorias afirmam que pode ocorrer a dominância de alguns dentes sobre outros
durante a mastigação, embora seja questionada pelo fato da maioria das ondas
terem a dominância dos dentes mandibulares. Nesta afecção, o movimento
caudorrostral da mandíbula e sua excursão lateral podem tornar-se limitados,
interferindo na mastigação, além de agravar-se levando a formação de doenças
periodontais pela retenção de alimento nos dentes (Allen, 2003).
Johnson e Porter (2006) cita que a correção deste problema deve
ser por etapas, evitando a exposição pulpar e dificuldades mastigatórias. É
necessário reduzir os complexos ondulares, buscando manter um ângulo
apropriado da mesa dentária, no entanto, em casos mais graves ou em casos
de avanço da idade, a correção total pode demorar anos ou não chegar a ser
totalmente corrigida. Ralston et al. (2001) avaliaram dois tipos de tratamento
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dentário em equinos de sete a 18 anos de idade portadores de pontas excessivas
de esmalte dentário e ganchos, e não encontraram diferença significativa
na digestibilidade dos constituintes da dieta, atribuindo seus resultados às
alterações dentárias pouco expressivas nos equinos analisados.
3.6. Degraus e cristas transversas	
Os degraus são caracterizados por mudanças abruptas no nível das
superfícies oclusais formadas a partir do crescimento de forma exacerbada de
um determinado dente, principalmente pela falta de contato com o dente oposto,
resultado de uma perda parcial ou total. Esses crescimentos excessivos podem
se apresentar de forma retangular, triangular ou arredondada, dependendo do
grau de mobilidade mandibular. Quando não são corrigidos, podem limitar
a mastigação por bloqueio mecânico e dor, o que diminui a trituração dos
alimentos e consequentemente o aproveitamento dos nutrientes. Esta patologia
dentária pode apresentar a queda do alimento da cavidade oral, halitose e perda
de peso (Dixon, 2011). Tamzali (2006) em um estudo retrospectivo, avaliou as
possíveis causas de perda de peso crônica em 60 cavalos e afirmou que problemas
dentários representam 20 % dos casos. Dessa forma, Santos (2014) recomenda
que o tratamento ocorra duas vezes ao ano para prevenir o crescimento exagerado
e manter a superfície oclusal no mesmo nível dos outros dentes.
As cristas transversas são estruturas que participam da trituração da
fibra alimentar durante a mastigação, podem ser encontradas na superfície
oclusal dos dentes pré-molares e molares dos equinos, são formadas por
camadas de esmalte, enroladas e dobradas, localizadas na substância dentária
que não sofre desgaste, como a dentina durante a mastigação Em animais
jovens, provocam o travamento da mandíbula, enquanto que em equinos velhos
ocorre a formação de degraus. Em casos mais agressivos desta enfermidade, um
crescimento exagerado do dente pode causar injúrias graves no osso mandibular
e tecidos correspondentes, (Allen, 2003; Scrutchfield et al., 2006).
Quando são excessivas, essas cristas alteram o alinhamento da
mandíbula onde as regiões dos dentes com maior porcentagem de esmalte
atritam em porções com menos esmalte dos dentes opostos (Scrutchfield et
al., 2006). O movimento caudorrostral da mandíbula pode ser bloqueado por
esta afecção, predispondo o desenvolvimento de ondas em cavalos jovens,
além disso, o comportamento do animal também pode ser afetado, interferindo
no rendimento da equitação durante as flexões e extensões, devido a
limitação promovida sobre os movimentos da mandíbula (Allen, 2003).
De acordo com Dixon e Dacre (2005) a correção deve ser realizada de
forma adequada a fim de evitar o desgaste excessivo da superfície, quando são
removidas as cristas de esmalte naturais, o que resulta numa superfície oclusal
lisa, dificultando o aproveitamento dos alimentos. Dixon (2000) relatou achados
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clínicos em 400 equinos de ambos os sexos e idades variadas, constatando 11% de
ocorrência de ondas associadas a degraus dentários (1%) e a doenças periodontais
(48,7%), apontando que as ondas foram evidenciadas na transição dos prémolares para os molares dos animais com idade de nove a 14 anos.
Nessa intensão, foi realizado um estudo no Laboratório de
Pesquisa em Alimentação e Fisiologia do Exercício em Equinos (LabEqui)
pertencente ao Departamento de Nutrição e Produção Animal, da Faculdade
de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZUSP), situado no Campus de Pirassununga/SP, onde teve como objetivo
investigar as implicações de um tratamento odontológico em equinos sobre a
digestibilidade dos nutrientes da dieta e parâmetros metabólicos.
Utilizou-se oito cavalos da raça Puro Sangue Árabe,
machos, castrados, com idade aproximada de 80±7 meses e peso
médio 460±28 kg, previamente imunizados contra tétano, influenza
e encefalomielite, vermifugados e pulverizados contra ectoparasitas,
nunca antes tratados com procedimento odontológico.
A dieta adotada consistiu do consumo diário individual
equivalente a 2% do peso corporal (PC) com base na matéria seca
de acordo com o NRC (2007), divididos na proporção de 0,75% de
concentrado peletizado formulado para equino em manutenção e
1,25% de feno de gramínea (Cynodon sp. cv. Tifton 85).
O concentrado e o volumoso foram fornecidos duas vezes ao dia,
às 07h00min e 19h00min, divididos em frações iguais entre os dois horários,
em comedouros separados, conforme modelo proposto por Carvalho (1992).
Água e suplemento mineral foram fornecidos ad libitum. A composição
bromatológica do concentrado e do volumoso, utilizados na dieta está descrita
na Tabela 1.
Tabela 1. Composição química do concentrado e do volumoso (feno de Tifton-85) utilizados na dieta
experimental.

Os cavalos permaneceram estabulados em baias individuais de 2,5
x 3,0 m com piso de concreto coberto com cama tipo maravalha e as sobras
dos alimentos fornecidos foram contabilizadas a cada 24 horas como forma de
controlar a ingestão da dieta, além disso, nos períodos de adaptação à dieta, os
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cavalos foram soltos por uma hora por dia em pista de areia para minimizar os
efeitos de confinamento.
Os tratamentos foram divididos em grupo controle, grupo D20
(animais avaliados vinte dias após o tratamento odontológico) e grupo D40
(animais avaliados quarenta dias após o tratamento odontológico). Os animais
passaram por um período de adaptação à dieta de 15 dias e 5 dias de coleta total
de fezes (CTF).
Para realização dos procedimentos odontológicos foi utilizado tronco
de contenção para equinos; Cabresto odontológico para apoiar a cabeça do
animal, paquímetro com escalas em polegadas (até 9) e em milímetros
(até 150), para aferir a amplitude dos movimentos de excursão lateral da
mandíbula e rostro-caudal; espelho e exploradores odontológico para equinos
(Ortovet®); fotóforo de cabeça para exploração da cavidade oral; espéculo
bucal Mcpherson® e canetas odontológicas elétricas com brocas diamantadas
e movidas por um motor Markita® adaptado com chicote de 1,40m e pedal
de aceleração da marca Foredom®. Os modelos de canetas odontológicas
utilizados foram: caneta Foredom® 44T com disco de corte diamantado
para incisivos, caneta odontológica reta de 20 polegadas com broca
cilíndrica diamantada, caneta odontológica angulada de 18 polegadas com
disco diamantado para descaste de esmalte dentário, caneta angulada de 18
polegadas com broca vestibular e grosas manuais com lâminas de tungstênio
com diferentes angulações para permitir acesso em toda a cavidade oral.
No dia de realização do tratamento odontológico, os animais tratados
foram alocados em tronco de contenção, na sequência foi realizado o protocolo
de sedação com detomidina na dose de 20 mcg/kg e 2 a 3 minutos após a
aplicação do sedativo foi colocado o cabresto apoiador de cabeça (cabeçada
odontológica). Foi avaliado os movimentos de excursão latero-lateral e rostrocaudal com ajuda de um paquímetro. Com auxílio do especulo bucal e um
fotóforo, foi realizado a inspeção da cavidade oral utilizando a palpação
e espelho. O tratamento consistiu-se na remoção de ganchos, ondas, cristas
transversas, degraus e redução de pontas excessivas de esmalte, ajustando a
oclusão, removendo qualquer contato prematuro entre os dentes e equilibrando
os movimentos de excursão.
Para observação da manutenção da higidez dos animais durante o
estudo, foram realizadas análises hematológicas e avaliação clínica ao início e
ao final de cada período experimental. Amostras sanguíneas foram colhidas em
tubos contendo anticoagulante EDTA, as análises foram realizadas utilizandose o Analisador Hematológico BC – 2800Vet (Mindray®). Além disso, para
acompanhamento das variações de peso e adequação da dieta, os animais
foram pesados em balança Toledo® , antes do procedimento odontológico e ao
início de cada período experimental.
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A determinação da digestibilidade aparente total dos nutrientes
presentes na dieta foi por método de coleta total de fezes, onde os animais
permaneceram em baias com piso de concreto sem maravalha. As fezes foram
acondicionadas em sacos plásticos, a cada 24 h e identificadas por animal.
Do total excretado, após homogeneização manual, foram retirados 10% do
conteúdo, armazenado em sacos plásticos e congelados a -20ºC.
As análises de pH de conteúdo fecal foram realizadas no segundo dia
de CTF, as amostras foram coletadas nos momentos de defecação espontânea
por um período de 12 horas, diluídas na proporção de 1:1, ou seja, 50 g de fezes
para 50 ml de água destilada, imergindo o eletrodo do pHmetro para leitura
do pH e, em seguida, enquadradas na faixa de horário correspondente, sendo
Faixa 1 = 07-10h, Faixa 2 = 10-13h, Faixa 3 = 13-16h e Faixa 4 = 16-19h.
A avaliação da produção de ácidos graxos de cadeia curta das fezes
ocorreu no terceiro dia de CTF. Foram colhidas 10 g de fezes de cada animal,
coletadas imediatamente após defecação espontânea, adicionados 20 ml de
água destilada, coadas em tecido de Nylon 100 µ. Foram adicionados 1 ml
de ácido fórmico em tubo de ensaio, adicoinados 4 ml da amostra coada e
centrifugadas a 4.000 rpm/12 minutos. O sobrenadante foi transferido para
microtubo de 2 ml e congeladas em freezer – 20 °C. As leituras foram através
de cromatografia gasosa.
Análises sanguíneas para sorológia de triglicérides, colesterol total e
frações foram colhidas em tubos de tampa vermelha com capacidade de 10 ml.
Para mensuração de colesterol total o método utilizado foi o sistema enzimático
para determinação de colesterol total em amostras de soro, por reação de ponto
final através do kit Labtest®.
O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado
com medidas repetidas no tempo. Para as medidas de digestibilidade dos
nutrientes da dieta, triglicerídeos, colesterol total e frações de colesterol ligado
à lipoproteína de alta densidade (HDL-C), colesterol ligado à lipoproteína
de baixa densidade (LDL-C), colesterol ligado à lipoproteína de muito baixa
densidade (VLDL-C), ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) nas fezes e pH
fecal, os resultados foram submetidos à análise de variância pelo procedimento
PROC MIXED do SAS, versão 9.2 (2004).
4. Higidez dos animais
Todos os animais permaneceram clinicamente saudáveis e de
acordo com os resultados de analises hematológicas os mesmos mantiveramse hígidos durante o estudo. Não foi observada alterações de consistência e
aspecto das fezes ou problemas fisiológicos ou metabólicos que pudessem estar
relacionados à dieta, ao manejo ou aos tratamentos utilizados neste estudo.
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5. Coeficiente de digestibilidade aparente total
Na
Tabela
2
estão
indicados
os
valores
da
digestibilidade aparente dos nutrientes da dieta em equinos antes
do tratamento odontológico, 20 e 40 dias após a odontoplastia.
Tabela 2. Médias e erro padrão da média (EPM) para os diferentes coeficientes de digestibilidade (CD) aparente
dos nutrientes.

C: controle; D20: 20 dias após tratamento odontológico; D40: 40 dias após tratamento
odontológico, MS: matéria seca; MO: matéria orgânica; PB: proteína bruta; EE: extrato etéreo;
FDN: fibra em detergente neutro; FDA: fibra em detergente ácido; A,B: Letras diferentes na linha
diferem entre si (*P˂0,01).

	Os valores dos coeficientes de digestibilidade aparente da matéria seca
(CDMS), matéria orgânica (CDMO), proteína bruta (CDPB), extrato etéreo
(CDEE) e fibra em detergente neutro (CDFDN), não apresentaram diferenças
significativas entre os grupos controle e os grupos tratados, independente do
tempo.
Carmalt et al. (2004) em um estudo utilizando 56 éguas prenhes,
divididas em quatro grupos de quatorze animais, onde sete animais de cada
grupo receberam tratamento odontológico, avaliou a digestibilidade aparente
total com 7 e 19 semanas após o tratamento, não encontrando diferença.
Sugerindo que a odontoplastia não promove resultado na digestibilidade
aparente dos nutrientes da dieta equina em curto prazo.
Ao contrário de Carmalt et al. (2004) e dos resultados encontrados
no presente estudo, Pagliosa et al. (2006) realizou uma pesquisa com 13
animais, aferindo a digestibilidade aparente dos nutrientes com a utilização
de marcador óxido crômico antes e após odontoplastia e encontrou aumento
significativo no coeficiente de digestibilidade aparente dos nutrientes da
dieta, sugerindo que com a melhoria da trituração tenha ocorrido uma maior
exposição dos carboidratos estruturais ao processos digestivos tendo um maior
aproveitamento da forragem como fonte de energia.
Segundo Silva et al. (2009) o coeficiente de digestibilidade de FDN
e FDA de feno de gramíneas podem variar respectivamente de 45,5 a 63,3%
e 35,7 a 44,6%, podendo essas diferenças de coeficientes de digestibilidade
estarem correlacionadas com a maturidade da planta.
No experimento realizado o coeficiente de digestibilidade de FDA
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apresentou-se inferior 20 e 40 dias após o tratamento em relação ao controle,
achado esse difícil de correlacionar com os outros dados obtidos nessa pesquisa.
Vistos que as pesquisas trabalharam com períodos pós tratamentos
mais longos do que os adotados no estudo, acreditamos que a piora na
digestibilidade da fração de parede celular das fibras pode ter sido influenciada
pela adaptação ainda não completa, dos animais com os movimentos
mastigatórios.
6. Perfil de ácidos graxos de cadeia curta e ácido
lático nas fezes
Na Tabela 3 estão apresentados os valores de ácidos graxos de cadeia
curta (AGCC) e ácido lático nas fezes com base na matéria seca (MS).
Tabela 3. AGCC (ácidos graxos de cadeia curta) em mM e Ácido Latico mM em 100% de MS, nas fezes.

C: controle; D20: 20 dias após tratamento odontológico; D40: 40 dias após tratamento
odontológico; * Letras diferentes entre si na mesma linha *P<0,05.

Não foram encontradas diferenças significativas para as variáveis de
ácido acético e butírico entre os grupos. Para concentração de ácido propiônico
foi possível observar um aumento significativo (P<0,05) nos animais avaliados
40 dias após o tratamento (D40) em relação aos grupos controle e D20. O ácido
lático apresentou uma redução significativa (P<0,05) nos grupos tratados em
relação ao controle.
Após o tratamento odontológico, acreditamos que houve um aumento
da ação dos microrganismos à fração fibrosa da dieta por uma melhora na
mastigação, proporcionando uma melhor condição fermentativa o que
explicaria o aumento da concentração do ácido propiônico. Voros (2008)
associa o aumento do ácido propiônico e do ácido lático após fermentação com
dietas de maior concentração de amido, graças ao aumento da concentração
de bactérias amilolíticas. A diminuição do ácido lático nas fezes encontrada
no estudo, possivelmente esteja relacionada com um provável aumento da
população de bactérias fibroliticas, visto que a dieta estava formulada com
uma proporção 70% de fibra versus 30% de concentrado.
6.1. pH fecal
Os valores de pH fecal para as diferentes faixas de horário estabelecidas
estão representados na Tabela 4.
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Tabela 4. Medias do pH fecal em diferentes faixas de horário.

C: controle; D20: 20 dias após tratamento odontológico; D40: 40 dias após tratamento
odontológico; EPM: Erro padrão da média; F: fase (sem exercício e com exercício); Faixas de
horário: F1: 7h – 10h; F2: 10h – 13h; F3: 13h – 16h; F4: 16h – 19h;

Os resultados não demonstraram efeito de tratamento em nenhuma
das faixas de horário (P>0,1).Williamson et al. (2007) ao avaliar efeitos das
proporções de fibra na dieta, concluiram que o aumento da quantidade de
fibrosa está associado com aumento no pH fecal, uma vez que dietas a base de
forragens podem ocasionar um tamponamento nos produtos da fermentação
do IG de equinos. Medina et al. (2002) afirmaram que baixos níveis de fibra na
dietas para cavalos pode acarretar em acidose no intestino grosso.
Embora no estudo realizado tenha sido possível observar alterações
significativas nos ácidos graxos das fezes, essas mudanças não foram suficientes
para alterar o pH fecal.
7. Perfil sanguíneo
7.1. Glicose, insulina, triglicérides, colesterol e frações
	Os resultados não apresentaram significância (P>0,01) as
concentrações de glicose, insulina (Tabela 5), triglicérides, colesterol e frações
(Tabela 6) sanguínea pós prandial.
Tabela 5. Concentração plasmática de glicose e insulina pós prandial.

C: controle; D20: grupo vinte dias após o tratamento; D40: quarenta dias após o tratamento;
CV: coeficiente de variação; EPM: erro padrão da media *P>0,01
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Tabela 6. Parâmetros hematológicos de triglicerídeos, colesterol e lipoproteínas de alta media e baixa
densidade ( HDL, VLDL, LDL).

C: controle; D20: 20 dias após tratamento odontológico; D40: 40 dias após tratamento
odontológico; EPM: erro padrão da media; CV: coeficiente de variação.

Vervuert et al. (2009) constataram que aumentar a disponibilidade
do amido para a digestão enzimática promove uma melhor absorção do
mesmo pelo intestino delgado, favorecendo maiores respostas glicêmicas e
insulinêmicas. Casalecchi et al. (2012) concordam que os valores plasmáticos
de glicose podem ser utilizados como referência indireta da quantidade de
amido digerido e absorvido no ID.
Lacerda Neto et al., (1998), realizaram estudo feito com equinos que
receberam alimento concentrado e observaram que os valores plasmáticos de
glicose e insulina são maiores do que animais mantidos em regime de pastagem.
Do mesmo modo, a avaliação dos resultados de absorção e teste de tolerância
à glicose mostram que, dependendo do tipo de alimento ao que os cavalos
estejam acostumados, tanto o volumoso como o concentrado, as respostas
plasmáticas podem até triplicar com o aumento do amido na dieta, quando
comparado com valores anteriores á ingestão do alimento, e o momento do
pico dos teores é proporcional à quantidade de amido ingerido.
Sendo a dieta do presente estudo balanceada conforme descrito no
NRC (2007) para cavalos em manutenção, não podemos aferir que a quantidade
de amido nesse caso, seja percursora dos resultados. As concentrações
plasmáticas de glicose e insulina possuem seus picos de duas horas a quatro
horas após a alimentação, variando a fonte do alimento e processamento
do mesmo. Podemos então relatar que a odontoplastia não alterou o perfil
hematológico de lipídeos nos animais utilizados nesse experimento.
	Os valores das concentrações de gordura sanguínea estão condizentes
aos que Bruss et al., (1980) considerou fisiológicos normais para concentrações
de triglicerídeos em equinos variam de 4 a 44 mg/dL, para o colesterol total de
75 a 150 mg/dL, e as frações de LDL-C, HDL-C e VLDL-C que podem variar
respectivamente de 24,63 a 38,87 mg/dL; 52,20 a 62,26 mg/dL e de 0,77 a 3,09
mg/dL.
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As correções odontológicas possivelmente melhoraram as condições
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mastigatórias dos animais, proporcionando melhor qualidade fermentativa
das fibras no intestino grosso. Porém não mostrou-se eficiente em relação à
digestibilidade aparente dos nutrientes da dieta.
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RESUMO
A utilização de ionóforos na nutrição de ruminantes é uma prática que vem
ganhando importância devido às funções exercidas pela molécula na seleção
de microrganismos ruminais, resultando em um processo de fermentação mais
eficiente energeticamente. Um dos ionóforos mais pesquisados é a monensina,
a qual é caracterizada por aumentar a proporção molar de propionato,
reduzir o acetato, diminuir o consumo de matéria seca (CMS) e aumentar a
eficiência alimentar (EA) nos ruminantes. Apesar das vantagens na utilização
dessa molécula, alguns autores relataram a dificuldade do fornecimento para
animais criados em sistema de pastejo, quando utilizaram a mistura mineral
como veículo de fornecimento. O maior desafio é adequar a dose diária a ser
consumida pelos animais, pois existe grande variação no consumo diário de
mistura mineral, além da diminuição no consumo de suplemento causada pela
inclusão da monensina. Nesse sentido, a utilização de outros aditivos pode ser
uma solução simples caso a molécula em questão seja capaz de se adequar a
essas condições de campo. A narasina também é um ionóforo, entretanto, a
literatura é escassa sobre informações desta molécula. O presente trabalho tem
como objetivos trazer os recentes estudos avaliando a utilização da narasina
em dietas de ruminantes, bem como, as últimas pesquisas realizadas visando
o uso da mistura mineral como veículo para o fornecimento da narasina para
bovinos.
1. INTRODUÇÃO
De acordo com as projeções realizadas pela United Nations (2015), a
população mundial aumentará de 7,4 bilhões de pessoas em 2015 para mais de
9,7 bilhões em 2050, apresentando crescimento de aproximadamente 31,1 %
em menos de quatro décadas. Em trabalho realizado por Tilman et al. (2011),
os autores projetaram que entre os anos de 2005 e 2050 haveria a necessidade
de dobrar as produções agrícolas para atender a demanda mundial, levando
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em consideração as alterações populacionais e as condições socioeconômicas
mundiais. Nesse cenário, muitas ferramentas são avaliadas e aplicadas, visando
atender as demandas existentes sem a necessidade de abrir novas fronteiras
agrícolas e pecuárias.
Os aditivos alimentares utilizados na nutrição de ruminantes são
ferramentas que podem melhorar a conversão de forragens em proteína animal
e aumentar a eficiência de utilização de nutrientes pela redução nas perdas
decorrentes das rotas fermentativas que levam a produção de metano e gás
carbono (Tedeschi et al., 2003). Os ionóforos constituem a principal classe
de aditivos alimentares utilizados na nutrição de ruminantes. Em meta-análise
realizada por Duffield et al. (2012), os autores concluíram que a utilização de
monensina, um dos ionóforos mais pesquisados em dietas de crescimento e
terminação de bovinos, reduziu o CMS em 0,27 kg/dia e aumentou o ganho
médio diário em 0,029 kg, resultando em aumento na eficiência alimentar em
6,4% (sendo observado entre 2,5 e 3,5% nas últimas duas décadas). Tedeschi
et al. (2003) simularam o impacto da utilização de monensina na economia
de alimento a ser utilizado em confinamentos comerciais nos Estados Unidos.
Eles assumiram uma população de 26 milhões de animais confinados no ano
de 2001, os quais eram alimentados com o aditivo em questão. Se ocorresse a
retirada da monensina das dietas os autores estimaram que o CMS aumentaria
em 52,9 kg por animal durante o ciclo de confinamento, resultando na
necessidade de aumentar a área de produção de milho dos EUA em mais de 135
mil hectares para atender a essa demanda. Com base nesses dados, a utilização
dos ionóforos em dietas para ruminantes possui grande apelo, principalmente
com relação à eficiência do sistema produtivo.
Para a obtenção de melhores resultados quanto à utilização dos
ionóforos, alguns pontos importantes devem ser levados em consideração. O
primeiro deles é a dosagem a ser utilizada, visto que os ionóforos são dosedependentes, ou seja, cada ionóforo (monensina, lasalocida, salinomicina e
narasina) deve ser fornecido em doses específicas para obter os resultados
esperados. Outro ponto é a frequência de fornecimento. Para atuarem na
fermentação ruminal os ionóforos precisam ser ingeridos de forma regular,
pois o espaçamento prolongado no consumo resultaria em desempenho
insatisfatório.
Nesse sentido, a mistura mineral seria um possível veículo de
fornecimento para bovinos criados em pastagens, já que no Brasil esse é o
principal suplemento alimentar fornecido aos animais sob esse sistema de
produção. Sendo assim, torna-se importante a abordagem sobre o impacto do
fornecimento de ionóforo via sal mineral para bovinos. No caso específico
desse capítulo, será dada ênfase à utilização de narasina como aditivo.
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2. NARASINA
De acordo com Berg & Hamill (1978), a narasina é um antibiótico
ionóforo produzido por bactérias Streptomyces aureofaciens, com fórmula
molecular C43H72O11 e peso molecular 765 g/mol. Além disso, os autores
afirmaram que a molécula possui solubilidade em álcool, acetona, clorofórmio
e acetato de etila, entretanto, é insolúvel em água. Assim como os demais
ionóforos, a narasina apresenta afinidade seletiva, sendo a afinidade por Na+ >
K+ = Rb+ > Cs+ > Li+ (Wong et al., 1977).
A narasina é utilizada principalmente para prevenir a ocorrência
de coccidiose em aves domésticas, devido à capacidade coccidiostática da
molécula (Jeffers et al., 1988). Em alguns trabalhos, a narasina foi utilizada
como promotor de crescimento para suínos (Wuethrich et al., 1998; Arkfeld, et
al. 2015). Em experimento realizado in vitro, Berg & Hamill (1978) afirmaram
que a narasina foi ativa contra bactérias gram-positivas e fungos, elucidando a
capacidade da molécula em controlar a população microbiana.
Nagaraja et al. (1987) realizaram ensaios in vitro, em que foram
testados vários aditivos ionóforos e não ionóforos e observaram que a
narasina aumentou a concentração molar de propionato com doses inferiores
a monensina e lasalocida, além de ser mais eficaz na inibição da produção de
ácido lático que os demais aditivos. Os autores ainda afirmaram que a dosagem
de narasina para ter o mesmo efeito que a monensina e lasalocida foi cerca de
três vezes menor. Além disso, Wong et al. (1977) ressaltaram que a narasina
é cerca de três a quatro vezes mais eficaz do que a monensina na inibição de
ATPase. Por essas características, o interesse em utilizar a narasina na nutrição
de ruminantes aumentou.
As pesquisas envolvendo a utilização de narasina para ruminantes
são muito restritas. Nos últimos dois anos nossa equipe de trabalho tem
desenvolvido pesquisas avaliando a inclusão de narasina na nutrição de bovinos
e ovinos, em dietas contendo elevado teor de concentrado ou volumoso. Os
objetivos iniciais foram avaliar os efeitos nos parâmetros de fermentação
ruminal, digestibilidade aparente dos nutrientes e desempenho de pequenos
ruminantes, além de definir a melhor dosagem a ser utilizada.
Polizel et al. (2016b) avaliaram os efeitos do fornecimento de
doses crescentes de narasina (0, 8, 16, 24 e 32 mg/kg de MS) para borregos
alimentados com dietas contendo elevado teor de forragem sobre os
parâmetros de fermentação ruminal. Foram fornecidos 20 g de milho moído
fino contendo a dosagem exata de narasina por kg de MS ofertada, sendo esse
veículo fornecido duas vezes ao dia, para garantir o consumo frequente da
narasina. Os autores verificaram que não houve efeito das doses de narasina na
proporção molar de acetato (78,40 ± 0,64 mM/100mM, P = 0,93), propionato
(15,03 ± 0,41 mM/100mM, P = 0,79), isobutirato (0,62 ± 0,11 mM/100mM, P
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= 0,97), butirato (4,34 ± 0,24 mM/100mM, P = 0,62), isovalerato (0,97 ± 0,19
mM/100mM, P = 0,95), valerato (0,64 ± 0,07 mM/100mM, P = 0,30), relação
acetato:propionato (5,28 ± 0,28, P = 0,76), pH ruminal (6,64 ± 0,13, P = 0,46) e
concentração total de protozoários (2,44 ± 0,22 × 105/ml, P = 0,69). Entretanto,
os autores relataram que a concentração total de ácido graxo de cadeia curta
(AGCC) aumentou linearmente com a inclusão das doses de narasina (77,2;
81,3; 90,0; 83,7; 89,6 mM/L, P = 0,02).
No mesmo experimento, Polizel et al. (2016c) avaliaram o consumo
e digestibilidade dos nutrientes, e verificaram que a inclusão de doses de
narasina (0, 8, 16, 24 e 32 mg/kg de MS) não afetou o CMS (1,1 ± 0,2 kg; P =
0,70), matéria orgânica (1,0 ± 0,2 kg; P = 0,69), FDN (0,7 ± 0,1 kg; P = 0,69)
e FDA (0,3 ± 0,01 kg; P = 0,68). As doses de narasina também não afetaram
a digestibilidade aparente da matéria seca (50,5 ± 2,6%; P = 0,57) e matéria
orgânica (50,9 ± 2,6%; P = 0,63). Entretanto, o fornecimento de narasina
aumentou linearmente a digestibilidade aparente do FDN (N0: 50,4%; N8:
53,7%; N16: 51,8%; N24: 55,0%; N32: 55,2%; P = 0,06).
Com relação à utilização de narasina em dietas contendo elevado
teor de concentrado, Polizel et al. (2016a) utilizaram 30 borregos, providos de
cânulas ruminais, para avaliar os parâmetros de fermentação ruminal, recebendo
dietas contendo 90% de concentrado, divididos em cinco tratamentos: controle
(C = sem ionóforo), 25 mg de monensina/kg de MS (M) e 5, 10 ou 15 mg de
narasina/kg de MS (N5, N10 e N15). Os autores observaram que os animais
alimentados com as dietas contendo ionóforos (monensina ou narasina)
apresentaram maior proporção molar de propionato (C: 26,6; M: 33,3; N5:
31,0; N10: 33,7; N15: 30,2 mM/100mM; P = 0,07), sem afetar o acetato (50,0
± 2,4; P = 0,41), resultando em menor relação acetato:propionato para os
animais alimentados com os aditivos (C: 2,2; M: 1,7; N5: 1,9; N10: 1,6; N15:
2,0; P = 0,06). Os animais alimentados com monensina apresentaram menor
proporção molar de butirato em relação aos animais alimentados com dietas
contendo narasina. Além disso, os animais do tratamento controle tiveram
maior proporção de butirato em relação aos demais tratamentos (C: 13,5; M:
9,4; N5: 11,5; N10: 11,1; N15: 11,4 mM/100 mM; P = 0,02). A inclusão de
narasina diminuiu linearmente a concentração total de AGCC (C: 133,4; M:
124,3; N5: 135,6; N10: 122,4; N15: 115,7; P = 0,02), entretanto, não afetou o
pH ruminal dos animais (5,9 ± 0,1; P = 0,90).
Para avaliar o efeito da narasina sobre o desempenho de cordeiros,
Polizel et al. (2016d) utilizaram as mesmas dietas descritas no parágrafo
anterior (C, M, N5, N10 e N15). Os autores utilizaram 50 cordeiros recémdesmamados com peso inicial de 25,3 ± 0,5 kg e relataram que ao final de
56 dias de confinamento a inclusão de narasina aumentou linearmente o peso
final dos animais (P = 0,02) e os animais alimentados com narasina tiveram
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peso final superior quando comparados com os animais do tratamento com
monensina (C: 40,9; M: 40,2; N5: 40,5; N10: 42,4; N15: 42,5 kg; P = 0,02).
As dietas experimentais não afetaram o CMS (1,09 ± 0,04 kg/d; P = 0,40),
entretanto, as doses de narasina aumentaram linearmente a eficiência alimentar
dos animais (C: 0,25; M: 0,25; N5: 0,25; N10: 0,26; N15: 0,27; P = 0,04).
Com base no banco de dados produzidos pela nossa equipe de pesquisa
chegamos a um consenso que a narasina possui grande potencial de uso em
pequenos ruminantes, tanto em dietas contendo elevado teor de volumoso
quanto concentrado, desde que o fornecimento do ionóforo seja nas doses
pré-estabelecidas e com frequência adequada. O passo seguinte das pesquisas
envolveria a avaliação do ionóforo para bovinos, utilizando a mistura mineral
como veiculo de fornecimento, o que implicaria em consideráveis mudanças
devido ao hábito e frequência de consumo do suplemento.
2.1. Fornecimento de aditivos
Não há grandes dificuldades no fornecimento de ionóforos para
animais recebendo ração completa, uma vez que a quantidade diária ingerida
de ração e aditivo sofre poucas variações. Entretanto, o fornecimento de
aditivos para animais mantidos em pastagens apresenta maiores dificuldades,
pois existe a necessidade de um veículo que seja consumido em doses corretas
e frequência adequada por todos os indivíduos. Em situações de consumo de
doses inferiores, não se tem o desempenho esperado, e doses elevadas, além de
prejudicar o desempenho (Potter et al., 1976; Bagley et al., 1988), podem levar
à intoxicação e em alguns casos a morte dos animais (Wouters et al., 1997).
Os suplementos proteico-energéticos podem ser utilizados como
veículo para o fornecimento dos ionóforos. Horn et al. (1981) relataram que
a adição de 100 mg de monensina/animal/dia em suplemento energético,
dobrou o desempenho dos animais. No entanto, em alguns momentos esse
tipo de suplementação é inviável economicamente, dependendo do valor e
disponibilidade dos ingredientes. Outro empecilho é o custo com mão de obra
para realizar esse tipo de manejo diariamente.
Fornecer ionóforos para ruminantes em pastagens é através de
cápsula de liberação controlada pode ser uma alternativa. Esta cápsula é um
dispositivo intra-ruminal que proporciona uma liberação frequente de ionóforo
(mg ionóforo/dia), sendo assim, independente da flutuação de consumo diário
de suplemento, por um período aproximado de 95 dias (Duffield et al., 1998;
Green et al., 1999; Plaizier et al., 2000; Grainger et al., 2008).
A cápsula de liberação controlada pode parecer o método ideal para
administração de ionóforos para bovinos em pastejo, pois fornece uma dose
constante que não é interferida pelo consumo voluntario de matéria seca e
também de suplemento. Entretanto, falhas na liberação do ionóforo pela
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cápsula podem acontecer. Grainger et al. (2008) observaram que o a taxa de
liberação foi mais lenta do que o esperado, liberando apenas 75% da dose
proposta.
No Brasil, a alternativa que parece mais viável, consiste no
fornecimento de ionóforos através das misturas minerais. Pois, na maioria das
vezes as pastagens não atendem as exigências de minerais dos animais em
pastejo, de modo que, existe a necessidade de suplementação para um melhor
desempenho dos animais (McDowell & Arthington, 2005; Kumaresan et al.,
2010; Dermauw et al., 2013). Além disto, a importância da suplementação
mineral parece estar bastante difundida entre os pecuaristas, sendo a prática
mais comum de suplementação de bovinos no país
Fieser et al. (2007) avaliaram o desempenho de 516 bovinos em
pastagem de trigo suplementados ou não com mistura mineral, o consumo
de mistura mineral foi em média 183 g/cabeça/dia e promoveu um aumento
de 220 g/dia no ganho de peso. Os autores concluíram que este resultado
positivo foi devido a uma ligeira correção da deficiência mineral na pastagem
de trigo. Neste mesmo trabalho, os autores relatam outro experimento em que
o fornecimento de monensina via suplemento mineral aumentou 170 g/dia em
relação aos animais que receberam apenas mistura mineral.
Existem vários trabalhos que mostram resultados positivos no
desempenho de animais recebendo ionóforos via mistura mineral (Muller et
al., 1986; Fieser et al., 2007; Beck et al., 2014). Entretanto, alguns trabalhos
apresentaram resultados contraditórios e/ou aquém do esperado quando esse
sistema de fornecimento foi avaliado. Bagley et al. (1988) em um ensaio em
que foram utilizados 48 novilhos em pastagens, suplementados com mistura
mineral contendo 1320 mg de salinomicina / kg de suplemento apresentaram
mesmo ganho médio diário (GMD) que animais que receberam apenas mistura
mineral (controle). Os autores observaram que o consumo de suplemento
contendo salinomicina diminuiu em relação ao controle (131 vs 65 g / cabeça
/ dia), sendo esse o maior obstáculo na utilização de misturas minerais como
veículo para ionóforos.
Muitos autores relataram a redução no consumo de mistura mineral
quando os ionóforos foram adicionados. Fieser et al. (2007) em dois
experimentos ao longo de dois anos, observaram redução no consumo médio
de mistura mineral com a adição de monensina, comparado com o tratamento
controle (redução de 121 g no primeiro e 100 g no segundo ano). Beck et al.
(2014) observaram redução no consumo de mineral de 60 g em relação ao
controle. Os autores concluíram que com a redução no consumo de suplemento,
os animais não consumiram a dose alvo de 200 mg de monensina/cabeça/dia.
Em um estudo com 437 bovinos alimentados com suplemento
energético a base de milho e cevada, com ou sem monensina (440 mg de
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monensina/kg), e usando concentrações de cloreto de sódio para restringir o
consumo de suplemento em 454 g/cabeça/dia, foi observado que os níveis de
cloreto de sódio necessários para limitar a ingestão foram de 25 a 50% menor
quando a monensina estava presente no suplemento (Muller et al., 1986). Os
autores relataram que este efeito significa que a monensina atua, parcialmente,
como limitador de consumo de suplemento.
Outra implicação quanto ao fornecimento de ionóforos via mistura
mineral é a variação de consumo diário e individual dos animais. No trabalho
de Fieser et al. (2007), os autores reportaram um coeficiente de variação de
19% no consumo de suplemento, e Beck et al. (2014) também observaram
variação de consumo, que por sua vez, estava entre 114 e 220 g/cabeça/dia.
Existem poucos relatos na literatura em que o consumo voluntário
de suplemento mineral por cada animal tenha sido mensurado. Isso não
é surpreendente, considerando as dificuldades técnicas envolvidas. Tait e
Fischer (1996) avaliaram a ingestão de mistura mineral por bovinos utilizando
GrowSafe e observaram que todos os animais tiveram ingestão regular. A
ingestão média foi de 135 g /cabeça / dia. A amplitude foi de 50 a 300 g /
cabeça /dia, no entanto, a maioria dos animais consumiu entre 100 e 200 g de
mistura mineral. Além dessa variação, autores relatam que alguns animais não
consomem quantidade nenhuma de suplemento (Tait e Fischer, 1996; Bowman
e Sowell, 1997).
Nesse sentido, a variação no consumo individual de suplemento
mineral é de extrema importância no fornecimento de ionóforo, pois mesmo
que o consumo alvo de suplemento tenha sido atingido, pode ser que parte
dos animais dentro do lote não tenha consumido o suplemento e outra parte
tenha ingerido doses superiores e inferiores, podendo mascarar a eficiência
do uso de ionóforo. O consumo de doses inferiores e doses elevadas não se
tem o desempenho esperado (Potter et al., 1976; Bagley et al., 1988), podendo
inclusive levar a um quadro de intoxicação (Wouters et al., 1997)
2.2. Fornecimento de Narasina através de mistura
mineral
Conhecendo previamente os efeitos positivos da utilização da narasina
sobre os parâmetros de fermentação ruminal, digestibilidade aparente dos
nutrientes e desempenho em cordeiros, pesquisas foram desenvolvidas para
avaliar os efeitos da molécula no desempenho de bovinos, utilizando como
veículo de fornecimento a mistura mineral e, concomitantemente, avaliar a
variação no consumo de sal mineral ao longo dos dias. Por essa razão foram
delineados dois experimentos, conduzidos no confinamento experimental do
Laboratório de Nutrição e Reprodução Animal (LNRA) do Departamento de
Zootecnia da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade
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de São Paulo (ESALQ/USP), sendo realizados em baias coletivas, tornando
possível a mensuração diária do consumo de sal mineral, bem como a interação
entre os animais, o que exerce efeito sob o comportamento dos mesmos.
No primeiro experimento foram utilizadas 30 novilhas Nelores, com
peso médio inicial de 222,0 ± 3,0 kg, distribuídas em 10 baias (três animais/
baia) de aproximadamente 21 m2, cobertas, com piso de concreto, contendo
bebedouro e cocho independentes para fornecimento de ração e mistura
mineral.
Os animais foram alimentados com forragem (pré-secado de cynodon
spp.). Os tratamentos experimentais foram definidos de acordo com a adição
de narasina na mistura mineral, sendo o tratamento controle (0N) sem a adição
do ionóforo, e os demais com a inclusão de 650 mg (6.5N) ou 1300 mg (13N)
de narasina/kg de mistura mineral.
O experimento foi composto por 3 períodos experimentais de 35
dias cada, sendo 7 dias de adaptação (wash-out), em que os animais tiveram
acesso ad libitum a forragem e mistura comercial sem ionóforo, e 28 dias de
fornecimento dos tratamentos experimentais. Foi utilizado o delineamento
change-over (3 tratamentos x 3 períodos x 10 baias), sendo que todos animais
passaram por todos tratamentos, conforme demostrado esquematicamente
na Figura 1. O GMD foi acompanhado por meio de pesagens dos animais
no dia 8 e 35 de cada período experimental após jejum sólido de 14 horas.

Figura 1. Esquema de distribuição dos tratamentos e períodos experimentais.

O pré-secado de cynodon spp. foi picado grosseiramente utilizando-se
um picador/moedor. A quantidade de forragem ofertada foi definida com base
na leitura de cocho realizada antes do fornecimento, as sobras foram mantidas
em aproximadamente 10% da quantidade ofertada e foram novamente ofertadas
fazendo parte da oferta do dia. As sobras eram retiradas semanalmente para
determinar o CMS.
As misturas minerais foram fornecidas em cochos específicos para
o fornecimento do produto. A quantidade de mistura mineral ofertada foi de
acordo com a quantidade de sobras do dia anterior, as ofertas foram feitas para
que houvesse um total de 150 g de sobras. Diariamente foram mensuradas a
oferta e a sobra e analisada a MS de ambas, para determinar o consumo de
mistura mineral (CMM). Os resultados obtidos no presente experimento foram
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publicados no Joint Annual Meeting of Animal Science no ano de 2015 (Silva
et al., 2015), sendo os resultados discutidos nesse capítulo.
Os animais que receberam o tratamento 13N apresentaram maior
ganho médio diário (P = 0,02). O GMD dos animais do tratamento 13N foi
de 582 g / dia, sendo 96 e 70 g de ganho a mais em relação aos animais dos
tratamentos 0N e 6,5N, respectivamente (Tabela 1). O aumento no GMD foi
de 16% em relação ao tratamento 0N e 12% em relação ao tratamento 6,5N. O
tratamento 13N consequentemente diminuiu a conversão alimentar (CA; P =
0,05) comparando com animais do grupo que receberam os tratamentos 0N e
6,5N, sendo observada redução de 25% e 19% em relação aos tratamentos 0N
e 6,5N, respectivamente.
Essa melhora no desempenho dos animais pode ser explicada pelas
alterações causadas pela narasina nos parâmetros de fermentação ruminal,
relatando o aumento na concentração molar de AGCC total em borregos
alimentados com alto volumoso (Polizel et al., 2016b). Outra justificativa seria
o aumento na digestibilidade da fração fibrosa (Polizel et al., 2016c). Além
disso, segundo Nagaraja et al. (1987) a narasina mostrou ser mais potente no
aumento da produção de propionato e redução na relação acetato:propionato do
que lasalocida e monensina em ensaios in vitro. Os mesmos autores relataram
ainda que metade da dose de narasina foi capaz de obter o mesmo resultado
que a monensina na produção de propionato.
Tabela 1. Desempenho, CMS e consumo de mistura mineral de novilhas alimentadas com forragem recebendo
doses de narasina via mistura mineral.

GMD = ganho médio diário; CMS = consumo de matéria seca; CA = conversão alimentar;
CMM = consumo de mistura mineral. 2 0N = mistura mineral comercial; 6,5N = mistura mineral
comercial com adição de 650 mg de narasina / kg de mistura mineral; 13N = mistura mineral
comercial com adição de 1300 mg de narasina / kg de mistura mineral. 3 EPM = erro padrão da
média.
1

No presente experimento o CMS não foi afetado pela inclusão de
narasina. O CMS foi de 4,8, 4,9 e 4,7 kg / dia (P = 0,69), para os tratamentos
0N, 6,5N e 13N, respectivamente (Tabela 1). Entretanto, existem poucas
informações sobre o efeito da narasina sobre o CMS. Em experimentos
realizados em borregos, a narasina não afetou o consumo de MS em dietas
contendo alto teor de volumoso (Polizel et al., 2016c), assim como em dietas
com alto teor de concentrado (Polizel et al., 2016d).
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Outros ionóforos já foram avaliados em alguns experimentos
quanto ao consumo de CMS. Potter et al. (1976) avaliaram o efeito de
diferentes doses de monensina (0, 50, 100, 200, 300 e 400 mg / de monensina
/ cabeça / dia) em bovinos alimentados no cocho com capim (gramínea e
leguminosas) e mostraram que as concentrações de 300 e 400 mg / animal
/ dia deprime o consumo de alimento em relação ao controle. Tomkins et al.
(2015) observaram que a adição de 250 mg de monensina / dia diminuiu o
CMS em aproximadamente 18% em bovinos recebendo forragem de baixa
qualidade. O mecanismo de redução de consumo de alimentos volumoso pela
monensina ainda não está bem esclarecido. Entretanto, essa molécula possui
efeito negativo na motilidade ruminal (Deswysen et al., 1987), o que resultaria
em menor taxa de passagem, diminuindo o consumo de forragem devido a
limitação física do compartimento envolvendo os pré-estômagos.
O CMM não foi afetado pela inclusão de narasina nesse estudo, sendo
de 60,7, 55,6 e 57,4 g/dia (P = 0,75), para os tratamentos 0N, 6,5N e 13N,
respectivamente (Tabela 1). Este consumo corresponde a 0, 36,1 e 74,6 mg
de narasina ingerida por dia. Esse resultado é de grande importância, pois
muitos trabalhos que forneceram ionóforo, principalmente a monensina via
mistura mineral, relataram diminuição no consumo do suplemento. Fieser et
al. (2007) com uma inclusão de 1785 mg de monensina/kg de mistura mineral
observaram diminuição da ingestão diária do suplemento em 63% no primeiro
e 55% no segundo ano. Resultados semelhantes foram encontrados por Beck
et al. (2014) em que a inclusão de monensina na mistura mineral reduziu em
37% o CMM.
O consumo de mineral apresentou grande variação ao longo dos dias.
O tratamento 0N (controle) variou de 25 a 125 g / dia, e um desvio padrão de
33,6, semelhante, ao tratamento 6,5N que apresentou variação de 7 a 168 g /
dia e desvio padrão de 52,6, e o tratamento 13N variou de 14 a 122 g / dia com
desvio padrão de 33,7 (Figura 2). É importante salientar que os dados mostram
que a variação observada na ingestão de mistura mineral foi independente da
inclusão de narasina, apresentando grande influência do dia no consumo de
suplemento (Figura 3). Além disso, pode-se destacar que mesmo apresentando
grande variação no CMM ao longo dos dias, consequentemente resultando em
variação na ingestão de narasina, os resultados no desempenho foram maiores
para os animais do tratamento 13N.
Como conclusão desse primeiro estudo é possível inferir que a
narasina apresenta boa aplicabilidade quando fornecida através da mistura
mineral na dose de 1300 mg/kg de mistura mineral e que mesmo ocorrendo
variação de consumo entre baias e ao longo dos dias, o ionóforo foi capaz de
melhorar o desempenho dos animais.
O segundo experimento teve como objetivo avaliar a inclusão de
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narasina no sal mineral e os efeitos no desempenho de novilhas alimentadas
com alto teor de concentrado. A razão para fornecer o ionóforo na mistura
mineral e não diretamente na dieta foi avaliar se a variação no consumo de
suplemento seria influenciada pelo tipo de dieta consumida pelos bovinos.

Figura 2. Consumo médio e desvio padrão (g/animal/dia) de mistura mineral por baia.
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Figura 3. Consumo médio e desvio padrão (g/animal) de mistura mineral ao longo dos dias do
experimento.
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Foram utilizadas 60 novilhas Nelore, com peso médio inicial 245 ±
4,3 kg e distribuídas em 20 baias cobertas (três animais/baia), com piso de
concreto, contendo bebedouro e cocho independentes para fornecimento de
ração e mistura minera. As novilhas foram alimentadas diariamente com uma
dieta contendo 15,8% de bagaço de cana e 84% de concentrado, com 14,6%
de PB. Os tratamentos experimentais foram definidos de acordo com a adição
de narasina na mistura mineral, sendo o tratamento controle (sem a inclusão de
narasina) e a adição de 1300 mg de narasina/kg de mistura mineral.
O experimento foi composto por 2 períodos experimentais de 35 dias
cada, sendo 7 dias de adaptação (wash-out), em que os animais tiveram acesso
ad libitum a ração, mistura mineral comercial sem ionóforo e água, e 28 dias
de fornecimento dos tratamentos experimentais. Adotou-se o delineamento de
cross-over 2 x 2 para realização do experimento.
O GMD foi acompanhado por meio de pesagens dos animais nos dias
8 e 35 de cada período experimental após um jejum sólido de 14 horas. Para
homogeneização da dieta, utilizou-se um vagão misturador equipado com uma
balança e a ração foi fornecida em quantidade a permitir 5% das sobras que
foram retiradas semanalmente para determinar o CMS.
A quantidade de mistura mineral ofertada foi de acordo com a
quantidade de sobras do dia anterior, permitindo sobras totais de 150 g. As
ofertas e sobras foram mensuradas diariamente (Marte®, AS 5500C – precisão
0,01 g) e realizada a análise de MS, para determinar o CMM diário.
Os resultados do desempenho dos animais estão apresentados na
Tabela 2. A adição de narasina na mistura mineral não afetou o GMD (P =
0,06) e o CMS (P = 0,56). Como dito anteriormente, a literatura possui poucas
informações sobre a utilização de narasina para ruminantes. O que se tem de
conhecimento é que a monensina diminui o CMS em bovinos alimentados com
dietas contendo alto teor de concentrado, tendo menor efeito sobre o ganho de
peso (Duffield et al., 2012). Concordando com esta afirmação, Goodrich et al.
(1984) fizeram meta-análise e observaram aumento de apenas 1,6% no GMD
dos animais suplementados com monensina. Um dos mecanismos pelo qual a
monensina pode causar redução no CMS é devido às mudanças na proporção
de AGCC, reportado por Ellis et al. (2012) em que relataram aumento nas
concentrações de ácido propiônico e redução do percentual de ácido butírico e
acético. Esses dados corroboram com os resultados de Allen et al. (2009), que
o propionato é mais hipofágico que acetato e butirato quando infundido na veia
porta, veia mesentérica ou direto no rúmen.
Um dos poucos trabalhos que avaliou o efeito de narasina sobre o
desempenho de ruminantes alimentados com esse ionóforo foi realizado por
Polizel et al. (2016d), que verificaram a ausência de efeito da molécula sobre o
CMS, entretanto, relataram aumento linear no peso final dos animais.
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Tabela 2. Desempenho, CMS e consumo de mistura mineral de novilhas alimentadas com dietas contendo alto
teor de concentrado e recebendo narasina via mistura mineral.

GMD = ganho médio diário; CMS = consumo de matéria seca; CA = conversão alimentar;
CMM = consumo de mistura mineral. 2 Controle = mistura mineral sem narasina. Narasina =
mistura mineral contendo 1300 mg de narasina/kg de MS. 3 EPM = erro padrão da média. 4P =
significativo quando P ≤ 0,05.
1

A conversão alimentar foi de 6,19 e 5,78, para os tratamentos controle
e narasina, respectivamente. Houve uma diminuição de aproximadamente
7% na conversão alimentar dos animais tratados com narasina em relação ao
controle. Essa melhoria na eficiência energética resultando em aumento na CA
dos animais pode ser explicada pelos efeitos da narasina sobre os parâmetros
de fermentação ruminal (Polizel et al., 2016a). O efeito dos ionóforos na
conversão alimentar provavelmente é devido ao aumento do fornecimento
de propionato ao fígado. Nesse sentido, ocorre um aumento da concentração
de propionato no tecido hepático, que por sua vez, aumenta gliconeogênese a
partir desse substrato e melhora do metabolismo energético (Baird et al., 1980).
Além disso, a rota metabólica para formação de ácido propiônico durante a
fermentação ruminal perde menores quantidades de carbono que a formação
de ácido acético e butírico (Kozloski, 2009). Segundo o mesmo autor, se a
relação acetato propionato diminuir, maior proporção de energia original do
substrato é absorvido pelo ruminante como ácidos graxos de cadeia curta.
Assim, como relatado no experimento anterior, o consumo de mistura
mineral não foi afetado pela inclusão de narasina, reforçando a ideia de que
este ionóforo não causa limitação no consumo do suplemento, fato observado
quando a monensina (Fieser et al., 2007; Beck et al., 2014) ou salinomicina
(Bagley et al., 1988) foram adicionados. A ausência de efeito no consumo do
veículo de fornecimento do ionóforo é de extrema importância por facilitar a
predição no consumo e ajuste de adição da molécula no suplemento.
Apesar dos tratamentos não afetarem o consumo de mistura mineral,
houve grande variação no consumo entre as baias (Figura 4). O tratamento
controle consumiu entre 30 a 122g / dia, com desvio padrão de 37,5. Já o
tratamento narasina teve um consumo entre 20 a 120g / dia, e um desvio
padrão de 35,9. A gama de dispersão do consumo de mistura mineral e o desvio
padrão por baia encontrados neste estudo foram semelhantes aos encontrados
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no experimento descrito anteriormente, mostrando que o tipo de dieta possui
pouco efeito na variação observada no consumo de mistura mineral.

Figura 4. Consumo médio e desvio padrão de mistura mineral por baia.

A figura 5 mostra que também houve variação no CMM ao longo dos
dias no decorrer do experimento, e o padrão de consumo se assemelham entre
os tratamentos, ou seja, o CMM diário é semelhante comparando o tratamento
Controle e Narasina. A amplitude do CMM diária foi de 35 a 92 g para o
tratamento Controle e 31 a 80 g para o tratamento Narasina.
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Figura 5. Consumo médio e desvio padrão de mistura mineral diário.

Existem vários fatores que influenciam o consumo de misturas minerais,
dentre eles a fertilidade do solo, o tipo de forragem consumida e o teor de sal
na água (McDowell, 1996). Arthington & Swensont (2004) correlacionaram
a oscilação no CMM com mudanças na precipitação, temperatura e as fases de
produção animal. Entretanto, este estudo nos mostra que mesmo em condições
similares para todos os animais, ou seja, mesma dieta, água e temperatura a
variação do CMM individual é significativa.
Como conclusão desse experimento é possível afirmar que a narasina
mesmo quando consumida de maneira errática, devido à variação na ingestão
de mistura mineral, melhorou a eficiência de ganho dos animais. Além disso, a
narasina mais uma vez mostrou que é um ionóforo que não afeta negativamente o
consumo de suplementos de baixo consumo, no caso específico, a mistura mineral.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O número de trabalhos que avaliaram os efeitos da utilização de
narasina em dietas de ruminantes é extremamente restrito. Entretanto, os
dados gerados nos últimos dois anos mostram o potencial da molécula frente
a manipulação da fermentação, digestibilidade dos nutrientes e desempenho
animal, seja em dietas contendo elevado teor de concentrado ou volumoso.
Além disso, o fato de não restringir o consumo de suplemento mineral e a
variação na ingestão não afetar negativamente o desempenho, abre grandes
portas para o fornecimento dessa molécula para animais criados em pastagem.
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Resumo
A manipulação ruminal, por meio de substâncias introduzidas em rações
aumenta, em geral, a eficiência de utilização das dietas consumidas por
ruminantes, no entanto, a segurança alimentar envolvendo produtos gerados,
com o uso dos aditivos químicos tem sido questionada. Os óleos funcionais (OF)
são metabólitos secundários de plantas e exercem atividade antimicrobiana em
especial sobre as bactérias gram-positivas. Objetivou-se avaliar o desempenho,
a qualidade de carcaça e carne de cordeiros alimentados com dietas contendo
OF de rícino (Ricinus communis) e do líquido da casca de castanha de caju
(Anacardium occidentale), associados à vitamina E (VITE). Foram utilizados
30 cordeiros (12 machos não castrados e 18 fêmeas), com idade média de cinco
meses e peso vivo inicial médio de 26±3,6 kg (fêmeas) e 28±3,6 kg (machos).
A proporção de volumoso:concentrado da dieta foi 15:85 em porcentagem
de MS e os animais foram divididos: 1) CTL: dieta controle sem inclusão
de OF e/ou VITE; 2) OLE: dieta com inclusão de OF (Essencial®) (500mg/
kg MS); 3) OLEVIT: dieta com inclusão de OF (Essencial®) (500mg/kg
MS) + vitamina E (500 UI de VITE dieta kg-1 de MS). Não houve diferença
entre as dietas para pH 24 horas pós abate, peso de carcaça quente (PCQ),
rendimento de carcaça quente (RCQ), espessura de gordura subcutânea
(EGS), área de olho de lombo (AOL), força de cisalhamento (FC) e cor (P
> 0,05). Entretanto, o sexo dos animais afetou o PCQ (P < 0,003), RCQ (P
< 0,011), PPC (P < 0,015), a FC (P < 0,003) e os valores de L* (P < 0,001).
As fêmeas apresentaram valores de a* superiores aos machos (P < 0,004), o
que representa uma carne mais avermelhada. O uso de OF na alimentação
de cordeiros confinados não prejudicou as características de carcaça e
carne, e a adição da vitamina E nas dietas mostrou-se desnecessária.
Palavras-chave: aditivos alimentares, fermentação ruminal, qualidade de carne.
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1. INTRODUÇÃO
No ecossistema anaeróbio do rúmen, os microrganismos fermentam
carboidratos e proteínas para obter nutrientes necessários para seu crescimento.
Produtos finais da fermentação, como os ácidos graxos voláteis e as proteínas
microbianas são a base das principais fontes de nutrientes para os ruminantes.
Em contrapartida, outros produtos da fermentação, como calor, metano e
amônia, representam perdas de energia e proteína do alimento para o ambiente.
Neste sentido, pesquisadores têm concentrado esforços objetivando a redução
ou a eliminação desses produtos e assim aumentar a eficiência de conversão
dos nutrientes ingeridos em produtos consumíveis (carne e leite), além de
reduzir o impacto dos sistemas de produção no ambiente (BERCHIELLI et
al., 2006). A manipulação ruminal, por meio de substâncias introduzidas na
ração ou naturalmente presentes nos alimentos, tem oferecido alternativas
para aumentar a eficiência de utilização das dietas consumidas em animais de
alta produção. Desta forma, este capítulo objetiva revisar alguns mecanismos
de ação de aditivos utilizados na produção animal, assim como apresentar
resultados obtidos em experimentos utilizando ovinos. De maneira geral, existe
uma grande variedade de aditivos alimentares com potencial para influenciar
alguns componentes do metabolismo do rúmen. Sendo assim, de acordo com
alguns resultados preliminares de pesquisa, sugere-se que o uso de aditivos
na alimentação de ruminantes possui o potencial de aumentar a conversão
alimentar e reduzir as perdas durante o processamento no rúmen.
1.1. Uso de aditivos na alimentação de ruminantes
Define-se como aditivo alimentar toda substância intencionalmente
adicionada ao alimento, com a finalidade de conservar, intensificar ou modificar
as suas propriedades, desde que não prejudique o seu valor nutricional (decreto
lei nº. 76.896 de 06 de janeiro de 1976). O emprego desses aditivos no sistema
de produção de ruminantes é uma alternativa para atenuar os efeitos das dietas
utilizadas em confinamentos, cada vez mais comum no sistema intensificado
da produção da carne brasileira e mundial. O manejo alimentar intensivo dos
confinamentos, contam com dietas ricas em grãos e em carboidratos de alta
fermentabilidade que pode levar a ocorrência de distúrbios no rúmen. Desta
forma, alternativas viáveis para o produtor e sem prejuízos aos consumidores
são cada vez mais desejadas no mercado nacional e internacional.
No Brasil, a inclusão de grãos nas dietas de animais confinados varia
de 51 a 65% na matéria-seca (MS), e quanto aos níveis de concentrado
utilizados na fase de terminação, esta inclusão varia de 70 a 90% na MS
(MILLEN et al., 2009). Tais dietas favorecem a rápida queda do pH ruminal,
devido às altas taxas de digestão e produção de ácidos graxos voláteis. Nestas
condições, as bactérias amilolíticas pertencentes ao gênero Prevottela podem
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ser substituídas por bactérias gram-positivas como o Streptococcus bovis e
Lactobacillus sp, ambas produtoras de lactato (OWENS & GOETSCH, 1993).
Segundo estes mesmos autores, as bactérias que utilizam o lactato são sensíveis
a ambientes com pH baixo e a redução destas tem como consequência o
acúmulo de ácido lático no rúmen, resultando em acidose lática. A acidose
ruminal ocorre quando da ingestão de carboidratos fermentescíveis em
quantidades suficientes para desencadear esse acúmulo anormal de ácidos no
rúmen tendo como consequência a queda do pH (NAGARAJA &
TITGEMEYER, 2007). Neste sentido, o uso de aditivos alimentares é uma
alternativa para o controle da acidose e tem sido uma importante ferramenta
para garantir a melhor eficiência da fermentação e manutenção da saúde
ruminal.
A monensina sódica (ionóforo com ação de modificador metabólico),
é um exemplo clássico de aditivo utilizado na indústria animal. Os ionóforos
são antibióticos que atuam como bloqueadores do transporte de prótons (H+),
tornando mais difícil a reciclagem de cofatores enzimáticos pela célula. Estes
modificadores são utilizados com o intuito de melhorar o desempenho
produtivo, pois levam ao aumento da eficiência energética, em função da maior
produção de ácido propiônico, levando a redução da relação acetato/propionato
e da produção de metano (McGUFFEY et al., 2001). Além disso, conforme os
autores, os ionóforos causam a diminuição da produção de ácido lático e
redução nas perdas de aminoácidos normalmente fermentados no rúmen a
partir da quebra de proteínas ingeridas. Sendo assim, a manipulação da fauna
bacteriana presente no rúmen pode alterar de maneira positiva a eficiência
alimentar em ruminantes (McGUFFEY et al., 2001).
Na fauna bacteriana presente no rúmen, estão as bactérias grampositivas e gram-negativas. As bactérias gram-positivas não apresentam
membrana externa com porinas (canais de proteína) e, por isso, são mais
sensíveis aos ionóforos. Por outro lado, as gram-negativas, as quais realizam
fosforilação oxidativa produzindo mais ATP, apresentam membrana externa
com porinas, dificultando a dissolução dos ionóforos na membrana plasmática
e por esta razão são resistentes (RUSSELL & STROBEL, 1989). Desta forma,
os ionóforos selecionam as bactérias gram-negativas produtoras de ácido
succínico ou que fermentam ácido lático e inibem as gram-positivas produtoras
de ácido acético, butírico, lático e H2 (RUSSELL, 1998). Portanto, a seleção
das bactérias presentes no rúmen resulta em: 1) aumento da produção de
propionato e diminuição da produção de acetato e butirato, 2) redução da
degradação de proteínas proveniente da dieta, 3) redução das desordens
metabólicas causadas por fermentações indesejáveis no rúmen. Neste sentido,
a seleção das bactérias ruminais atua melhorando a eficiência do metabolismo
energético devido à diminuição da formação de metano que ocorre em
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consequência da menor produção de H2 (RUSSELL, 1998); diminuição da
produção de amônia ruminal pela redução da população das bactérias
proteolíticas (NAGARAJA et al., 1997; RUSSELL & WALLACE, 1997);
assim como a redução dos efeitos negativos das desordens metabólicas como a
acidose, devido a inibição de bactérias produtoras de ácido lático e o timpanismo
(RUSSELL & STROBEL, 1989; NAGARAJA et al., 1997). Desta forma, a
manipulação da fauna bacteriana do rúmen tem se tornado uma estratégia
interessante para aumentar a eficiência alimentar e o bem estar animal.
1.2. Regras para o uso de antibióticos/ionóforos na
alimentação de ruminantes
A segurança alimentar envolvendo produtos gerados com o uso dos
aditivos químicos tem sido questionada, de maneira que atualmente existe uma
tendência à substituição por aditivos naturais alternativos aos ionóforos e que
apresentem a mesma função. O uso de antibióticos como os ionóforos é
constantemente questionado devido à possível relação destes com a resistência
de bactérias, além da possibilidade de deposição de resíduos na carne e leite
(MARSIGLIO, 2012). Apesar disso, estudos envolvendo a presença de
monensina sódica em tecidos, rotas de eliminação, metabolismo e
farmacocinética demonstraram que, quando administrada via oral, o ionóforo
é absorvido, metabolizado, excretado na bile e eliminado nas fezes, e portanto
não sendo possível detectar o acúmulo desta substância nos tecidos de bovinos
e aves (DONOHO, 1984). Contudo, o uso desses aditivos químicos na
alimentação animal foi proibido ou restrito em alguns países. A proibição do
uso de antibióticos na nutrição animal pela União Européia a partir de 2006
(Regulamentação 1831/2003/EC) intensificou a procura por substâncias
naturais capazes de modular a fermentação ruminal. Neste contexto, os OF são
os produtos que podem substituir os antibióticos, por apresentarem tal função,
quando adicionados à dieta de ruminantes em confinamento.
1.3. Óleos funcionais e seu mecanismo de ação na
microbiota ruminal	
Os óleos essenciais são produzidos a partir do metabolismo secundário
das plantas, sem contribuição direta no seu desenvolvimento, por outro lado os
OF são obtidos de óleos e extratos obtidos de plantas (CALSAMIGLIA et al.,
2007). Os óleos essenciais só recebem esta denominação quando são originados
de essências de plantas e apresentarem características aromáticas,
diferenciando-os dos OF. Ademais, óleo funcional é todo óleo que além da
propriedade energética apresenta outra função, podendo ser esta antiinflamatória, antioxidante, antimicrobiana, dentre outras (CHAO, 2000;
AMORATTI et al., 2001).
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A atividade antimicrobiana de diversos componentes bioativos
presentes nos OF tem sido estudada em diferentes modelos animais. O efeito
antimicrobiano do alecrim, por exemplo, pode ser atribuído aos compostos:
borneol, 1,8-cineol, pineno, canfeno e cânfora (SHELEF et al., 1980) As
Atividades antimicrobianas do líquido da castanha de caju (LCC) são atribuídas
aos princípios ativos ácidos anacárdico e cardol, que atuam como ionóforo
monovalente (NAGABHUSHAMA et al., 1995). Por isso, recentemente,
muitos pesquisadores buscam avaliar a capacidade destes em manipular a
dinâmica da fermentação ruminal, visando a melhoria na utilização de
nutrientes pelos ruminantes (CONEGLIAN et al., 2009; YANG et al., 2010;
GERACI et al., 2012; CHAGAS et al., 2015). Os óleos de mamona e líquido
de casca de caju têm sido descritos como OF, principalmente pela sua ação
antimicrobiana, surgindo como potencial substituto aos antibióticos, e vem
sendo comumente empregado na alimentação animal nas últimas décadas
(BEES et al., 2012). Entretanto, estes produtos parecem exercer atividade
antimicrobiana sobre as bactérias gram-negativas e gram-positivas
(HELANDER et al., 1998).
As bactérias gram-positivas são mais suscetíveis às propriedades
antibacterianas dos OF do que as gram-negativas. Isto ocorre porque as gramnegativas possuem uma membrana externa que contém lipossacarídeos
formando uma superfície hidrofílica. O caráter hidrofílico cria uma barreira à
permeabilidade de substâncias hidrofóbicas como os OF (BURT, 2004). Desta
forma, os OF exercem uma maior ação antimicrobiana e consequentemente
atua selecionando as bactérias gram-negativas envolvidas no aumento da
eficiência alimentar.
Diante disso, as características encontradas nos OF podem tornar
possível sua utilização para manipular a fermentação ruminal por meio da
modulação seletiva das espécies microbianas no rúmen, sendo uma alternativa
para substituição dos ionóforos. Baseado nos diferentes mecanismos de ação
dos OF, devem ser administradas combinações de óleos obtidos de diferentes
plantas com princípios ativos para a obtenção de melhores resultados
(CONEGLIAN et al., 2009). Como exemplo, a análise comparativa da inclusão
de 0,2g/dia de monensina sódica e adição de 1g, 2g, 4g e 8g/dia de uma mistura
de OF de rícino e líquido da casca de caju (LCC) na dieta de alto grão para
bovinos demonstrou que as doses 2 e 4g OF/dia apresentaram resultados
semelhantes à monensina quanto ao consumo voluntário e digestibilidade total
dos nutrientes (CONEGLIAN et al., 2009). Ademais, a eficiência de síntese de
proteína microbiana e a cinética ruminal foram semelhantes para todos as
doses de OF testadas (CONEGLIAN et al., 2009). O tratamento com 1g OF/
dia apresentou maior produção de ácido acético em relação aos outros
tratamentos, sugerindo que doses acima de 2g OF/dia foram suficientes para
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inibir bactérias produtoras de ácido acético (CONEGLIAN et al., 2009). A
proporção acetato: propionato: butirato para a dose de 1g OF/dia foi de
57:27:16, enquanto a proporção média para os outros níveis de OF e a
monensina foi de 51:33:16, demonstrando os efeitos dos OF eficiência de
digestão ruminal. Entretanto, as concentrações de nitrogênio amoniacal e os
níveis de nitrogênio uréico plasmático (NUP) foram semelhantes para todos os
tratamentos (CONEGLIAN et al., 2009). Desta forma, o uso de OF no dieta de
ruminantes de alta produção é capaz de alterar a eficiência ruminal podendo ter
efeitos no desempenho animal assim como em características de carcaça.
1.4.
Óleos
funcionais:
desempenho
animal
e
características de carcaça	
Muitos estudos utilizando OF na alimentação de ruminantes vêm
sendo realizados nos últimos anos em busca de melhorias na nutrição,
modulação da fermentação ruminal e consequente melhora no desempenho
animal, tanto em bovinos de corte (YANG et al., 2010; GERACI et al., 2012)
quanto em ovinos e caprinos (ANASSORI et al., 2011) e bovinos leiteiros
(TAGER & KRAUSE, 2011; TEKIPPE et al., 2011), buscando melhorias na
fermentação ruminal, com diminuição de acetato/proprionato, redução de
metano e lactato.
O efeito dos OF na alimentação dos ruminantes pode ser similar aos
antibióticos ionóforos ou não ionóforos, em relação ao controle bacteriano no
rúmen, por meio da seleção das bactérias mais eficazes e que proporcionam
melhor aproveitamento dos alimentos e menores perdas energéticas, menores
desordens fisiológicas e digestivas (TORRENT, 2012).
O uso de OF na dieta de ruminantes pode aumentar a secreção salivar,
suco gástrico e pancreático, sais biliares e também enzimas do intestino
delgado (PLATEL & SRINIVASSAN, 1996). Porém, a quantidade a ser
ofertada deve ser controlada, visto que doses elevadas podem reduzir a
digestibilidade dos nutrientes e a produção total de ácidos graxos de cadeia
curta (BEAUCHEMIN & MCGINN, 2006; YANG et al., 2010). Sendo assim,
a redução do consumo ou digestibilidade da dieta pode ter efeito diretamente
proporcional sobre o ganho de peso e acabamento de carcaça.
Desta forma, a busca por OF com menores efeitos negativos sobre as
características produtivas desejadas pode ser a solução para o problema. O
óleo de caju em conjunto com o óleo de mamona tem sido utilizado em dieta
pra ruminantes. O óleo de caju possui como princípios ativos o ácido
anarcárdico, com atividade antimicrobiana, atuando como ionóforo
monovalente (NAGABHUSA et al., 1995) e o cardanol, com atividade tanto
anti-inflamatória, atuando como antioxidante (AMORATTI et al., 2001;
TREVISAN et al., 2005). Já o óleo de mamona é composto predominantemente
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por ácido ricinoleico, que junto a outros ácidos graxos insaturados,
correspondem a 97% em massa do óleo de mamona (MARSIGLIO, 2012),
com atuação anti-inflamatória e antimicrobiana.
Neste sentido, Coneglian et al. (2009) testaram diferentes doses de
OF de mamona e caju em dietas para bovinos e concluiu que a dose de 3,1g/
animal/dia proporcionou melhor eficiência da síntese microbiana e
digestibilidade total aparente dos nutrientes. Mano et al. (2009) também não
observaram efeitos sobre o ganho de peso ao testarem a inclusão de monensina
sódica (0,2 g/animal/dia) e a inclusão de 4 níveis de OF (1, 2 e 4g/animal/dia)
de rícino e LCC para novilhas em pastagem com suplementação (0,3 do PV).
Desta forma, a inclusão de OF de rícino e de caju na dieta de bovinos confinados
influenciou de forma positiva o acabamento e o peso da carcaça quente.
Entretanto, a inclusão dos OF não influenciou o consumo de matéria seca, a
conversão alimentar e o ganho de peso (ZAWADZKI et al. 2010).
Posteriormente, Chagas et al. (2015) avaliaram o uso dos aditivos
monensina sódica (25mg/kg MS) e OF (mamona e caju, 300 mg/kg MS) em
dietas de alto grão para bovinos confinados por 124 dias e constataram que não
houve diferenças entre os tratamentos para ganho de peso diário, peso corporal
final, peso de carcaça quente e rendimento de carcaça, demonstrando que a
adição de OF não apresenta diferenças no desempenho de carcaça, quando
comparado à monensina.
Ao avaliar a substituição do milho pela glicerina na dieta de
confinamento de bovinos cruzados Angus x Nelore submetidos à dieta controle,
dieta com glicerina (15% de substituição da MS total da ração) e dieta com
glicerina mais a inclusão de OF de rícino e de LCC (3g/animal/dia), Cruz et al.
(2014), observaram que adição de OF proporcionou maiores porcentagens de
gordura nas carcaças. Dessa forma, o uso de OF pode ser utilizado como uma
estratégia para melhorar a cobertura de gordura nas carcaças.
Portanto, em busca de estratégias para otimizar a eficiência alimentar
e a produção animal, o uso de OF vem sendo testado em diferentes dietas, por
possuir atividades que vão além do seu conteúdo energético, como a atividade
antioxidante, anti-inflamatória e antimicrobiana, busca-se assim estudar a
influência do seu uso sobre os aspectos qualitativos e quantitativos de produtos
de origem animal (MARSIGLIO, 2012). Desta forma, o uso de OF é uma
alternativa importante para o aumento da segurança alimentar e da produção
de proteína animal sem os possíveis efeitos negativos de aditivos como a
monensina.
1.5. Efeitos dos Óleos Funcionais sobre a qualidade de
carcaça e carne de ruminantes	
O uso de OF na dieta pode ser uma estratégia nutricional em busca de
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alteração na composição da gordura na carne, uma vez que dependendo da
composição da fonte fornecida e do metabolismo ruminal, pode-se aumentar a
absorção intestinal de ácidos graxos poli-insaturados e sua incorporação à
carne. Além disso, por meio do manejo nutricional, é possível alterar as
características das carcaças e da carne de ruminantes, pela alteração da
composição química e do perfil de ácidos graxos em carnes (WILLIAMS et al.,
1983).
Ao estudarem a suplementação de ovinos com óleo essencial de
orégano, Simitzis et al. (2008) observaram que a incorporação desse óleo na
dieta exerceu forte efeito antioxidante, retardando a oxidação lipídica
(formação de MDA) na carne durante o armazenamento refrigerado e o
congelamento a longo prazo. Neste mesmo estudo, não foram observadas
diferenças para o peso da carcaça quente e para os rendimentos das carcaças de
cordeiros confinados. Entretanto, foram relatados resultados positivos sobre a
coloração da carne devido ao retardo da oxidação lipídica promovido pela
adição do óleo essencial. No estudo de Nieto et al. (2010), a adição do óleo
essencial de tomilho (Thymus zygis ssp. gracilis) na dieta de ovinos também
influenciou a cor da carne, demonstrando que os extratos naturais de plantas
podem influenciar a qualidade da carne.
Assim como os óleos essenciais, os OF contendo LCC podem atuar
como antioxidantes, pois apresentam maior atividade de cardanol, seguido
pelo cardol e ácido anacárdico que são compostos fenólicos extraídos da casca
do caju (OLIVEIRA et al., 2011). Entretanto, os estudos sobre a influência da
utilização dos OF sobre os aspectos qualitativos da carne são escassos na
literatura.
Com intuito de avaliar três diferentes OF (Cinnamonum cassia,
Allium sativum e Juniperus communis), em comparação ao tratamento controle
sem inclusão de aditivos, Chaves et al. (2008) não encontraram diferenças
para o rendimento de carcaça de ruminantes. Também, Zotti et al. (2012)
analisaram o uso do OF de mamona e caju (500mg/kg MS) em dietas para
bovinos confinados e não observaram alterações no peso de carcaça quente e
nas características de carcaça de novilhos confinados.
Em estudo posterior, Silva (2014) avaliou a influência de diferentes
aditivos sobre as características da carcaça de bovinos Nelore confinados e
verificou que os animais alimentados com dietas contendo o aditivo OF de
mamona e caju (400 mg/kg MS) não diferiram dos demais tratamentos
(monensina e virginiamicina), em relação as características de peso de carcaça
quente (PCQ) e rendimento de carcaça (RC), área de olho de lombo (AOL),
espessura de gordura subcutânea (EGS), pH e temperatura de carcaça. Da
mesma forma, Zotti et al. (2012) não verificaram alteração do peso de carcaça
quente, quando utilizaram 500mg/kg MS de óleo de mamona e caju em dietas
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para bovinos.
Ao avaliar o uso dos aditivos monensina sódica e OF (mamona e
caju) em dietas de alto grão para bovinos confinados, Chagas (2015) constatou
que não houve diferenças entre os tratamentos para as variáveis estudadas nas
carcaças como EGS, AOL e RC.
Com o objetivo de testarem a inclusão de 223 mg/dia de monensina,
(250 mg/kg MSI) de monensina combinada a uma mistura de OF de rícino e
casca de caju em dois níveis (250 mg/kg MSI e 500 mg/kg MSI) na dieta de
novilhos, Jedlicka et al. (2009) não observaram diferenças no PCQ, AOL e
EGS. O mesmo foi observado por Zawadzki et al. (2010), que não observaram
efeitos sobre a AOL e EGS ao utilizarem OF de rícino LCC na dieta de novilhos
em confinamento. Além disso, Jedlicka et al. (2009), ao utilizarem painel
treinado para a avaliação sensorial da carne, não encontraram diferenças na
suculência, maciez e sabor da carne. Portanto, o uso de OF não alterou as
propriedades sensoriais da carne. Já no trabalho de Prado et al. (2014), ao
avaliar a substituição do milho pela glicerina e glicerina mais OF, observaram
que o uso dos OF melhorou o aroma, maciez e aceitabilidade global da carne
bovina, recebendo as maiores pontuações na análise sensorial com painel não
treinado.
A pioneira no estudo sobre a influência do uso de OF de mamona e
caju sobre algumas características de carcaças avaliadas em cordeiros
confinados recebendo dietas de alto teor de concentrado foi Marsiglio (2012) e
constatou-se que o uso deste aditivo não influenciou as variáveis de peso, RC
e perda de peso por resfriamento das carcacas, podendo assim constituir de
uma alternativa para a substituição dos ionóforos na alimentação para
cordeiros.
2. RESULTADOS OBTIDOS NO LABORATÓRIO DE CIÊNCIA DA
CARNE – FMVZ/USP
Objetivou - se avaliar o efeito da inclusão de OF de rícino (Ricinus
communis) e do líquido da casca de castanha de caju (Anacardium occidentale),
combinados com a vitamina E em dietas de alto teor de concentrado para
cordeiros confinados sobre a qualidade de carcaça e da carne.
Foram utilizados 30 cordeiros (12 machos não castrados e 18 fêmeas)
com idade média de cinco meses e peso vivo inicial de aproximadamente 26 ±
3,6 kg para fêmeas e 28 ± 3,6 kg para machos. Os animais foram distribuídos
de acordo com o peso vivo inicial e o sexo, em blocos casualizados, em três
tratamentos com 10 repetições cada, permanecendo confinados por 77 dias em
um galpão coberto, em baias individuais (1,30 x 1,50 metros cada), com
bebedouro automático e cocho individual. Os animais tiveram o mesmo
manejo nutricional, recebendo ração formulada na proporção de 85% de
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concentrado e 15% de volumoso com base na matéria seca diária, diferenciandose apenas nos aditivos das diferentes dietas experimentais. Dietas: 1) dieta
controle sem inclusão de OF e/ou vitamina E (CTL), 2) dieta com inclusão de
OF – Essential® (500 mg/kg MS; OLE) e 3) dieta com inclusão de OF –
Essential® (500 mg/kg MS) e vitamina E (500 UI de vitamina E dieta kg-1 de
MS; OLEVIT). Os animais foram alimentados duas vezes ao dia, metade da
ração era ofertada no período da manhã e a outra metade a tarde, os aditivos
foram misturados em aproximadamente 10g de fubá de milho e ofertados
diretamente no cocho dos animais no momento da oferta das rações. As dietas
estão apresentadas na Tabela 1.
Após 77 dias confinados os animais foram abatidos, com peso vivo
final médio de 38,59 ± 4,15 kg e 47,11 ± 4,24 kg, fêmeas e machos,
respectivamente, no Abatedouro-Escola da Universidade de São Paulo (SISP
0830), Campus Fernando Costa, Pirassununga-SP de acordo com as
recomendações do RIISPOA (BRASIL, 1997). Logo após o abate foi
determinado o peso das carcaças quentes (PCQ, kg), para o cálculo do
rendimento de carcaça quente (RCQ, %). Vinte e quatro horas após o abate foi
mensurado o valor do pH das carcaças usando-se um peagômetro digital com
sondas de penetração (Hanna Instruments®, modelo HI 99163), na altura da
12ª costela do músculo Longissimus dorsi (LD) da meia carcaça direita. Após
a desossa determinou-se os valores de área de olho de lombo (AOL) e espessura
de gordura subcutânea (EGS) na seção transversal do músculo LD entre a 12ª
e a 13ª vértebras torácicas, e a cor da carne, nessa mesma seção, com o auxílio
de um colorímetro portátil (Hunter Lab®, mod. MiniScan EZ) usando-se a
escala L*, a*, b* do sistema CIELab (HOUBEN et al., 2000). Foram coletadas
amostras do músculo LD, embaladas e identificadas individualmente e
congeladas a -18ºC para análise de força de cisalhamento (FC, kg) e perdas por
cocção (PPC, %), realizados de acordo com AMSA (2015).
O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados
(DBC), com 30 animais distribuídos em três blocos, de acordo com o peso vivo
inicial (leve, intermediário e pesado) e o sexo (com dois níveis), em que cada
animal foi considerado uma unidade experimental. Para as avaliações das
características de carcaça e relacionadas a qualidade da carne, utilizou-se um
modelo que contemplou os efeitos fixos de dieta e sexo dos animais e além dos
efeitos aleatórios de blocos e resíduos. Os dados foram analisados por meio do
programa SAS, procedimento PROC MIXED, que utiliza o método de máxima
verossimilhança restrita para obter as soluções dos efeitos fixos e aleatórios. As
médias foram comparadas utilizando o teste de Tukey (P < 0,05).
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Tabela 1. Ingredientes e composição nutricional em percentual das dietas experimentais em base seca.

¹Suplemento Mineral – níveis de garantia por kg: fósforo 75g; cálcio 134g; sódio 145g; magnésio
10g; zinco 4600mg; cobre 300mg; enxofre 70g; manganês 1100mg; ferro 500mg; FDN: fibra
em detergente neutro; FDA: fibra em detergente ácido; CTL: dieta controle sem adição de óleos
funcionais ou vitamina E; OLE: dieta contendo 500mg/kg MS de óleos funcionais; OLEVIT: dieta
contendo 500mg/kg MS de óleos funcionais e 500 UI de Vitamina E/kg de MS.

Na Tabela 2 encontram-se os valores médios e as probabilidades
referentes às análises de pH 24 horas pós abate, peso de carcaça quente (PCQ),
rendimento de carcaça quente (RCQ), espessura de gordura subcutânea (EGS)
e área de olho de lombo (AOL). Não houve interação (P > 0,05) entre os
fatores dieta e sexo para as variáveis analisadas, bem como não foi observada
diferença (P > 0,05) entre as dietas. Entretanto, o sexo dos animais influenciou
as características de PCQ (P < 0,003) e RCQ (P < 0,011).
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Tabela 2 – Valores médios, erro padrão da média e probabilidade das análises de pH 24 horas após o abate,
peso de carcaça quente (PCQ), rendimento de carcaça quente (RCQ), espessura de gordura subcutânea(EGS)
e área de lombo (AOL) de cordeiros confinados.

Letras diferentes na mesma linha, indicam diferença significativa (P < 0,05).
1
pH 24h: Potência de hidrogênio vinte e quatro horas após o abate;
2
CTL: Dieta sem adição de óleo funcional e vitamina E; OLEVIT: Dieta contendo óleo funcional
(500mg/kg MS) e vitamina E (500 UI/kg-1 de MS); OLE: Dieta contendo óleo funcional (500mg/
kg MS).
3
M: macho; F: fêmea.
4
D*S: Efeito de interação entre dietas e sexo.

Caracteriza-se carne normal, usualmente macia, quando estas
apresentam valores de pH final moderadamente baixo, de 5,4. Já os cordeiros
que sofrem estresse antes do abate, apresentam pH final acima de 5,8, devido a
menor reserva de glicogênio muscular, tendo como consequência carnes DFD
(dark = escura, firm = firme e dry = seca; Devine et al., 1993). Neste contexto,
o valor médio de pH observado no presente estudo foi de 5,59, estando
dentro do valor desejável, provando que os cordeiros não sofreram estresse,
antes e/ou durante o abate, por não apresentarem valores elevados de pH e
consequentemente carnes DFD. Adicionalmente, Silva (2014) encontrou o valor
de 5,93 para pH 24 após o abate, em carcaças de bovinos Nelore confinados e
suplementados com dietas contendo OF (caju e mamona). Em contrapartida,
Marsiglio (2012) suplementou ovinos com o mesmo OF e 24 horas após o
abate as carcaças apresentaram valor médio de pH de 5,68. Ademais, Oliveira
(2013) suplementou cordeiros não castrados com dietas contendo ou não
vitamina E, e verificou que não houve diferença entre as dietas para o pH 24
horas pós abate (pH de 5,76). Sendo assim, no presente estudo, uso dos OF e
da vitamina E não influenciou a queda do pH nas carnes avaliadas.
Em relação ao PCQ e RCQ, os machos apresentaram maiores valores
para as duas variáveis em relação às fêmeas. Segundo Azzarini (1979), a
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classe sexual é um dos fatores que influencia a velocidade de crescimento
dos animais, sendo considerado o maior peso para os machos não castrados
do que nos castrados e maiores nestes do que nas fêmeas. Além disso, os
hormônios sexuais afetam o tamanho, as dimensões corporais, bem como a
qualidade da carcaça (GAILI, 1992). Assim, machos não castrados apresentam
maior crescimento, com mais eficiência e menor percentagem de gordura em
relação às fêmeas (CARVALHO et al., 1999; SENTS et al., 1982).
De acordo com Silva Sobrinho (2001), carcaças de boa qualidade
apresentam valores mínimos de 14,3 kg para PCQ e RCQ pode variar de 45 a
60% em função de uma série de fatores como: base genética, sexo, idade, peso
vivo, peso ao nascer (SAÑUDO & SIERRA, 1986), tempo em jejum, dieta
imposta aos animais e grau de engorda (GALVÃO et al., 1991).
Contudo, Marsiglio (2012) não encontrou diferença para PCQ e RCQ
de cordeiros confinados com dietas de alto grão e com a inclusão de OF (rícino
e caju) quando comparados ao tratamento controle. Os valores para PCQ e
RCQ foram 16,94 kg e 49,63%, respectivamente. Adicionalmente, Oliveira
(2013) não observou diferença entre as dietas contendo ou não vitamina E
para cordeiros confinados sobre o PCQ (18,77 kg) e RCQ (49,16%). Desta
forma, o mesmo ocorreu no presente estudo, onde as dietas contendo OF e/
ou vitamina E não influenciaram no desempenho do animais, proporcionandoos bons resultados quanto ao peso final de abate e consequentemente no
rendimento da carcaça, apresentando valores dentro do esperado.
Não houve interação entre dieta e sexo para EGS e AOL, bem como não
foram observadas diferenças individuais entre os fatores para estas variáveis. Em
geral, cordeiros entre 15 e 40 kg criados nas condições brasileiras, apresentam
o valor de AOL entre 8 e 14 cm² (ZUNDT et al., 2003). No presente estudo, o
valor médio encontrado para AOL foi de 17,85 cm², valor este relativamente
maior, podendo ser justificado pelo peso de abate dos animais (média
de 43 kg), apresentando assim carcaças maiores com maior AOL.
Em relação à EGS, Silva Sobrinho (2001) relata que a espessura de
gordura média varia de 2 a 5 mm. Quando verifica-se o valor de 3,3 mm para a
espessura de gordura pode-se predizer que toda a carcaça esteve bem protegida
durante o resfriamento (CEZAR & SOUSA, 2007). No presente trabalho, o
valor médio encontrado para EGS foi de 4,36 mm, considerado satisfatório
para garantir proteção durante o processo de resfriamento das carcaças.
Neste sentido, Oliveira et al. (2002) observaram AOL de 18,1 cm2 e
EGS de 2,4 mm em cordeiros Santa Inês abatidos aos 210 dias de idade com 45
kg de peso vivo final, alimentados com alto teor de concentrado (80%). Embora
exista a diferença racial do presente estudo com o estudo supracitado, não houve
diferença para a idade e peso vivo final. Marsiglio (2012) também avaliou a
AOL e EGS de cordeiros confinados recebendo dietas de alto concentrado e
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adição de OF (caju e mamona), e obteve 14,50 cm² para AOL e 2,45 mm de
EGS. Os autores relataram que o aditivo não interferiu no desenvolvimento
dos animais, bem como na deposição de gordura da carcaça.
A Tabela 3 apresenta os valores médios e as probabilidades das
análises de perda por cocção (PPC), força de cisalhamento (FC) e cor (L*, a* e
b*) na carne de cordeiros alimentados de acordo com as dietas experimentais.
Tabela 3. Valores médios, erro padrão da média e probabilidade das análises de Perda por cocção (PPC),
Força de cisalhamento (FC) e cor (L*, a* e b*) da carne de cordeiros confinados.

Letras diferentes na mesma linha indicam diferença significativa (P < 0,05).
1
L*: Luminosidade; a*: croma do verde ao vermelho; b*: croma do azul ao amarelo. 2 CTL: Dieta
sem adição de óleo funcional e vitamina E; OLEVIT: Dieta contendo óleo funcional (500mg/kg
MS) e vitamina E (500 UI/kg-1 de MS); OLE: Dieta contendo óleo funcional (500mg/kg MS). 3 M:
macho; F: fêmea. 4 D*S: Efeito de interação entre dietas e sexo.

Não houve interação entre dieta e sexo, bem como não foram
observadas diferenças entre as dietas para PPC (P > 0,05). Por outro lado, o
sexo dos animais influenciou esta variável estudada. Os machos apresentaram
maior porcentagem de perdas durante o cozimento da carne, provavelmente
devido à menor quantidade de gordura em relação as fêmeas.
De acordo com Cesar & Souza (2007), fêmeas apresentam maior
deposição de gordura em relação a machos castrados, e estes por sua vez,
depositam mais gordura do que machos não castrados. Para Sañudo et al. (1997),
maiores níveis de gordura na carcaça conduzem a menores perdas de peso por
cocção e, consequentemente, a obtenção de carnes mais suculentas, visto que
a gordura na carne atua como barreira contra a perda de umidade.
Ademais, Cruz (2012) avaliou a substituição do milho por
glicerina e pela inclusão de OF (caju e mamona) na alimentação
de bovinos cruzados em sistema de confinamento. Ao analisar as
características de carcaça, o autor verificou que não houve diferença entre
os tratamentos a PPC. Silva (2014) também avaliou o uso de diferentes
aditivos (virginiamicina, monensina sódica e OF de caju e mamona) para
bovinos confinados, sem adaptação e com alto teor de concentrado na
dieta, e não encontrou diferenças para esta característica.
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	O sexo influenciou a FC (P < 0,05), visto que a carne dos machos foi
mais dura (4,82 kg), em comparação com a carne das fêmeas. Gonçalves et
al. (2004) também verificaram que a carne dos machos não castrados foi mais
dura (4,17 kg) que a carne de machos castrados (3,50 kg) e fêmeas (3,24 kg),
considerando esses dois últimos como carnes macias. Ademais, Boleman et
al. (1997) classificaram a textura das carnes em muito macias (2,3 a 3,6 kg),
moderadamente macias (4,1 a 5,4 kg) e pouco macia (5,9 a 7,2 kg), conforme
os resultados encontrados por meio da análise de FC. A média de FC das carnes
avaliadas no presente estudo, independente dos tratamentos foi de 4,20 kg,
portanto, moderadamente macia, de acordo com Boleman et al. (1997).
	Os valores de L*, a* e b* não apresentaram diferenças
(P > 0,05) entre as dietas, assim como não houve interação (P > 0,05)
entre dieta e sexo. Porém, foram observadas diferenças (P < 0,05)
entre o sexo para os valores de L* e a*. Os machos apresentaram
maior valor de L* em relação as fêmeas, e o contrário ocorreu com o
valor de a*, onde a carne das fêmeas apresentou maior valor de a*.
Carnes com menor L* e maior a* apresentam cores mais vermelhas
(SIMÕES & RICARDO, 2000), sendo esta uma característica encontrada
para a carne das fêmeas no presente estudo. Verificou-se que tanto a carne das
fêmeas como dos machos apresentaram-se dentro dos padrões desejáveis pelos
consumidores, que é de carne com coloração vermelho brilhante.
	Os valores de L* avaliados no músculo Longissimus de cordeiros,
variam entre 18,13 e 48,15. Quanto maior o valor de L*, mais clara é a carne
(SAÑUDO et al., 1996; JOHNSON et al., 2005; COSTA et al., 2009). Já para
o componente de cor a*, as variações encontradas para o mesmo músculo em
cordeiros, é de 7,53 a 18,01 (SOUZA et al., 2004; PINHEIRO et al., 2009). E para o
componente b* a variação é maior, com valores entre 2,33 a 22,94 (BONAGURIO
et al., 2003; COSTA et al., 2009; COSTA et al., 2011). No presente estudo os
valores médios observados foram de 36,16 para L*, 16,08 para a* e 12,90 para
b*, com tendência para o teor vermelho (a*), portanto, foram consideradas de
coloração desejável pelos consumidores, no momento da compra, indicando
que a adição de OF e vitamina E não prejudicou a cor do músculo.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com a literatura, a inclusão de aditivos alimentares, obtidos
a partir de óleos e extratos de plantas, é uma estratégia nutricional utilizada
em substituição aos antibióticos, por apresentarem funções semelhantes na
prevenção e/ou minimização dos distúrbios do metabolismo ruminal.
O uso de OF na dieta pode ser uma estratégia nutricional
em busca de alteração na composição da gordura na carne, uma
vez que dependendo da composição da fonte fornecida e do
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metabolismo ruminal, pode-se aumentar a absorção intestinal de
ácidos graxos poli-insaturados e sua incorporação à carne.
Por meio do manejo nutricional, é possível alterar
as características das carcaças e da carne de ruminantes.
De acordo com as pesquisas conduzidas no Laboratório de
Ciência da Carne, o uso de óleos funcionais de rícino (Ricinus communis)
e do líquido da casca de castanha de caju (Anacardium occidentale),
na alimentação de cordeiros confinados com dietas de elevado teor de
concentrado não prejudicou as características de carcaça e carne dos
cordeiros. Ademais, a adição de 500 UI de vitamina E como antioxidante,
em dietas de cordeiros confinados não foi eficaz para as características
estudadas, uma vez que não alterou a qualidade da carcaça da carne.
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RESUMO
A ovinocultura leiteira tornou-se importante economicamente na América
do Sul nas últimas décadas, sendo ainda pouco estudada no Brasil. O leite
é destinado à produção de queijo, proporcionando valor agregado, sendo
considerado fonte de renda aos produtores. O sistema agroindustrial (SAG)
é caracterizado como um conjunto de relações contratuais entre empresas e
agentes especializados, cujo objetivo final é disputar a preferência do consumidor
de determinado produto. A análise dos SAGs passa, necessariamente, pelo
estudo e identificação dos agentes que os compõem, sendo eles: indústria de
insumos, produção primária, agroindústria, atacado, varejo e consumidor,
além dos ambientes institucional e organizacional. O ambiente institucional
é o conjunto de normativas econômicas, políticas, sociais, morais e legais
que estabelecem as bases para a produção e a distribuição na economia. Já o
ambiente organizacional é constituído pelas estruturas criadas para dar suporte
ao sistema (empresas, universidades, cooperativas, associações). Quanto
ao ambiente institucional, a produção do leite e derivados, assim como sua
comercialização são regulamentados pelo Regulamento da Inspeção Industrial
e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA) e inspecionada,
geograficamente, pelos sistemas de inspeção municipal (SIM), estadual (SIE)
e federal (SIF). Quanto às questões tributárias, o produtor rural deve contribuir
apenas com o FUNRURAL. O ambiente organizacional na ovinocultura leiteira
não é abrangente, possuindo algumas associações de criadores, universidades
e instituições como SEBRAE e EMBRAPA. Conclui-se que esses ambientes
podem ainda não estarem plenamente desenvolvidos, principalmente por não
contemplarem as especificidades do setor.
1. INTRODUÇÃO
A exploração de ovelhas leiteiras mundialmente não é atividade
recente. O aproveitamento de leite de ovinos pelo homem remonta à pré73

história, inclusive antes da espécie bovina se posicionar como a principal
produtora de alimento (GRIEBLER, 2012; VIANA, 2012).
A produção de leite ovino tem sido vista como alternativa
possivelmente sustentável, de relativamente baixo investimento inicial e de
fácil adoção pela agricultura familiar, podendo melhorar a qualidade de vida
dos pequenos e médios produtores rurais. Com exceção de algumas situações
de economias de subsistência em que o leite é consumido “in natura”, a maior
parte do leite de ovelha obtido é transformada em queijo e, em menor escala,
em iogurte, permitindo aumentar o retorno financeiro do ovinocultor (PENNA,
2011; SELAIVE, 2014).
O rebanho ovino situa-se em quarto lugar entre as espécies produtoras
de leite do mundo, com produção de 9,2 milhões de toneladas em 2009, contra
578,5 milhões de toneladas de leite de vaca (FAOSTAT, 2011). Em escala
mundial, o leite de ovelhas corresponde a cerca de 1,3% da produção de leite
das principais espécies produtoras (FAO, 2009).
No entorno do Mar Mediterrâneo encontra-se a mais tradicional
e significativa área produtora de leite e de queijos de ovelhas, sendo que
aproximadamente dois terços de todo o leite ovino do mundo é produzido
naquela região. Lá, 60% das ovelhas são ordenhadas total ou parcialmente e
cerca de 95% de seu leite é transformado em derivados lácteos. A carne dos
animais é considerada subproduto da atividade leiteira (BOYAZOGLU, 2001).
Percebe-se que a maior parte do rebanho ovino brasileiro é destinada
às produções de carne e de lã, sendo a produção de leite ainda incipiente. No Sul
e Sudeste existem iniciativas de produção de leite de ovelhas, transformando-o
em queijos diversos e iogurte, em laticínios com registro nos Sistemas de
Inspeção Federal, Estadual e Municipal, e mesmo em produções artesanais
(SANTOS, 2016).
Rohenkohl et al. (2007) elaboraram uma estimativa do processamento
brasileiro de leite ovino no Brasil. Os dados indicaram o processamento anual
de 509 mil litros de leite de ovelha, sendo 508 mil litros processados na
região Sul, em três estabelecimentos, e apenas mil litros processados em um
estabelecimento de Minas Gerais. Os produtos elaborados eram ricota, queijos,
iogurte, doce de leite e chantilly.
O leite de ovelhas é um produto que tem alta concentração de gordura
e proteína e é usado principalmente para a fabricação comercial ou artesanal
de queijos finos e iogurtes (CANNAS, 1998; FUERTES, 1998). O leite de
ovelha possui uma composição em nutrientes verdadeiramente diferenciados
daqueles das demais espécies (cabra, vaca, humano), com valores que o tornam
altamente nutritivo. Ele apresenta sabor suave e ligeiramente adocicado e com
certa cremosidade que persiste ao paladar (PAULINA, 2004).
Assim, produção leiteira de ovinos ainda parece não ter sido
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devidamente explorada no Brasil, apesar de ser uma atividade que gera um
produto nobre do ponto de vista da fabricação de queijos. Consequentemente,
é um leite que pode atingir preço elevado, destinado à fabricação de queijos
finos, de alto valor de mercado. A exploração da atividade leiteira ovina em
escala industrial é ainda mais recente no país, tendo ocorrido com a introdução
da raça Lacaune no Rio Grande do Sul, pela cabanha Dedo Verde no ano de
1992 (SAUERESSIG, 2010).
2. SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS
Há duzentos anos, as propriedades rurais eram bastante diversificadas,
com várias culturas e criações diferentes, necessárias à sobrevivência de todos
que ali viviam. Eram comuns as propriedades que integravam suas atividades
primárias com atividades industriais (agroindustriais). As propriedades
praticamente produziam e industrializavam todo alimento de que necessitavam.
Assim, eram quase autossuficientes. Com o avanço da tecnologia e com a
especialização do trabalho, principalmente após a Revolução Verde, mudou-se
a lógica das propriedades rurais, e cada vez mais um menor número de pessoas
no meio rural passou a ser obrigado a sustentar um contingente maior (DAVIS;
GOLDBERG, 1957).
As propriedades rurais passam a perder, então, sua autossuficiência,
passando a depender sempre de mais insumos e serviços que não são produzidos
internamente; especializam-se somente em determinadas atividades, gerando
excedentes de consumo e abastecendo mercados, às vezes, muito distantes, o
que acarreta a necessidade de estradas, armazéns, portos, aeroportos, software,
bolsas de mercadorias, pesquisas, fertilizantes, novas técnicas. Todos esses
produtos, serviços, estruturas e instituições são externos à propriedade rural.
Então, a agricultura de antes passa a depender de novos serviços, máquinas e
insumos que vêm de outros setores. Cada um desses segmentos assume funções
próprias, mais especializadas, compondo elos importantes em todo o processo
produtivo e comercial de cada produto agropecuário, provocando assim, uma
desintegração vertical2. Por isso, surgiu a necessidade de uma concepção
diferente de agricultura. Já não se trata de propriedades autossuficientes, mas
de todo um complexo de bens, serviços e infraestrutura que envolve agentes
diversos e interdependentes (DAVIS; GOLDBERG, 1957).
Assim, os precursores Davis e Goldberg (1957) criaram uma nova
terminologia e a definiram como “agronegócio” (tradução do termo em inglês
agribussines), sendo:

1. Desintegração vertical ou terceirização significa suprir-se via fontes externas, representando a decisão da
organização no sentido de utilizar transações de mercado em vez da utilização de transações internas, para
atingir seus propósitos econômicos.
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[...] Um sistema de commodities que engloba todos os atores envolvidos com
a produção, processamento e distribuição de um produto. Tal sistema inclui o
mercado de insumos agrícolas, a produção agrícola, operações de estocagem,
processamento, atacado e varejo, demarcando um fluxo que vai dos insumos
até o consumidor final. O conceito engloba todas as instituições que afetam
a coordenação dos estágios sucessivos do fluxo de produtos, tais como as
instituições governamentais, mercados futuros e associações de comércio
(DAVIS; GOLDBERG3, 1957 apud ZYLBERSZTJAN, 2000, p. 5).
Dentro desta visão, uma expressão bastante utilizada pelos
pesquisadores é a de “sistemas agroindustriais” (SAG). No que se refere a
esta definição, os limites de análise em cada caso precisam ser estabelecidos
com base na caracterização específica de abrangência, descrevendo matérias
primas, produtos e operações agroindustriais envolvidas, bem como o ambiente
institucional que os cerca. A expressão “sistema agroindustrial”, de uso mais
genérico e menos específico do que “cadeia” ou “complexo agroindustrial”,
aplica-se a qualquer recorte das atividades do agronegócio, desde que seja
devidamente qualificado (BATALHA, 2005).
O Grupo Pensa (Programa de Estudos dos Negócios do Sistema
Agroindustrial, Universidade de São Paulo) caracteriza o Sistema Agroindustrial
(SAG) como “um conjunto de relações contratuais entre empresas e agentes
especializados, cujo objetivo final é disputar o consumidor de determinado
produto” (ZYLBERSZTAJN, 2000). Tal conjunto inclui elementos outros,
além daqueles ligados à cadeia vertical de produção propriamente dita.
A figura 1 representa, de uma forma geral, um SAG com suas
transações típicas, sugerido por Zylbersztajn (1995). Este esboço serve de
modelo para os diversos tipos de sistemas agroindustriais, os quais devem ser
adaptados de acordo com suas características.

Figura 1. Sistema Agroindustrial (SAG) e suas transações típicas.
Fonte: (adaptado de ZYLBERSZTAJN, 1995).

2. DAVIS, J. H.; GOLDEBERG, R. A concept of agribusiness. Boston: Harvard University, 1957.
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A análise dos SAGs passa, necessariamente, pelo estudo e identificação
dos agentes que os compõem. De acordo com Zylbersztajn (2000), os princip ais
agentes são: indústria de insumos, produção primária, agroindústria, atacado,
varejo e consumidor. A produção primária é a geração da matéria prima para
a agroindústria e a indústria de insumos fornece as condições e materiais
necessários para a produção da matéria prima, o que antes era chamado de “antes
da porteira”. Na agroindústria é onde ocorre a transformação dos produtos,
podendo ser de primeira transformação na qual são adicionados atributos ao
produto, sem alterá-lo ou de segunda transformação na qual a matéria prima
já sofre alterações físicas. O atacado são as plataformas centrais, cujo papel
tem sido concentrar fisicamente o produto e permitir que agentes varejistas
se abasteçam. O varejo atua como se fosse o gestor de espaço de prateleiras,
possuem elevado giro, geralmente alta rentabilidade, e intensa competição. O
consumidor é o ponto focal para onde converge o fluxo dos produtos, com isso,
os produtos devem se adaptar para que contentem o consumidor. A demanda
final depende da renda, preferência, faixa etária e expectativa do consumidor.
Atualmente, este agente está cada vez mais crítico na hora de comprar um
produto e não leva em consideração somente o preço; é crescente o número
dos que se importam com o bem-estar animal na produção, o meio ambiente e
outros atributos.
Para estruturação de uma cadeia é importante que todo seu sistema seja
caracterizado a fim de conhecer seus pontos fortes e fracos, contribuindo para
a definição de estratégias eficientes de gestão e, finalmente, o desenvolvimento
da cadeia como um todo (SANTOS, 2016).
3. SISTEMA AGROINDUSTRIAL DO LEITE DE OVELHA
O Sistema Agroindustrial (SAG) do leite de ovelha (figura 2) é
caracterizado como um sistema em cadeia curta4 pela aproximação do produtor
com o consumidor, não obrigatoriamente pela proximidade espacial, mas pelo
julgamento de valor que o produto recebe, e por possuir, na maior parte das
vezes, apenas um agente responsável por todas as etapas da cadeia, ou pela
maior parte delas (SANTOS, 2016).

3. A abordagem das cadeias agroalimentares curtas remete a formas de comercialização da produção agrícola
que buscam a proximidade entre produtores e consumidores, possibilitando uma conexão que permita maior
interatividade na construção mútua de relações de confiança (Scarabelot, 2012).
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Figura 2. Sistema Agroindustrial do leite de ovelha no Brasil.
Fonte: (adaptado de Santos, 2016).

De forma geral, o SAG do leite de ovelha no Brasil é dividido, em
termos de transformação tecnológica, em quatro elos. O primeiro é a indústria de
insumos, que tem a função de prover os insumos para o segundo elo, a produção
animal. Este é responsável pela produção do leite de ovelha que, por sua vez,
é encaminhado para o terceiro elo da cadeia, a agroindústria. A agroindústria
ou laticínio é responsável pela transformação do leite em derivados lácteos,
principalmente o queijo. Por fim, tem-se a distribuição, que liga os produtos
da agroindústria até o consumidor final. No sistema agroindustrial do leite de
ovelha, geralmente todas essas etapas são realizadas por um mesmo agente ou
há a formação de uma cooperativa, ambos verticalizando o sistema (SANTOS,
2016).
Na Tabela 1, tem-se o sistema agroindustrial do leite de ovelha no
Brasil organizado por propriedade. Sete propriedades optaram por não ter o
próprio laticínio, contudo fazem parte de uma cooperativa. Observa-se que a
maioria das propriedades optou pela incorporação da cadeia toda, o que lhe
confere a característica de curta.
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Tabela 1. Características do Sistema Agroindustrial do leite de ovelha, dividido por propriedade.

*Ainda não havia produção suficiente para comercialização
Fonte: elaboração da autora.
Legenda: IV = integração vertical; COOP = cooperativa; M = mercado; nd = não disponível.

A verticalização agroindustrial é, de acordo com Porter (1996),
a combinação de processos de produção, distribuição, vendas e/ou outros
processos econômicos tecnologicamente distintos dentro das fronteiras de
uma mesma empresa. Os processos estão sob responsabilidade e controle de
uma única empresa, não dependendo de outras empresas para produzir ou
comercializar seus produtos. Segundo Williamson (1985), integração vertical é
um conceito bastante genérico, podendo ser caracterizado como “a combinação
de processos tecnologicamente distintos (ex.: produção, processamento,
distribuição, vendas) dentro das fronteiras de uma mesma empresa, sob um
mesmo comando decisório (seja um indivíduo, empresa, conglomerado,
instituição ou outra forma de organização), e envolvendo a propriedade total
dos ativos”.
Na estratégia de integração vertical, identificam-se as atividades
operacionais da empresa ao longo de sua cadeia, verificando as funções
que podem ser internalizadas, realizadas dentro da própria empresa ou
externalizadas, demonstrando funções que podem ser contratadas no mercado.
Quando uma atividade é integrada, a empresa torna-se responsável por todas
79

as suas funções operacionais. Por outro lado, se a atividade for desintegrada,
a empresa transfere a responsabilidade das funções operacionais à outra (s)
empresa(s) (FREIRE, 2003).
Voors (2010), ao estudar a ovinocultura de leite na antiga Iugoslávia,
concluiu que a opção pela venda do queijo diretamente ao consumidor
estava ligada principalmente ao fato de que havia menor custo de transação
envolvido, além de que, quanto mais longe estava o produtor de um laticínio,
maiores eram as chances de ele produzir o próprio queijo. Esse achado se
alinha com o encontrado no Brasil, por Santos (2016): na região Sudeste
do Brasil, não havia laticínios que produzissem queijo de ovelhas, que não
estivessem associados diretamente a alguma produção rural. Por isso novos
produtores eram obrigados a construir seu próprio laticínio, já que não tinham
para onde vender somente o leite, pelo menos até o momento de conclusão da
pesquisa. Na região Sul, as propriedades que faziam parte de uma cooperativa
localizavam-se a um raio de, no máximo, 20 km de distância do laticínio, o que
facilitava o transporte do produto “in natura”.
Outro fator evocado por Voors (2010) para explicar a escolha pela
verticalização de sistemas foi a necessidade de contratos e os custos envolvidos
com esta opção. A não necessidade de contratos pode ser um fator que explica a
opção pelos produtores brasileiros pela venda direta do queijo ao consumidor,
pois, em princípio, diminui custos de transação e é menos restritiva. Nesse
sentido, como também se observou na presente pesquisa, os produtores que
optaram pela venda do queijo para o mercado tendem a escolher contratos mais
bem elaborados, ao passo que, quando o queijo era vendido diretamente para o
consumidor, os contratos são informais ou não existem.
4. O AMBIENTE INSTITUCIONAL
Para Zylbersztajn (2000), ao adotar o conceito de SAG, busca-se
ressaltar a importância do ambiente institucional e das organizações de suporte
ao funcionamento das cadeias. O ambiente institucional são as “regras do
jogo”, que promovem o desenvolvimento das atividades econômicas, bem
como as ações políticas, legais e sociais que governam a base da produção,
troca e distribuição, portanto, mais difíceis de serem alteradas (leis, costumes,
tradições). Os conjuntos de normas e regras delimitam as ações estabelecidas
pelo homem, disciplinando suas ações com seus semelhantes e com o mundo,
podendo também regulamentar outras instituições, definindo os critérios que
serão estabelecidos por meio das duas formas de regras – formais ou informais
(WILLIAMSON, 1985).
Segmentos específicos, como o mercado de laticínios de ovinos,
são delineados por regramentos formais (leis) e informais (constrangimento
social, costumes), que estabelecem o campo de ação de produtores rurais e de
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empresas processadoras de derivados lácteos (ROHENKOHL, 2007).
Dentro da política agrícola tem-se a Lei n. 9.712 de 1998, regulamentada
pelo Decreto n. 5.741 de 2006, que atribui ao poder público desenvolver em
caráter permanente a vigilância e defesa sanitária animal, assim como a inspeção
e classificação dos produtos de origem animal, seus derivados, subprodutos e
resíduos de valor econômico. Com isso, foi criado o Sistema Unificado de
Atenção a Sanidade Agropecuária (SUASA). Fazem parte do SUASA: i)
os serviços e instituições oficiais; ii) produtores e trabalhadores rurais, suas
associações e técnicos que lhes prestam assistência; iii) órgãos de fiscalização
das categorias profissionais diretamente vinculadas à sanidade agropecuária;
e iv) entidades gestoras de fundos do setor privado, complementares às ações
públicas na defesa agropecuária. Como parte integrante do SUASA, o Sistema
Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI - POA) que é
responsável pelas auditorias, fiscalização, inspeção, certificação e classificação
de produtos de origem animal, seus derivados, subprodutos, e resíduos de valor
econômico tanto de produtos importados quanto produzidos em território
nacional, destinados ou não às exportações.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
coordena o SISBI, enquanto que os Estados, Distrito Federal e Municípios o
integram, por adesão. Aqueles que optem pela não-adesão tem sua inspeção e
fiscalização reconhecidas apenas no âmbito de sua jurisdição (Lei 7.889/1989).
Nenhum dos laticínios estudados tinham aderido ao SISBI até o momento de
conclusão desta pesquisa por Santos, 2016.
Além disso, a legislação federal do Brasil também regulamenta a
produção e comercialização de leite e de produtos lácteos, inclusive de ovinos
e de caprinos, por meio do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária
de Produtos de Origem Animal (RIISPOA), de 29 de março de 1952. Esse
regulamento abrange a inspeção de leite, subprodutos derivados e produtos
afins como coagulantes, condimentos, corantes, conservadores, antioxidantes,
fermentos e outros usados na indústria de produtos de origem animal, sendo
as inspeções tanto nas propriedades rurais quanto nos estabelecimentos que
recebem o leite para beneficiamento e/ou industrialização.
A inspeção é prerrogativa da Divisão da Inspeção de Produtos de
Origem Animal (DIPOA), do Departamento Nacional de Origem Animal
(DNPA), do Ministério da Agricultura, sempre que se tratar de produtos
destinados ao comércio interestadual ou internacional, e ainda deve ser realizada
pela Divisão de Defesa Sanitária Animal (DDSA), do mesmo Departamento,
nos casos previstos naquele Regulamento ou em instruções especiais.
Em seu título III (Funcionamento dos estabelecimentos), não há
referências a estabelecimentos específicos para produção de ovinos leiteiros.
Também não há disposições específicas para queijarias ou estabelecimento
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que industrializa o leite ovino, mas há disposições gerais em termos de leite e
derivados.
Em seu capítulo VIII (Inspeção industrial e sanitária do leite
e derivados), o regulamento indica parâmetros para ordenha, higiene,
beneficiamento, embalagem, rotulagem e transporte, bem como define as
características de diversos produtos lácteos. Apesar de a maior partes dos
artigos referirem-se à produção de leite de vaca, o artigo 480 diz que “A
produção de leite das espécies caprina, ovina e outras ficam sujeitas às mesmas
determinações do presente Regulamento, satisfeitas às exigências para sua
identificação”. O artigo 481 complementa postulando que a composição
média do leite da espécie ovina (e outras espécies de menor produção) seriam
determinadas quando houvesse produção intensiva do produto.
As características dos queijos são descritas no regulamento em
questão, não especificando a espécie leiteira. Pelo artigo 598 entende-se por
queijo o produto fresco ou maturado que se obtém por separação parcial do
soro do leite ou leite reconstituído (integral, parcial ou totalmente desnatado)
ou de soros lácteos, coagulados pela ação física do coalho, enzimas específicas
de bactérias específicas, de ácidos orgânicos, isolados ou combinados, todos
de qualidade apta para uso alimentar, com ou sem agregação de substâncias
alimentícias e/ou especiarias e/ou condimentos, aditivos especificamente
indicados, substâncias aromatizantes e matérias corantes. Por exemplo, pelas
especificações descritas no regulamento, o queijo tipo Roquefort é obtido do
leite cru ou pasteurizado, de massa crua, não prensado, devidamente maturado
pelo espaço mínimo de três meses. Deve apresentar: i) formato cilíndrico,
faces planas e bordos retos, formando ângulo vivo; ii) peso entre 2 e 2,200
kg (dois e dois quilos e duzentos gramas); iii) crosta fina, úmida, pegajosa,
de cor amarelada; iv) consistência mole, esfarelante, com untura manteigosa;
v) texturas fechada ou com poucos e pequenos buracos mecânicos; vi) cor
branco-creme apresentando as formações características verde azuladas bem
distribuídas, devidas ao Penicilium roquefort; vii) odor e sabor próprios,
sendo o sabor salgado e picante. Apesar de esse queijo ser conhecido por ser
produzido com leite de ovelha, no regulamento isto não é explicitado. Em
contrapartida, o queijo tipo Gorgonzola é caracterizado como sendo exclusivo
de leite de vaca, mas tem a mesma fabricação do Roquefort. Outros tipos de
queijos, que podem ser derivados do leite de ovelha, como o Serra da Estrela
ou o Feta não são descritos pelo regulamento.
Como explicado acima, a inspeção sanitária para os produtos de
origem animal, durante o processo produtivo, é de responsabilidade dos
órgãos associados à regulação da agropecuária. Tem-se uma subdivisão
de responsabilidade de acordo com a área geográfica (nacional, estadual e
municipal) de comercialização dos produtos pelos estabelecimentos: i) SIF
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(Sistema de Inspeção Federal): estabelecimentos que pretendem comercializar
seus produtos em qualquer local do Brasil; ii) SIE (Sistema de Inspeção
Estadual): estabelecimentos que pretendem comercializar seus produtos
apenas no território de seu estado; iii) SIM (Sistema de Inspeção Municipal):
estabelecimentos que pretendem comercializar seus produtos apenas no
território de seu respectivo Município.
Dentro os laticínios que produzem derivados do leite de ovelha, no
Brasil, quatro possuíam inspeção em nível federal, podendo comercializar
pelo Brasil inteiro; três possuíam inspeção Estadual; três possuíam apenas
inspeção municipal; e dois laticínios estavam em processo de cadastramento
no Sistema de Inspeção Federal. Os laticínios com inspeção estadual não
tinham pretensões de mudar para a inspeção federal, pois acreditavam que,
pelo tamanho e capacidade de seu laticínio, só seria possível mesmo atender a
demanda estadual. Estes laticínios localizam-se no estado do Rio de Janeiro,
um dos polos consumidores do produto (SANTOS, 2016).
A produção de queijo de ovelhas é realizada de modo artesanal. A
partir de 2011 a produção de queijo artesanal foi regulamentada pela Instrução
Normativa nº 57 do MAPA, a qual foi revogada para entrar em vigor a Instrução
Normativa nº30, de 7 de agosto de 2013, também do MAPA. Antes disso, o
queijo artesanal não era contemplado pela legislação nacional, condição
que dificultava o desempenho das diversas queijarias espalhadas pelo país.
Às vendas do derivado lácteo fora da região de produção, por exemplo, era
imposto o cumprimento de uma série de exigências, elevando ainda mais os
custos para o produtor. A partir da instrução, a produção de queijos artesanais
passa a ser incluída no SISBI-POA do Sistema Unificado de Atenção à
Sanidade Agropecuária (SUASA). A inclusão permitirá que os produtos com
o selo do SIM ou do SIE sejam comercializados em todo o território nacional
com equivalência ao selo do SIF.
Quanto às questões tributárias, de uma forma geral para os produtos
da agropecuário, os principais impostos são substituídos pela contribuição ao
FUNRURAL (Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural). O FUNRURAL
é uma contribuição que substitui a cota patronal do encargo previdenciário,
acrescido do percentual dos Riscos Ambientais do Trabalho - RAT, sendo para
o segurado especial o custeio de sua previdência para aposentadoria e outros
benefícios junto a Previdência Social (CASTRO, 2012).
A alíquota do FUNRURAL é de 2,1%, sendo 2,0% para o INSS e
0,1% para o RAT, além da contribuição ao SENAR - Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural, criada pela Lei 8.315/91, que apesar de não fazer parte
do FUNRURAL, pois tem natureza jurídica diferente, ainda que seja sobre o
valor da comercialização da produção, é recolhida na mesma GPS - Guia da
Previdência Social (CASTRO, 2012).
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A cobrança da contribuição ao FUNRURAL se dá pelo regime de
substituição tributária, sendo retido o percentual a pagar ao produtor rural e
repassada ao Fisco pelos adquirentes da produção, tais como frigoríficos e
cooperativas (CASTRO, 2012). Os programas assistenciais ao trabalhador
rural surgem com o PRORURAL - Programa de Assistência ao Trabalhador
Rural, instituído pela Lei Complementar nº 11, de 25.05.1971, prevendo a
concessão de aposentadorias por idade, invalidez, pensão, auxílio-funeral,
serviço de saúde e serviço social.
A Constituição da Republica de 1988 modificou a estrutura do
sistema previdenciário, urbano e rural, estabelecendo em seu artigo 195, §8º,
modificado posteriormente pela Emenda nº 20/98, que os trabalhadores rurais
pelo regime de economia familiar, sem empregados permanentes, teriam sua
contribuição previdenciária calculada pela aplicação de alíquota no resultado
da comercialização de sua produção (CASTRO, 2012).
Para o trabalhador rural pessoa física que utiliza mão de obra contratada
para o auxílio na produção, a Lei 8.212/91 determinou que deverá contribuir,
em relação aos seus empregados, sobre o resultado da comercialização de
sua produção, em substituição à contribuição de empregador, além de ter que
satisfazer percentual de suas receitas como contribuinte individual (CASTRO,
2012)
Neste sentido, o produtor rural será considerado para fins
previdenciários a pessoa física proprietária ou não, que explora atividade
agropecuária, pesqueira, ou de extração mineral, de forma permanente ou
temporária, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de
empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua
(artigo 12, inciso V, a e b, da Lei 8.212/91).
Assim, alterando a redação do artigo 12, inciso V da Lei 8.212/91,
além de outras modificações, a Lei nº 8.540/92 criou o Fundo de Assistência
ao Trabalhador Rural - FUNRURAL, com o objetivo de subsidiar o pagamento
dos benefícios assistenciais aos trabalhadores rurais, com custeio incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização de produtos rurais
(CASTRO, 2012).
Do ponto de vista fiscal não há diferença entre os impostos que
incidem sobre produtos vendidos por uma cooperativa ou por uma empresa
mercantil. A diferença principal é que o trabalho do cooperado, através da
cooperativa, não gera vinculo empregatício com a mesma, e os produtos dos
cooperados entregues à cooperativa, também não geram tributação. É o que
se chama de atos cooperativos (Lei nº 5.764/71, art. 79 e Parágrafo Único),
porém, na hora de vender a mercadoria ao consumidor ou o serviços para
empresas, há incidência de impostos (CARDOSO, 2014).
De forma geral, a tributação envolvendo as cooperativas e o ato
84

cooperativo varia de acordo com o tributo. A pessoa física (cooperado) deve
recolher Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) e previdência social
(INSS). As cooperativas estão sujeitas ao pagamento do PIS de duas formas:
sobre a folha de pagamento, mediante a aplicação de alíquota de 1% sobre
a folha de pagamento mensal de seus empregados ou sobre a receita bruta,
calculada à alíquota de 0,65%, a partir de 01/02/2003, de acordo com a MP
107, com exclusões da base de cálculo previstas pela Medida Provisória 211327/2001, art. 15 (CARDOSO, 2014).
O COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social),
de acordo com o art. 6º da Lei Complementar nº 70/91, as cooperativas estão
isentas, mas tão somente quanto aos atos cooperativos de suas finalidades.
O ato cooperativo, assim como definido pelo direito privado, não implica
operação de mercado, nem contrato de compra e venda e, a sua prática não
gera faturamento nem receita e, assim sendo, não há porque se falar na
incidência da COFINS, devendo as sociedades cooperativas observarem a
legislação específica, quanto aos atos cooperativos próprios de suas finalidades
(CARDOSO, 2014).
O Conselho de Contribuintes decidiu que o resultado positivo obtido
pelas sociedades cooperativas nas operações realizadas com os seus associados,
os atos cooperativos, não integra a base de cálculo da A CSSL (Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido).. As sociedades cooperativas que obedecerem ao
disposto na legislação específica, relativa aos atos cooperativos, ficam isentas
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). A contribuição social
sobre o lucro, não incide sobre a atividade cooperativista, e a cooperativa não
aufere lucros em sua atividade, conforme prevê a própria Lei nº 5.764/71 – art.
3º (CARDOSO, 2014).
O IRRLL (Imposto de Renda sobre Lucro Líquido) não incide
nos atos cooperativos. O regulamento do Imposto de Renda é taxativo: nas
cooperativas que operam com associados (praticando o ato cooperativo), as
sobras existentes no encerramento do balanço não são tributadas, levandose em linha de consideração, que a cooperativa não é sociedade comercial.
Os resultados (sobras) decorrentes dos atos cooperativos não são tributáveis
pelo IRPJ, conforme LEI Nº 5.764 DE 16 de dezembro de. 1971 e também, a
partir de 1º de janeiro de 2005, as sociedades cooperativas que obedecerem ao
disposto na legislação específica, no que se refere aos atos cooperativos, ficam
isentas (CARDOSO, 2014).
O FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) somente é
recolhido para os empregados da cooperativa, sendo certo que não existe
o fato gerador para os cooperativados. O INSS, com o aditamento da Lei
Complementar nº 84/96, passou a incidir o percentual de 15% sobre a retirada
de cada cooperante e se os mesmos forem autônomos (inscritos na Previdência
85

Social); a Contribuição será de 20% sobre o salário-base de cada associado.
É importante ressaltar que a obrigação do recolhimento é de exclusiva
responsabilidade da cooperativa (CARDOSO, 2014).
O ISS (Imposto sobre Serviço), a maioria dos municípios brasileiros
preceitua que a incidência do imposto em questão é sobre o total do faturamento.
Entretanto, vários especialistas entendem que a única receita operacional da
cooperativa de trabalho é a taxa de administração, que se tornaria o fato gerador
do ISS. A cooperativa estará sujeita ao ICMS (Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços), havendo circulação de mercadorias ou prestação de
serviços tributáveis, de acordo com a legislação estadual em que efetuar as
operações (CARDOSO, 2014).
Em suma, a produção animal e a produção de derivados lácteos ovinos
eram regulamentadas e fiscalizadas por órgãos públicos (SUASA e DIPOA). A
inspeção da comercialização é dividida geograficamente (nacional, estadual e
municipal) pelos órgãos de inspeção: SIF, SIE e SIM, sendo que é necessário
aderir a um desses órgãos. Quanto às questões tributárias, o produtor rural deve
contribuir apenas com o FUNRURAL (SANTOS, 2016). Ainda que as normas
tributárias não sejam específicas para os produtos da ovinocultura, elas podem,
ao lado dos custos de transação elevados, incentivar a integração vertical e o
“encurtamento” da cadeia.
5. O AMBIENTE ORGANIZACIONAL
O ambiente organizacional engloba as estruturas criadas para dar
suporte ao sistema (empresas, universidades, cooperativas, associações)
(ZYLBERSZTAJN; NEVES, 2000).
As organizações congregam grupos de indivíduos vinculados a algum
propósito comum ou com afinidade em seus objetivos. Eles julgam que ações
conjuntas têm sinergismo maior do que se cada um trabalhasse isoladamente,
ou seja, a união das ações proporciona maior organização para atingir os
objetivos, quando são coordenadas. As organizações podem ser constituídas de
grupos políticos (partidos políticos, Câmara dos Deputados, Senado e órgãos
reguladores) ou econômicos, empresas, sindicatos, cooperativas, associações
rurais, entre outros (SARTOLANI, 2008).
Segundo Saes (2000), são diversos os motivos que justificam a
existência das organizações, pois elas podem: a) contribuir para a provisão de
bens públicos (não-exclusivos e não-rivais) ou coletivos (somente os membros
é que têm acesso); b) fazer valer as regras do jogo, formais ou informais; c)
modificar a alocação de recursos por intermédio de mecanismo de mercado;
d) surgir a partir de economias de escala (ex. cooperativas); e) solucionar
conflitos (ex. arbitragem).
Saes (2000, p. 175) descreve que há vários tipos de organizações,
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segundo as formas de vinculação, o tamanho, a configuração do monitoramento
e os incentivos adotados. Os principais tipos são: a) Organização de adesão
voluntária x compulsória - exemplos: clubes, cooperativas e associações. No
caso das compulsórias o indivíduo é incluído por possuir algum vínculo com
o grupo (ex. família, raça, credo); b) Grandes grupos x grupos pequenos - nos
pequenos a possibilidade de fracasso da ação coletiva, caso um dos membros
não coopere, é suficiente para garantir a participação. Nos grandes é mais
difícil identificar a contribuição de cada membro para o grupo, dando margens
ao surgimento de comportamentos oportunistas (o indivíduo se beneficia do
bem coletivo, mas não arca integralmente com o custo correspondente); c)
Cooperação espontânea x induzida - pode ocorrer sem coordenação consciente,
nem objetivo comum ou a partir de mecanismos que obriguem (poder de
coerção) os agentes econômicos a agirem em parceria; d) Grupos privilegiados,
intermediários e latentes - os privilegiados recebem os benefícios de bens
públicos independente dos demais interessados; os intermediários recebem os
benefícios, porém os custos são altos para que arquem com a sua totalidade; e
os latentes que são os beneficiários do tipo “carona”.
Segundo Cribb (2008), a cooperativa é uma associação autônoma de
pessoas que se organizam voluntariamente para atender a suas necessidades e
aspirações socioeconômicas. Ela ajuda os pequenos grupos a se inserirem dentro
de um sistema de mercado de forma que mantenham a sua sustentabilidade e
sobrevivência com suas atividades produtivas, possibilitando uma diminuição
de riscos e uma agregação de valor para os produtores rurais.
De acordo com o Art. 4º da Lei n° 5.764 de 1971, as cooperativas são
sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza
civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos associados,
distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características: i)
adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo impossibilidade
técnica de prestação de serviços; ii) variabilidade do capital social
representado por quotas partes; III) limitação do número de quotas partes do
capital para cada associado, facultado, porém, o estabelecimento de critérios
de proporcionalidade, se assim for mais adequado para o cumprimento dos
objetivos sociais; iv) inacessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros,
estranhos à sociedade; v) singularidade de voto, podendo as cooperativas
centrais, federações e confederações de cooperativas, com exceção das que
exerçam atividade de crédito, optar pelo critério da proporcionalidade; vi)
quórum para o funcionamento e deliberação da Assembleia Geral baseado
no número de associados e não no capital; vii) retorno das sobras líquidas
do exercício, proporcionalmente às operações realizadas pelo associado,
salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral; viii) indivisibilidade
dos fundos de Reserva e de Assistência Técnica Educacional e Social; ix)
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neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social; x) prestação
de assistência aos associados, e, quando previsto nos estatutos, aos empregados
da cooperativa e xi) área de admissão de associados limitada às possibilidades
de reunião, controle, operações e prestação de serviços.
O sistema cooperativo agropecuário brasileiro mantém, por
característica própria, a não obrigatoriedade contratual nas transações entre
os membros e a cooperativa, bem como não há uma obrigação contratual que
determine a participação do cooperado e sua cooperativa. Essa característica é
interessante para o associado quando se consideram os custos de oportunidade
desse associado no mercado, porém pode ser onerosa para a cooperativa,
uma vez que pode permitir também a existência de oportunismos contratuais
e desvios não interessantes para a eficiência econômica da cooperativa
(BIALOSKORSKI NETO, 2007).
	O ambiente organizacional, responsável especificamente pelo apoio
ao Sistema Agroindustrial do leite ovino no Brasil, não é muito abrangente.
Têm-se algumas universidades que buscam compreender a atividade por
meio de pesquisas, como a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade
Estadual Paulista (UNESP) e a Universidade Federal do Paraná (UFPR). Outras
instituições como a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária),
o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e
outras universidades, principalmente na região Sul do país, também apoiam ou
desenvolvem pesquisas relevantes para a área. Além disso, os produtores rurais
fazem parte de associações de criadores que se unem para discutir melhorias da
produção e melhor desenvolver a região (SANTOS, 2016).
A principal associação é a Associação Brasileira de Criadores de
Ovinos Leiteiros (ABCOL), criada em 2010 com os objetivos de: i) dar apoio
e defender politicamente a ovinocultura leiteira; ii) manter compromisso com
o produtor e com os produtos; iii) considerar ovelhas leiteiras quem atingir
produção mínima estabelecida por órgão oficial, sem distinção de raça ou
cor; e iv) definir um programa oficial que contempla o controle de produção,
controle de qualidade e melhoramento genético. Esta associação promove dias
de campos e palestras para disseminar as informações e técnicas utilizadas na
produção. A entidade não presta serviços de consultorias, registros, ou apoia
financeiramente os associados (AGUINSKI, 2011). Dentre os produtores
brasileiros, apenas um não está associado à ABCOL (SANTOS, 2016).
Outras associações que dão apoio à ovinocultura leiteira não são
específicas para esta atividade, mas apoiam os produtores. Por exemplo, a
Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (ARCO), que é responsável
pelo registro dos animais; o Núcleo de Criadores de Caprinos e Ovinos das
Regiões dos Campos das Vertentes e Zona da Mata (NUCCORTE), em Minas
Gerais; a Associação de Criadores de Ovinos e Caprinos da Região Centro Sul
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Fluminense (NOCSUL); e a Associação Catarinense de Criadores de Ovinos
(ACCO). São instituições que apoiam os criadores, cada uma em sua região
(SANTOS, 2016).
6. CONCLUSÃO
Os ambientes institucional e organizacional são importantes para
que o sistema agroindustrial cresça e se desenvolva. Contudo, quanto o
assunto é a ovinocultura leiteira no Brasil, esses ambientes parecem ainda não
estarem plenamente desenvolvidos, principalmente por não contemplarem as
especificidades do setor. A legislação e tributações utilizadas são as mesmas
para outras criações animais, como caprinos e bovinos de leite, não havendo
especificações para ovinocultura. Já o ambiente organizacional ainda não é
abrangente, de modo que sua contribuição para a atividade ainda é modesta.
Apesar dessa impressão geral, observam-se avanços no setor.
A formação de uma cooperativa, por exemplo, parece ter sido a
forma mais viável para que seja produzido os derivados do leite de ovelha em
quantidades adequadas, até mesmo em escala, mantendo a qualidade do leite e,
assim, diminuindo os custos de produção e viabilizado as fazendas produtoras.
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RESUMO
Uma boa alimentação para reprodutores pode influenciar no desenvolvimento
embrionário do pintainho, uma vez que, são capazes de transferir nutrientes e
imunidade através do ovo. Se faz necessário a utilização de ingredientes que
maximizem o desempenho destes. O selênio (Se) se destaca na alimentação
animal por possuir ação antioxidante, reduzindo o estresse oxidativo das
células. Com isto, objetivou-se avaliar o efeito da suplementação de diferentes
fontes de Se (orgânica e inorgânica) em dietas de matrizes de frangos de corte e
seu efeito sobre a progênie subsequente. Foram utilizadas 216 matrizes entre 55
e 65 semanas de idade, distribuídas em delineamento inteiramente casualizado.
As aves foram dispostas em dois tratamentos, com 27 repetições e quatro
aves cada. Neste período, foi analisada a produção de ovos dividido em dois
ciclos. Na 65ª semana de idade, as aves foram inseminadas e os ovos coletados
para incubação. Os pintinhos eclodidos foram alojados em um delineamento
experimental em arranjo fatorial 2x2 (dieta das matrizes x fontes de Se) com
13 repetições de 10 aves cada, totalizando 520 pintinhos. As características
estudadas para as progênies foram o desempenho e o rendimento de carcaça.
A matrizes que receberam fonte de Se orgânico apresentaram uma maior
produção de ovos em comparação as alimentadas com fonte de Se inorgânico
nos dois ciclos (p=0,038; p=0,044). Não houve interação (p≤0,05) entre a
dieta de frangos de corte e a dieta das matrizes para qualquer um dos critérios
avaliados. Não houve efeito (p≤0,05) da dieta das matrizes em frangos de
corte para consumo de ração, ganho de peso e rendimento de carcaça e cortes.
Todavia, a conversão alimentar foi melhorada (p=0,017) com a suplementação
do Se orgânico.
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1. INTRODUÇÃO
	Uma das finalidades que se busca na nutrição de reprodutoras pesadas
é a maximização da produção de ovos e do desempenho de sua progênie. Desta
forma, os nutrientes transferidos para os ovos durante sua formação são de extrema
importância no que diz respeito ao crescimento e desenvolvimento fisiológico
do embrião (Favero, 2013). Além disto, a nutrição das matrizes pode influenciar
na qualidade e no desempenho dos pintinhos, uma vez que, a eficiência dos
nutrientes fornecidos podem ter função imunomoduladora, assumindo um papel
fundamental na transferência da imunidade (Murakami et al., 2013).
	Os minerais possuem um grande número de funções metabólicas,
sendo que, os macrominerais (enxofre, cálcio, fósforo, potássio, sódio,
cloro e magnésio) estão associados a funções estruturais e fisiológicas, e os
microminerais (ferro, zinco, cobre, manganês, níquel, cobalto, molibdênio,
Se, cromo, iodo, flúor, estanho, sílica, vanádio e arsênico), em funções
reprodutivas, de crescimento e de resposta imune (Kiefer, 2005).
Dentre os micromineriais, destaca-se o Se que é um microelemento
envolvido em alguns processos metabólicos, como resposta imune, reprodução
e crescimento (Kiefer, 2005). Esse mineral é encontrado, na natureza, tanto
na forma orgânica como inorgânica. Em alimentos vegetais e animais,
como a castanha de caju e peixes, encontra-se na forma de selenometionina
e selenocísteína, enquanto que em fontes inorgânicas apresentamse nas formas de selenito, de selenato e de seleneto (Saad, 2009).
A principal fonte de Se na alimentação de aves de corte está na
forma inorgânica, sendo o mais utilizado o selenito de sódio, porém este
deve ser limitado devido a sua capacidade de intoxicação, uma vez que,
proporciona baixa eficiência na transferência para os ovos, acarretando
em reservas no organismo (Saad, 2009 & Surai, et al., 2000). No caso
da forma orgânica, o Se possui uma maior biodisponibilidade devido a
ação de absorção por carreadores intestinais de aminoácidos, evitando a
competição com outros minerais e apresentando, assim, menores toxicidades
(Schrauzer, 2000). Desta maneira, existe um interesse crescente em pesquisas
relacionadas ao aumento da metabolização dos microelementos utilizandose fontes orgânicas ou quelatadas destes minerais (Kiefer, 2005).
O Se é um dos nutrientes fundamentais nas dietas quando se trata
de antioxidantes (Urso, 2012). Sua forma biológica é encontrada na enzima
glutationa peroxidase que atua como neutralizador dos radicais livres (Reis,
2009). Os radicais livres são átomos ou moléculas de um ou mais elétrons
que não são pareados a sua órbita externa. Existem compostos reativos aos
radicais livres que podem ser classificados como espécies reativas de oxigênio
(ROS) e espécies reativas de nitrogênio (RNS), tais como o peróxido de
hidrogênio (H2O2), peroxinitrito (ONOO-), superóxido (O2-), hidroxila
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(HO-), ânion nitroxila e catium nitrosonium. Estes compostos podem causar
danos as células devido a oxidação de moléculas como as proteínas, o DNA,
os lipídios e os carboidratos, podendo acarretar em estresse oxidativo (Urso,
2012). Este fenômeno é conhecido como estresse oxidativo e ocorre com o
distúrbio entre o balanço pro-oxidativo com o antioxidativo, favorecendo a
oxidação, culminando em danos à membrana celular (Sies, 1985).
Pode-se dizer que o Se é um antioxidante natural, sendo este capaz de
prevenir os efeitos causados pela oxidação, neutralizando radicais livres e/ou
quelando íons metálicos. Dessa forma, protege organismos aeróbicos do estresse
oxidaditivo. Os antioxidantes reduzem os efeitos dos radicais livres, controlando
o efeito do estresse oxidativo, ou seja, controlando o balanço entre o pró-oxidativo
com o antioxidativo (Rodrigues, et al., 2003 & Constantini, 2009).
Em reprodutoras pesadas, o estresse oxidativo está presente desde
a estabilidade da membrana dos espermatozóides no oviduto, durante a
postura e incubação dos ovos e até aos pintainhos de um dia de idade. Com
isso, é indicado na alimentação das matrizes a adição de alguns compostos
antioxidantes ou precursores de enzimas antioxidantes, como por exemplo o
Se. Dessa maneira, ocorrerá minimização da oxidação lipídica, protegendo as
células da ação dos radicais livres (Urso, 2012).
2. SELÊNIO E SUAS FONTES
O Se é um mineral essencial para aves (NRC, 1994). Foi descoberto
em 1817 por Berzelius (Levander, 1986 & Sunde, 1997) e, por muitos anos,
pensou-se que este elemento era tóxico para os animais. É considerado um
metaloide pertence ao grupo 16 da tabela periódica com número atômico 34
e massa atômica 78u. Está posicionado na tabela entre o enxofre e o telúrio,
tendo por semelhanças as propriedades químicas e físicas. Apresentam
quatro estados de oxidação encontrados na natureza (-2, 0, +4 e +6) e
um estado não encontrado na natureza (+2) (Cavalcante, 2014).
O Se está envolvido em vários processos metabólicos e bioquímicos no
organismo animal, como, por exemplo, na síntese dos aminoácidos que contem
enxofre (Halpin, 1984). É geralmente encontrado em rações típicas brasileiras,
produzidas a base de milho e farelo de soja, porém, podem não apresentar
quantidades essenciais para suprir as necessidades fisiológicas do animal,
sendo necessária sua a suplementação (Payne et al., 2005). Suas principais
funções incluem a capacidade de ação antioxidante, uma vez que faz parte da
enzima glutationa peroxidase (Cominetti, 2009 & Gierus, 2007).
No caso das aves, a suplementação de Se pode ser feita na forma
orgânica (selenometionina e selenocisteína) ou inorgânica (selenito
de sódio), sendo a segunda opção a mais utilizada na formulação da
ração (Surai, 2006 & Saad, 2009). De acordo com Gierus (2007), as
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principais fontes na forma inorgânica do Se são o selenato (SeO42) e selenito (SeO3-2). No caso da forma orgânica, destacam-se a
selenometionina e selenocisteina que são formas análogas aos aminoácidos
sulfurados, ocupando o lugar do enxofre na estrutura molecular.
Nas situações em que se utiliza o selenito de sódio como fonte, sabe-se
que este possui características pró-oxidantes e antioxidantes. No processo em que
ocorre a reação com a glutationa peroxidase, ocorre a formação de superóxidos
(H2O2) e consequentemente, formação de alguns radicais livres. Desta maneira,
é adequado que seja administrado de 0,1 a 0,2 ppm de selenito de sódio para
que não ocorra o processo de reação com a glutationa peroxidase e formação
de radicais livres, evitando a capacidade de intoxicação (Júnior, 2008).
Por outro lado, quando se utiliza a selenometionina, diferentemente
do que ocorre com selenito de sódio, não é observado estas características
pró-oxidantes (Júnior, 2008). No caso da selenometionina, esta pode ser
incorporada a proteínas no lugar da metionina, sendo facilmente utilizada pelo
organismo animal, evitando competição com outros minerais e baixo risco de
toxidez (Pappas et al., 2005).
3. RADICAIS LIVRES E O EXTRESSE OXIDATIVO
Radicais livres são as moléculas orgânicas e inorgânicas e os átomos que
possuem um ou mais elétrons não pareados em sua órbita. São consideradas
moléculas altamente instáveis, com uma curta meia-vida e quimicamente
reativas (Bianchi, 1999). Eles são formados durante as reações de oxidoredução, cedendo elétrons que serão oxidados, mais precisamente nos
processos de formação do NADP+/NADP+H+ e da mieloperoxidase (Ferreira,
1997). Eles podem ser produzidos no citoplasma, nas mitocôndrias ou na
membrana (Shami, 2004).
No que se diz respeito as ROS, tem-se que, o oxigênio molecular
(O2), sendo um birradical, ou seja, molécula com dois elétrons desemparelhados,
só reage com moléculas de configuração eletrônica semelhante. Desta forma,
como a maioria das moléculas não são birradicais, não ocorrendo a reação,
evitando que alvos celulares importantes sejam lesionados. Todavia, no
processo de transferência de elétrons pode ocorrer a formação das espécies
reativas de oxigênio. Este termo é utilizado para a formação de radicais livres
do oxigênio, além de radicais livres derivados destes, como o H2O2, ácido
hipocloroso (HClO), entre outros (Garcez et al., 2004).
As espécies RNS podem ser altamente reativas no organismo atacando
os lipídios, as proteínas e o DNA. Algumas espécies podem ser consideradas
mais ou menos reativas, não diminuindo a geração de espécies danosas. Dentre
os RNS temos o óxido nítrico (NO), óxido nitroso (N2O3), ácido nitroso
(HNO2), nitritos (NO2−), nitratos (NO3−) e peroxinitritos (ONOO−)
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(Barreiros et al., 2006).
Segundo Valko et al. (2007), as ROS e RNS, quando produzidas em
excesso, podem causar danos na estrutura da membrana celular. O Se é
componente da glutationa peroxidade, que reage com os peróxidos de
hidrogênio (H2O2), considerado uma ROS, e os hidroperóxidos orgânicos
livres, transformando estes em água mais álcool. Assim, com esta reação, ele
pode atuar como antioxidante, reduzindo os radicais livres (Cominetti, 2009).
No que se diz respeito as aves domesticas, a nutrição inicial tem sido
um importante foco de pesquisas. A ativação do sistema imunológico nas
primeiras horas de vida implica na produção e liberação de altos níveis de ROS
pelas células de defesa. Suplementar matrizes de frango de corte com
antioxidantes, nas primeiras horas de vida, pode proporcionar melhor
habilidade fisiológica perante a situações de estresse, acarretando numa
proteção das estruturas no desempenho inicial e nas fases posteriores. Além
disto, o fornecimento destes podem atuar na proteção diária das membranas,
favorecendo o sistema de defesa da célula, reduzindo os efeitos perante a uma
produção exacerbada de ROS (Gonçalves, 2013).
Estes compostos possuem importante função biológica ajudando na
eliminação dos agentes agressores, além de desempenhar um papel no controle
da pressão sanguínea, sinalização celular, apoptose, fagocitose de agentes
patogênicos, fertilização de ovos e no amadurecimento de frutos (Vasconcelos
et al., 2007). Segundo Rocha (2010), a oxidação é importante para o
metabolismo do animal, em que os nutrientes provenientes da ração são
oxidados e geram calor, além da produção de energia para os processos
metabólicos e transformação dos nutrientes em tecido corporal.
Quando produzidos em excesso, o organismo animal tem a capacidade
de dispor de elementos antioxidantes que reduzem a produção destes
compostos, gerando um equilíbrio entre o sistema pró-oxidante e antioxidante.
Porém, quando ocorre o desequilíbrio, predominando o oxidante, acontece o
chamado estresse oxidativo. Este, comprovadamente, tem interação com o
envelhecimento celular, transformação e morte celular (Vasconcelos et al.,
2007).
4. ANTIOXIDANTES E GLUTATIONA PEROXIDASE
O antioxidante nada mais é que uma substância que atrasa ou inibe o
substrato oxidável de maneira eficaz (Sies, 1995). Acaba, por sua vez,
protegendo as células dos radicais livres (Sies, 1993). As vitaminas C, E e A,
mais precisamente o β-caroteno, são considerados bons antioxidantes, uma vez
que sequestram os radicais livres formados pelo organismo (Machlin, 1992).
Assim como as vitaminas, os minerais também apresentam ações antioxidantes,
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como por exemplo o Se e o Zn (Alfieri et al., 1998).
A vitamina E pode ser encontrada na forma natural (óleos vegetais,
ovo, legumes em geral, plantas verdes, entre outros) ou na forma sintética
(acetato de d-α-tocoferol ou acetato de d- α -tocoferol) (Rutz et al., 2002). Ela
ajuda na contenção da peroxidação dos ácidos graxos poli-insaturados das
membranas celulares, combatem a formação de radicais livres que causam a
oxidação dos tecidos, melhoram a qualidade do sêmen e habilidade de
fertilização dos machos, além de acarretar na melhora da fertilidade em
reprodutoras, melhora da viabilidade embrionária e melhora produtiva das
aves (Surai, 2002, Biswas et al., 2009 & Murakami et al., 2013).
Segundo Reis (2009), os elementos antioxidantes se integram entre si,
tendo como exemplo o fornecimento da vitamina E em combinação com o Se,
que juntos, possuem ação antioxidante, ajudando no controle do estresse
oxidativo. Além disto, são componentes essenciais para a redução da
peroxidação lipídica (Surai et al., 2000). Enquanto o Se aumenta a concentração
de vitamina E no organismo, por outro lado, é mantido na forma ativa pela
vitamina (Rutz et al., 2002).
A nutrição das matrizes acarreta na qualidade do desempenho dos
pintainhos, em que, a eficiência dos nutrientes fornecidos, atua como função
imunomoduladora, assumindo um papel importante na transferência da
imunidade (Murakami et al., 2013). A vitamina E pode ser considerada o
principal componente antioxidante, porém, alguns produtos na reação são
tóxicos e precisam ser removidos da célula. Desta forma, a remoção é feita a
partir da ação da glutationa peroxidase Se dependente, em que a suplementação
de Se é importante para a regulação de sua atividade e garantir eficiência para
o sistema antioxidante (Junior, 2008).
A glutationa peroxidase atua na prevenção de danos oxidativos dos
tecidos através da redução dos hidroperóxidos ou H2O2, (Arai et al., 1994).
Esta redução ocorre a partir da a glutationa reduzida (GSH), que atua como um
doador de elétron (H2O2 + 2GSH    GS-SG + 2H2O) (Margis et al., 2008).
Ela está presente no organismo em duas formas, reduzida (GSH) e oxidada
(GSSG), atuando na síntese de proteína e no metabolismo celular. (Junior et.
al., 2001). É considerada uma enzima antioxidante capaz de proteger as células
do organismo (Pigeolet et al., 1990).
A glutationa peroxidase é encontrada em duas formas: selêniodependente e selênio-independente. A selênio-dependente tem a capacidade de
reduzir os peróxidos de hidrogênio (H2O2) e alguns hidroperóxidos orgânicos.
É considerada uma proteína tetramétrica com um átomo de Se em cada
subunidade, na forma de selenocisteína. No caso da glutationa selênioindependente, é considerada uma proteína dimérica e tem a capacidade de reduzir
qualquer hidroperóxido orgânico, com exceção do H2O2 (Punchard, 1996).
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O Se é um componente da glutationa peroxidase, que desenvolve um
importante papel no metabolismo oxidativo da célula. Alimentos que possuem
em sua suplementação o elemento Se, são capazes de proteger as membranas
celulares e seus conteúdos contra os danos oxidativos (Hoekstra, 1974).
5. MATRIZES SUPLEMENTADAS COM FONTE ORGÂNICA E
INORGÂNICA DE SELÊNIO
Com o objetivo de avaliar a suplementação de fontes orgânicas e
inorgânicas para matrizes de frango de corte, 216 matrizes, da linhagem AP95
Aviagen, foram distribuídas em um delineamento inteiramente casualizado
com dois tratamentos e 27 repetições de quatro aves cada, alimentadas com
diferentes fontes de Se (Tabela 1). As práticas de manejo e alimentação durante
a fase de produção seguiu as recomendações do manual da linhagem
utilizada.
	O experimento teve início na 55a semana e finalizou na 65a semana
de idade das aves. O galpão possuía box de alojamento com capacidade para
quatro aves cada, contendo um comedouro tipo calha, bebedouro tipo “nipple”
e um ninho. A ração fornecida, para cada repetição, foi pesada diariamente
seguindo a recomendação do manual da linhagem em que, a dieta foi formulada
de maneira que a ingestão diária de nutrientes fosse mesma entre os tratamentos
atendendo as recomendações propostas por Rostagno et al. 2011 (Tabela 2).
Foram avaliadas as características de desempenho para produção de
ovos (%/ave/dia). Na 65a semana de idade, as aves foram inseminadas
utilizando-se “pools” de sêmen que foram agrupados de cada três galos. Para
isto, foram utilizadas alíquotas (50 ml) de sêmen fresco com uma concentração
final de 100 x 106 espermatozoides/mL. A inseminação foi repetida três dias
após o primeiro procedimento, para garantir melhor fertilidade dos ovos, uma
vez que a idade das galinhas foi superior a 50 semanas. Os ovos foram coletados
a partir do terceiro dia, após a primeira inseminação, até o décimo dia, e
posteriormente armazenados em sala climatizada até o momento que antecedeu
a incubação. Antes de serem colocados na incubadora, os ovos ficaram em uma
sala de espera, à temperatura ambiente, para prevenção da morte embrionária
pela diferença de temperatura entre a câmara fria e a incubadora. No 18º. dia
de incubação foi feita a transferência dos ovos e no 21 º dia, as aves eclodidas
foram contadas, selecionadas e pesadas. Todos os ovos incubáveis que estavam
trincados antes da incubação ou na transferência, foram eliminados.
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Tabela 1. Distribuição dos tratamentos experimentais

Recomendações nutricionais segundo as tabelas brasileiras de aves e suínos:
Composição de alimentos e exigências nutricionais de Rostagno et al. (2011)
Tabela 2. Composição percentual da dieta basal para matrizes de frango de corte

¹Suplementado por kg de ração: Vitamina A(min.) 9.000.000U.I./kg; Vitamina
D3(min.)2.600.000U.I./kg; Vitamina E(min.)14.000 U.I./kg; Vitamina K3(min.)1.600 U.I./
kg;Vitamina B1(min.) 2.200mg/kg; Vitamina B2(min.) 6.000mg/kg; Vitamina B6(min.)3.000mg/
kg; Vitamina B12(min.)10.000mcg/kg; Ácido nicotidico(min.)30g/kg; Ácido pantotênico(min.) 5g/
kg; Ácido fólico (min.) 600mg/kg; Biotina(min.)100mg/kg
²Suplementado por kg de ração: Zinco (min) 126g, Cobre (min) 12,6g, Iodo (min) 2.520mg, Ferro
(min) 105g, Manganês (min) 126g.
³Inclusão de 0,001 de selenometionina e 0,00067 de selenito de sódio
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6. FRANGOS DE CORTE PROVENIENTES DE MATRIZES
ALIMENTADAS COM FONTE ORGÂNICA E INORGÂNICA
DE SELÊNIO
As aves eclodidas, proveniente das matrizes, suplementadas ou
não com selênio, foram selecionadas, pesadas e distribuídas nos tratamentos
experimentais. Foram utilizados 520 pintainhos em um delineamento
inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 x 2 (dois tratamentos das
matrizes e duas fontes de Se – orgânica e inorgânica) totalizando quatro
tratamentos com 13 repetições de 10 aves cada. O programa de alimentação
adotado foi distribuído em três fases: inicial (1 a 7 dias), crescimento (7 a 21 dias),
e final (21 a 42 dias). As dietas formuladas foram a base de milho e farelo de soja
e foram formuladas para atender os níveis nutricionais propostos por Rostagno
et al. (2011), com água e alimentação foi à vontade (Tabela 3).
O galpão utilizado era climatizado, com cama de casca de arroz e
equipados com comedouros tubulares e bebedouros tipo “nipple”. O controle
do aquecimento foi realizado através do aquecimento do ambiente com
a ajuda de um aquecedor a gás de acordo com a necessidade das aves. O
programa de luz adotado foi o preconizado pelo manual da linhagem.
As características estudadas no experimento com a progênie foram
o desempenho e a avaliação do rendimento de carcaça. O ganho de peso (g),
consumo de ração (g) e a conversão alimentar (g/g) foram avaliados como
características de desempenho e a mortalidade foi registrada diariamente. Ao
final do experimento, após oito horas de jejum, duas aves de cada repetição
foram abatidas. Após o abate foram avaliados o rendimento da carcaça, sendo
considerado o peso da carcaça eviscerada, sem cabeça, pescoço e pés, em
relação ao peso vivo da ave após o jejum, antes do abate. Após análise de
rendimento, foi analisado a relação percentual do peso do peito e pernas (coxa
e sobrecoxa) em relação à carcaça eviscerada.
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Tabela 3. Composição percentual da dieta basal inicial, crescimento e final para frangos de corte.

¹Suplementado por kg de ração: Vitamina A(min.) 6.000.000U.I./kg; Vitamina
D3(min.)2.000.000U.I./kg; Vitamina E(min.)10.000 U.I./kg; Vitamina K3(min.)1.600 U.I./
kg;Vitamina B1(min.) 1.400mg/kg; Vitamina B2(min.) 4.000mg/kg; Vitamina B6(min.)2.000mg/
kg; Vitamina B12(min.)10.000mcg/kg; Niacina(min.)30g/kg; Ácido pantotênico(min.) 11g/kg;
Ácido fólico (min.) 600mg/kg.
²Suplementado por kg de ração: Zinco (min) 126g, Cobre (min) 12,6g, Iodo (min) 2.520mg, Ferro
(min) 105g, Manganês (min) 126g.
³Inclusão de 0,0024 de selenometionina e 0,00161 de selenito de sódio

7. FONTES DE SELÊNIO PARA MATRIZES PESADAS
Durante o desenvolvimento embrionário, matrizes pesadas passam pela
etapa que mais exige a ação dos antioxidantes, uma vez que se eleva a produção
de ácidos graxos poli-insaturados como fonte energética do embrião (Bautista
et al., 2009). O fornecimento de antioxidantes na dieta aumenta a capacidade
antioxidante dos animais, em que, o Se está entre os principais antioxidantes
estudados para reprodutoras (Surai, 2006).
A tabela 4 apresenta os dois ciclos analisados para produção de ovos
das matrizes pesadas. Como observado, ambos obtiveram efeito significativo
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(P<0,05). Reis, et al. (2009), analisando poedeiras comerciais suplementadas
com duas fontes de Se, orgânico (Zn-l-Se-metionina) e inorgânico (selenito de
sódio), em dois níveis de concentração para cada (0,15% e 0,30%), observou
aumento significativo para produção de ovos quando as aves foram alimentadas
com 0,30% de Se orgânico no primeiro ciclo produtivo.
Os benefícios do Se orgânico, mais precisamente a selenometionina,
foram relatados por Pappas et al. (2005), indicando que este pode substituir
o selenito de sódio. Os autores observaram que ao alimentar as reprodutoras
pesadas com ácidos graxos poli-insaturados e compostos orgânicos de Se
(aumentado de 0,1 a 0,5mg/kg a cada tratamento) foi possível melhorar o
desempenho produtivo destes animais.
Tabela 4. Produção de ovos de matrizes pesadas alimentadas com fonte de selênio inorgânica (selenito de
sódio) e fonte de selênio orgânica (selenometionina) em dois ciclos produtivos.

¹ Erro padrão da média
Letras diferentes (a, b) na mesma coluna diferem estatisticamente entre si pelo teste Tukey
(P<0,05)

8. DESEMPENHO DE FRANGOS DE CORTE PROVENIENTES DE
MATRIZES PESADAS ALIMENTAS COM DIFERENTES FONTES DE
SELÊNIO
Diferente do que acontece com poedeiras comerciais, os ovos de
matrizes devem atender, de forma plena, as necessidades do embrião em
desenvolvimento bem como necessidade da progênie subsequente para garantir
um ótimo desempenho do animal. Segundo Surai (2000) o fornecimento de Se
na dieta materna é o maior determinante para o sistema antioxidante, uma vez
que, acontece a transferência do mineral para o pintainho no desenvolvimento
embrionário. Além da transferência para o embrião, o mineral também atua
na manutenção da saúde animal, bem como a qualidade da carne do mesmo
(Choct et al., 2004).
Não houve interação entre a suplementação de selênio na dieta maternal
e dieta da progênie (p≤0,05) sobre as características de desempenho avaliadas
na fase inicial de 1 a 7 dias de idade (tabela 5). Não houve efeito isolado da
matriz (p≤0,05) nesta mesma fase (tabela 5). O mesmo foi encontrado por
Wang et al. (2011) que, ao avaliar frangos de cortes provenientes de matrizes
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suplementadas com duas fontes de Se, inorgânica e orgânica (selenito de sódio
e seleniometionina, respectivamente), e alimentados com as mesmas fontes
da dieta experimental materna, não observou efeito isolado da matriz neste
período.
Não houve efeito isolado da dieta da progênie (p≤0,05) (tabela 5). Payne
& Southern (2005) analisou duas fontes de Se (orgânica e inorgânica) para
frangos de corte e não obteve diferenças de desempenho entre a suplementação,
o que condiz com os resultados analisados.
Na fase inicial da vida da ave, a quantidade de Se proveniente das matrizes
pode atender as necessidades da progênie, além disto, a absorção do nutriente
pode não ter sido totalmente realizada devido ao fato animal estar iniciando
o desenvolvimento do trato digestório, incremento na produção das enzimas
digestivas, a fase de digestão do alimento.
Tabela 5: Consumo de ração (CRM), ganho de peso médio (GPM) e conversão alimentar (CA) de frangos de
corte de 1 a 7 dias de idade, provenientes de matrizes pesadas alimentadas com fonte selênio inorgânica
(selenito de sódio) e fonte de selênio orgânica (selenometionina).

Letras diferentes (a, b) na mesma coluna diferem estatisticamente entre si pelo teste Tukey
(P<0,05)

Não houve interação significativa sobre os resultados de desempenho de
1 a 21 dias (tabela 6) entre os fatores avaliados. No que se diz respeito ao
efeito isolado matriz, no mesmo período, não houve diferenças no ganho de
peso e consumo de ração (p≤0,05), todavia, houve uma melhora na conversão
alimentar quando suplementado Se orgânico (selenometionina) (tabela 6),
obtendo efeito significativo (p=0,032). Este resultado comprova que o efeito
materno é essencial na transferência de nutrientes para a progênie subsequente.
Não houve efeito isolado progênie (p≤0,05) no mesmo período (tabela 6).
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Oliveira (2012), avaliou três fontes de Se (orgânica, inorgânica e associação)
com quatro diferentes níveis, não obteve diferença significativa entre os dados
de desempenho dos frangos de corte avaliados. Todavia, Moreira (2001), ao
suplementar frangos de corte com duas fontes de Se, orgânica e inorgânica,
observou diferenças sobre o peso vivo e o ganho de peso (p<0,01) dos animais,
não diferindo o consumo e a conversão alimentar (p≤0,05).
Tabela 6. Consumo de ração (CRM), ganho de peso médio (GPM) e conversão alimentar (CA) de frangos de
corte de 1 a 21 dias de idade, provenientes de matrizes pesadas alimentadas com fonte selênio inorgânica
(selenito de sódio) e fonte de selênio orgânica (selenometionina).

Letras diferentes (a, b) na mesma coluna diferem estatisticamente entre si pelo teste Tukey
(P<0,05)

Os resultados encontrados no período total, de 1 a 42 dias de idade, foram
similares aos resultados anteriores. Não houve interação significativa para os
dados de desempenho neste período (tabela 7).
O efeito isolado matriz apresentou uma melhora significativa (p=0,017)
na conversão alimentar quando administrado o Se orgânico (selemetionina).
Entretanto, não houve efeito significativo entre os fatores avaliados para ganho
de peso e consumo de ração (tabela 7). Não houve efeito isolado progênie
(p≤0,05) para nenhum índice de desempenho avaliado (tabela7). Segundo Wang
et al. (2011), ao avaliar o efeito de duas fontes de Se, orgânica e inorgânica,
em frangos de corte provenientes de matrizes alimentadas com as mesmas
fontes, observou efeito materno para conversão alimentar no período total (156 dias), bem como no período de 22 a 42 dias e 43 a 56, concordando com os
resultados apresentados. O mesmo autor não encontra diferenças significativas
para o consumo de ração, podendo estar relacionando ao fato de que a ração
apresentava a mesma dieta basal das matrizes. Este resultado para conversão
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alimentar dos frangos de corte pode comprovar a efetividade do Se orgânico
(selenometionina) em comparação ao Se inorgânico (selenito se sódio), uma
vez que este é facilmente absorvido pelo animal por possuir capacidade de
incorporação as proteínas.
Tabela 7: Consumo de ração (CRM), ganho de peso médio (GPM) e conversão alimentar (CA) de frangos de
corte de 1 a 42 dias de idade, provenientes de matrizes pesadas alimentadas com fonte selênio inorgânica
(selenito de sódio) e fonte de selênio orgânica (selenometionina).

Letras diferentes (a, b) na mesma coluna diferem estatisticamente entre si pelo teste Tukey
(P<0,05)

9. RENDIMENTO DE CARCAÇA PARA FRANGOS DE CORTE
PROVENIENTES DE MATRIZES PESADAS ALIMENTAS COM
DIFERENTES FONTES DE SELÊNIO
Nos últimos anos, as indústrias alimentícias têm se preocupado cada vez
mais com o produto que será disponível no mercado para o consumidor, sem
prejudicar o ganho econômico. Dentre as principais buscas para melhorar a
comercialização do produto é aumento do tempo de prateleira, bem como a
aparência da carne que será comercializada (Ortuño et al., 2015).
Existem várias maneiras de aumentar a vida de prateleira do produto, uma
delas é a utilização de antioxidantes. Durante o processo de armazenagem, a
glutationa peroxidase reduz os processos de peroxidação lipídica aumentando
a vida útil do alimento (Gomes, 2010).
Os resultados apresentados, na tabela 8, mostram que não houve uma
interação significativa entre os fatores para rendimento de carcaça eviscerada,
rendimento de peito e coxa/sobrecoxa. Semelhantemente, não houve efeitos
significativos para os fatores isolados para estas mesmas características, em
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que, não se observou diferença significativa para o efeito isolado progênie e
efeito isolado da matriz quando avaliado o rendimento de carcaça, bem como
redimento de peito e coxa/sobrecoxa. Oliveira (2012) ao utilizar três fontes de
Se para frangos de corte, orgânica, inorgânica e associação, e quatro diferentes
níveis (0,15, 0,30, 0,45, 0,60ppm) não obteve interação significativa para o
rendimento de carcaça e pernas, entretanto, a associação das fontes apresentou
maiores valores de rendimento de peito para 0,60ppm em comparação a
0,15ppm.
Deniz (2005), ao estudar duas fontes de Se, orgânica e inorgânica, para
frangos de corte não observou efeito significativo para rendimento de carcaça,
peitos e pernas. Estes resultados corroboram com o presente estudo. Todavia,
Choct et al. (2004), ao avaliar duas fontes de Se, orgânica e orgânica, observou
que as aves alimentadas com fonte orgânica, apresentaram uma melhora no
rendimento de carcaça eviscerada e peito.
Tabela 8. Rendimento de carcaça, peito e perna de frangos de corte de 42 dias de idade, provenientes de
matrizes pesadas alimentadas com fonte selênio inorgânica (selenito de sódio) e fonte de selênio orgânica
(selenometionina).

Letras diferentes (a, b) na mesma coluna diferem estatisticamente entre si pelo teste Tukey
(P<0,05)

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma alimentação adequada para matrizes de frangos de corte pode
influenciar significativamente no desempenho da progênie subsequente.
Foi possível constatar que o Se foi transferido das matrizes para a progênie
subsequente, o que resultou na melhora da conversão alimentar.
O Se orgânico (selenometionina) propcia melhores resultados para
produção de ovos da matriz e melhora o desempenho da progênie quando
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comparado ao Se inorgânico (selenito de sódio). Isto acontece devido ao fato de
que o Se orgânico apresentar maior biodisponibilidade, por ser mais facilmente
absorvido pela ave através da capacidade de incorporação das proteínas desta
fonte.
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CAPÍTULO VI
Enzimas exógenas na alimentação de vacas leiteiras
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Zanferari, F.1; Ghizzi, L.G.1; Rennó, F.P.1
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo,
Pirassununga - SP

1

1. Introdução
Com o aumento da riqueza das economias emergentes, a demanda
global por adequado e confiável suprimento de carne e leite pode dobrar
até 2050 (Alexandratos & Bruinsma, 2012). Apesar da necessidade do
incremento da produção de alimentos os produtores rurais são confrontados
por múltiplos desafios socioeconômicos e ambientais, incluindo: aumento da
produção de resíduos e gases relacionados ao efeito estufa, competição entre
humanos e animais de produção por cereais e pressão para diminuir o uso de
antibióticos e promotores de crescimento. Melhorar a segurança alimentar e
a sustentabilidade torna-se um grande desafio para a humanidade e práticas
sustentáveis para a produção animal necessitam da mais eficiente utilização de
alimentos e a introdução de novas opções de alimentos.
Enzimas são, em sua maioria, proteínas que aceleram reações químicas
específicas devido ao seu grau de afinidade por substratos. Agindo de maneira
organizada, as enzimas catalisam centenas de reações em cadeia que tornam
macromoléculas em precursores simples. Quimicamente, as enzimas possuem
uma estrutura molecular tridimensional complexa que pode ser desestabilizada
por altas temperaturas, diferentes pH e ainda serem submetidas a proteólise por
enzimas digestivas ou bacterianas. Se uma enzima é desnaturada ou dissociada
em subunidades, a atividade catalisadora é normalmente diminuída, e se uma
enzima é degradada em aminoácidos a atividade catalizadora é inibida (Nelson
& Cox, 2008).
Em 2002, cerca de 4000 enzimas já eram conhecidas sendo que
aproximadamente 200 destas já eram comercializadas. No entanto, 70% da
demanda mundial de enzimas é suprida por quatro companhias: Danisco
Animal Nutrition, Novozymes/DSM, BASF e Adisseo. Em relação à nutrição
animal, as enzimas podem ter um papel importante para melhorar a eficiência
alimentar dos animais de produção como substituintes ou como aditivos de
métodos físicos, químicos e biológicos aos que ingredientes da dieta são
submetidos. Devido à preocupação com a segurança alimentar (quantidade
disponível e sanidade do alimento) a aplicação de métodos biológicos têm se
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destacado.
A avicultura é a maior utilizadora de enzimas, sendo que a alta natureza
de integração do setor fez com que essa tecnologia fosse rapidamente adotada
e a suplementação com enzimas é aceita como uma classe de aditivo que
melhora a digestibilidade e eficiência de utilização de nutrientes (Ravindran
& Son, 2011). Mais de 90% das dietas de frangos em alguns países (por
exemplo, Reino Unido, Nova Zelândia e Canadá) contêm enzimas. O mercado
de enzimas para alimentação animal tem crescido em uma taxa média de 13%
por ano durante o período de 1998-2008. No entanto, a utilização comercial
de enzimas em dietas de ruminantes é relativamente baixa (Figura 1) pela
variabilidade de respostas observadas nos estudos e também pelo relativo alto
custo das enzimas.

Figura 1. Evolução do mercado de enzimas na alimentação animal para diversas aplicações
(Adaptado de Barletta, 2011).

O principal objetivo da utilização de enzimas na alimentação animal
é incrementar o desempenho produtivo dos animais, melhorando a digestão e
ingestão de alimentos e como também a eficiência alimentar. Porém, existem
diversos motivos para suplementar uma dieta com enzimas, dentre os quais se
destacam:
- Maior flexibilidade para a formulação de dietas, uma vez que as
enzimas podem alterar o limite de inclusão de certo ingrediente que tem baixa
digestibilidade;
- Redução da variabilidade do valor nutritivo de um ingrediente;
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- Diminuição da excreção de nutrientes (principalmente de nitrogênio
e fósforo).
Enzimas possuem diferentes modos de ação e há um consenso entre
pesquisadores que um ou mais dos mecanismos a seguir são responsáveis pela
melhora de desempenho (Annison & Choct, 1991; Bedford & Schulze, 1998;
Selle & Ravindran, 2007):
- Degradação de ligações específicas nos ingredientes que
normalmente não são hidrolisadas por enzimas digestivas endógenas.
- Destruição de fatores anti-nutricionais que diminuem a digestão de
nutrientes.
- Rompimento da integridade da parede celular e liberação de
nutrientes que estão ligados à parede.
- Mudança do sítio de digestão para locais com maior eficiência de
absorção e de transformação de nutrientes em energia.
- Redução nas secreções endógenas e perdas proteicas no intestino.
- Diminuição do peso do aparelho digestório e alterações na
morfologia intestinal.
- Alterações no perfil de microrganismos ao longo do intestino.
É importante ressaltar que o valor da adição de enzimas às dietas dos
animais irá depender do preço da enzima como também do custo das fontes de
energia, proteína e minerais. Quando os custos do milho, farelo de soja e do
fósforo inorgânico forem elevados, o uso de enzimas torna-se economicamente
mais atrativo (Barletta, 2010).
2. Caracterização de enzimas
Quimicamente, as enzimas são proteínas com uma estrutura molecular
tridimensional complexa. A natureza proteica das enzimas tem importante
implicação para sua estabilidade em altas temperaturas ou durante seu trânsito
no trato digestório. Uma característica única das enzimas é a alta especificidade
por um substrato, sendo que cada enzima degrada substratos em sítios
específicos de reação (Ravindran, 2013). Para se atingir máximo benefício da
utilização de enzimas diversas condições são necessárias, incluindo umidade,
temperatura, pH, concentração de enzimas e de substrato (Aehle, 2004).
Normalmente, a atividade enzimática aumenta até 40°C e então, sua atividade
diminui bruscamente devido a perda da estrutura por desnaturação. A maioria
das enzimas são desnaturadas em ambientes com pH muito baixo ou alto, sendo
que o ótimo pH para a maior parte das enzimas está entre de 4 a 6. Em teoria
a taxa de reação é diretamente proporcional à concentração da enzima. A taxa
de reação aumenta de acordo com o aumento da concentração enzimática; no
entanto, na prática, devido a outras limitações no trato digestório dos animais,
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essa relação linear não ocorre. Finalmente, na presença de concentrações
adequadas de enzima, a taxa de reação aumenta conforme a concentração de
substrato até o ponto máximo seja atingido, ou seja, quando há mais sítios
de ligação no substrato do que enzima para se ligar. Deve-se salientar que as
enzimas, dependendo de suas origens (fúngica, bacteriana ou de levedura),
necessitam de diferentes condições para potencializarem suas atividades e,
com isso, elas podem ter diferentes graus de adaptação no trato digestório dos
animais e serem efetivas ou não.
Devido à ampla variedade de atividades, as enzimas têm sido
classificadas de acordo com a reação de catálise que apresenta, utilizando-se
um número de Comissão de Enzima (EC, enzyme comission number; Webb,
1992). De acordo com a União Internacional de Bioquímica que nomeou
as enzimas em 6 classes: oxi-redutase como EC1, transferase como EC2,
hidrolase com EC3, liase como EC4, isomerase como EC5 e ligase como EC6.
Outra classificação das enzimas é definida de acordo com o substrato a qual
atuam. Na nutrição animal os tipos de enzimas utilizadas são as que degradam
fibra (fibrolítica), proteína (protease), amido (amilase) e fitato (fitase).
3. Produção industrial de enzimas
A produção em larga escala de enzimas exógenas envolve uma série
de disciplinas básicas dentre as quais se destacam a microbiologia, genética,
bioquímica e a engenharia, tendo como princípio básico a fermentação (Sadhu
& Maiti, 2013). As enzimas comercializadas para a produção animal são
fabricadas em sistemas de fermentação otimizados com o cultivo de fungos
naturais e/ou geneticamente modificados (em sua maior parte Trichoderma
reesei, T. longibrachiatum, Aspergillus niger, A. oryzae e Pichia pastoris) ou de
bactérias (Bacillus subtilis, B. lentus, Lactobacillus acidophilus, L. plantarum,
L.bulgaricus, Enterecoccus faecium spp., Escherichia coli, e Penicillium
funiculosum; Ribeiro et al., 2016). Os métodos de fermentação são divididos
em duas categorias: a fermentação em estado sólido e fermentação submersa
(Murad & Azzaz, 2010). A fermentação em estado sólido é um processo de
cultivo de microrganismos em substratos úmidos e sólidos como farelo de aveia,
bagaço, palha e outros subprodutos, enquanto que a fermentação submersa
utiliza substratos líquidos como melaço e caldo de carne (Subramaniyam &
Vimala, 2012). A fermentação em estado sólido é uma técnica apropriada para
fungos e microrganismos que precisam de menos umidade enquanto que a
fermentação submersa é comumente utilizada para bactérias.
Aproximadamente 90% das enzimas comerciais são produzidas pelo
método de fermentação submersa, pois este método permite melhor controle
das condições durante a fermentação. A fermentação em estado sólido cria
um contato firme com substrato insolúvel atingindo uma maior concentração
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de substrato para a fermentação. Uma vez que a fermentação sólida envolve
pouco líquido em comparação com a fermentação submersa, o primeiro
método é teoricamente mais simples e menos custoso (Sujani & Seresinhe,
2015). A fermentação submersa normalmente é a mais utilizada por outros
fatores que incluem: 1) bactérias apresentam maior taxa de crescimento do que
os fungos permitindo maior produção de enzimas recombinantes, 2) enzimas
bacterianas são mais complexas e normalmente possuem maior atividade e
sinergismo, e 3) bactérias habitam uma grande variedade de ambientes com
diferentes temperaturas e pH (Immanuel et al., 2006).
O processo de fermentação industrial normalmente dura de 3 a 7 dias,
dependendo do microrganismo e das condições para o crescimento (Cowan,
1994). Esses microrganismos foram modificados para produção da enzima de
interesse gerando de 50 a 100 g de proteína ativa por litro de caldo fermentado.
Os produtos enzimáticos podem ser concentrados e purificados para assegurar
que nenhuma célula viva, DNA recombinante geneticamente modificado
ou resíduos indesejáveis da fermentação entrem no produto final (Adeolo
& Cowieson, 2011;. Apesar dos inúmeros produtos comercializados para
a produção animal, estes derivam principalmente de apenas quatro espécies
de bactérias (Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, L. plantarum, e
Streptococcus faecium, spp.) e de três espécies de fungos (Aspergillus oryzae,
Trichoderma reesei, e Saccharomyces cerevisiae; Muirhead, 1996).
4. Estabilidade de enzimas exógenas e métodos de
adição
Assumia-se que a atividade proteolítica no ecossistema ruminal
poderia rapidamente inativar os aditivos enzimáticos. Essa suposição era
baseada em um trabalho de Kopecny et al. (1987) que descreveram a rápida
inativação de uma preparação de celulase proveniente de Trichoderma viride
por proteases bacterianas no rúmen. No entanto, estudos demonstraram
que as enzimas exógenas no rúmen são mais estáveis do que se presumia,
principalmente quando as enzimas são adicionadas no alimento (Fontes et al.,
1995).
A resistência de produtos enzimáticos a inativação ruminal foi testada
em ensaios in vitro e in vivo. Ambos Hristov et al. (1998) e Morgavi et al.
(2001) observaram que as atividades de celulase e xilanase de alguns produtos
enzimáticos foram estáveis, com baixo ou sem declínio da atividade enzimática
quando incubado em fluído ruminal por até 6 h (Tabela 1). Em contra partida,
Morgavi et al. (2000) descreveram que as atividades de β-glucosidase e de
β-xilosidase foram muito mais instáveis que celulase e xilanase, sendo que
a maior para da atividade enzimática foi perdida em uma hora de incubação
em fluído ruminal. A estabilidade de xilanase e celulase no rúmen podem estar
115

relacionadas à suas glicolisações, que podem protegê-las da inativação por
temperatura e proteases (Fontes et al., 1995).
A manutenção da atividade enzimática exógena no rúmen também
pode depender do ambiente proteolítico do animal. Por exemplo, a estabilidade
de enzimas exógenas variou de acordo com a vaca doadora de líquido ruminal,
e de acordo com o momento de coleta do líquido ruminal, sendo que a coleta
de líquido antes da alimentação das vacas inativou polissacaridases em uma
maior extensão do que um líquido coletado após a alimentação (Morgavi et
al., 2001). Morgavi et al. (2001) ainda encontraram quatro enzimas comerciais
que se mantiveram estáveis quando incubadas com pepsina ou pancreatina.
No entanto, Hristov et al. (1998) descreveram que as enzimas são amplamente
inativadas quando expostas ao baixo pH e a pepsina no abomaso.
Tabela 1. Estabilidade de enzimas exógenas extraídas de Trichoderma longibrachiatum (alta atividade de
xilanase) no fluído ruminal retirado de vacas leiteiras antes e após a alimentação (açucares redutores em nmol
liberados mL/min; Adaptado de Morgavi et al., 2001).

Duas preparações enzimáticas (B e D) de Trichoderma longibrachiatum adicionadas em baixa
(0,2 mg de proteína/mL) e altas (2 mg de proteína/mL) concentrações. *P < 0,05, **P < 0,01.
Comparações entre medidas realizadas entre 0 e 6 h antes e após a alimentação.

1

A aplicação de enzimas exógenas antes da alimentação aparenta ser o
método mais efetivo quando supridas em uma forma líquida em alimento seco
em comparação com forragens úmidas, uma vez que componentes da silagem
podem inibir enzimas exógenas (Morgavi et al., 2000; Nsereko et al., 2000). Até
mesmo o baixo conteúdo de umidade nos alimentos secos, como feno e grãos,
é suficiente para estimular a hidrólise de polímeros complexos em carboidratos
simples (Morgavi et al., 2000). A liberação de açúcares ocorre devido a
solubilização de fibra detergente neutro (FDN) e de fibra detergente ácido
(FDA; Devillard et al., 2004), estimulando o rápido crescimento bacteriano e
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reduzir o tempo necessário para colonização microbiana (Beauchemin et al.,
2004).
Enzimas fibrolíticas que se ligam aos alimentos parecem ser mais
ativas, possivelmente devido ao aumento da resistência a inativação proteolítica
no rúmen (Fontes et al., 1995). Da mesma forma, maximizar a porção da dieta
em que a enzima é adicionada pode aumentar as chances de manter a atividade
enzimática no rúmen. Bowman et al. (2002) relataram que enzimas foram mais
efetivas quando adicionadas na dieta juntamente com grãos laminados que
consistiam de 45% do total da MS da dieta quando comparadas a adição com
um premix finamente moído consistindo de 0,2% do total da MS da dieta.
5. Mecanismo de ação em ruminantes
A suplementação enzimática em dietas de ruminantes aumenta a taxa,
mas raramente aumenta a extensão da digestão dos alimentos. Esse fato sugere
que respostas positivas a enzimas exógenas não são resultados das preparações
solubilizarem substratos que não seriam normalmente digeridos se mantidos
no rúmen por um período suficiente. No entanto, um aumento na atividade
enzimática no rúmen pode aumentar a capacidade hidrolítica ruminal, o que
pode melhorar a digestibilidade da dieta como um todo do que limitar o alvo
das enzimas a um componente especifico (Beauchemin et al., 1999). 		
Sabendo-se que a ação das enzimas exógenas representa apenas uma
pequena fração da atividade enzimática do rúmen, torna-se difícil atribuir um
aumento na degradação de fibra pela hidrólise direta das enzimas exógenas
(McAllister et al., 2001). Uma relação de sinergismo entre as enzimas
exógenas com a microbiota ruminal e um aumento da aderência de bactérias
ao substrato são os mecanismos de ação em ruminantes (Morgavi et al., 2000).
Porém, grandes quantidades de enzimas exógenas podem competir com a
população microbiana ruminal por locais de ligação nos alimentos (Morgavi
et al., 2000), potencialmente explicando a ausência de efeitos ou até mesmo
respostas negativas a suplementação de enzimas.
6. Aplicação de uso de enzimas exógenas em ruminantes
Espera-se que as respostas dos animais após a suplementação com
enzimas exógenas sejam maiores em situações em que a digestão da fibra seja
comprometida e quando a energia é o primeiro nutriente da dieta a limitar a
produção (Beauchemin et al., 2003). É relativamente comum observar vacas
leiteiras que ingerem alimentos em quatro vezes ao nível de mantença. Nessas
situações, a digestão da fibra é comprometida devido ao baixo pH ruminal
e a rápida taxa de passagem no rúmen. O NRC (1989) assume uma redução
de 4% na digestibilidade da dieta para cada nível de mantença que o animal
ingere de alimentos. Portanto, uma dieta de vaca leiteira com um potencial
117

de digestibilidade de 77% deve ter uma digestibilidade de 68% quando
suprida para vacas leiteiras de alta produção. O NRC (2001) descreveu que a
diminuição da digestibilidade em níveis mais altos de ingestão não é constante,
e que para dietas de alta qualidade o decréscimo na digestibilidade é ainda
maior que o previamente estimado.
As enzimas ajudam a preencher a lacuna entre o potencial e o
desempenho observado do animal. Esse conceito pôde ser ilustrado em um
estudo em que vacas leiteiras e ovelhas foram alimentadas com enzimas exógenas
(Yang et al., 2000). Quando avaliada em vacas leiteiras, a digestibilidade
aparente total da dieta controle foi de 63,9% para MS e de 31,8% para a FDA.
Como resultado da menor ingestão de alimento relativa ao peso vivo (PV), a
digestibilidade da dieta controle foi maior em ovelhas; a digestibilidade total
foi de 77,1% para MS e 49,8% para FDA. O uso do produto enzimático apenas
aumentou a digestibilidade da dieta quando avaliado em vacas leiteiras, não
tendo efeitos nas ovelhas (Tabela 2). Estes resultados indicam que a adição
de enzimas exógenas melhora a digestão dos alimentos quando o potencial de
digestibilidade da dieta não é alcançado porque a digestão está comprometida.
Tabela 2. Efeitos da suplementação de enzimas em dietas de vacas em início de lactação ou de ovelhas
alimentadas a nível de mantença (adaptado de Yang et al., 2000).

a,b

Médias em uma mesma linha diferem estatisticamente (P < 0,05).

7. Respostas de vacas leiteiras a suplementação com
enzimas exógenas no Laboratório de Pesquisa em
Bovinos de Leite
A maior parte das pesquisas na área de suplementação com enzimas
exógenas para ruminantes tem focado em preparações de enzimas fibrolíticas,
uma vez que a eficiência de conversão de forragens em leite e carne é limitada
pela digestibilidade da parede celular das forragens. A parede celular nas
forragens compreende de 40 a 70% da MS e mesmo em condições ideais de
alimentação a digestibilidade total é frequentemente menor que 65% (Van
Soest, 1994).
As enzimas amilolíticas, quando comparada com as enzimas
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fibrolíticas, têm recebido pouca atenção pelos nutricionistas de ruminantes.
Uma das hipóteses para esse fato é que a digestão de amido pelos ruminantes
é relativamente alta (em alguns casos mais de 90%) e geralmente não limita
a produção, o que ocorre quando a digestão da fibra é baixa ou lenta. No
entanto, estudos demonstram que a eficiência de utilização do amido é maior
quando o mesmo é fermentado extensivamente no rúmen, e diversos estudos
encontraram aumento de desempenho dos animais quando foram fornecidas
fontes de amido processado para aumentar a digestibilidade ruminal (Theurer
et al., 1999).
	O Laboratório de Pesquisa em Bovinos de Leite (Universidade de
São Paulo, Pirassununga, Brasil) nos últimos anos tem avaliado produtos
comerciais com atividade enzimática na dieta de vacas leiteiras. Nesta sessão
serão descritos os resultados dos últimos experimentos concluídos utilizando
1) enzimas fibrolíticas (Silva et al., 2016) e 2) enzimas amilolíticas (Takiya,
2016) na alimentação de vacas em lactação.
Tabela 3. Efeito de doses crescentes de enzima fibrolítica na alimentação de vacas leiteiras sobre a ingestão
de digestibilidade de nutrientes, índice de seleção, comportamento ingestivo, produção e composição do leite
(Adaptado de Silva et al., 2016).
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0, 8, 16 e 24 g/vaca/dia de enzima fibrolítica na dieta.
Contrastes linear (L) ou quadrático (Q). 3Calculado de acordo com Silveira et al (2007): >1,0
= selecionou a favor, <1,0 = selecionou contra. 4Produção de leite corrigida para gordura: 3,5%
PLCG = (0,432 + 0,165 × % de gordura no leite) × produção de leite (kg/d).
1
2

7.1. Experimento 1
Silva et al. (2016) testaram a hipótese de que que a inclusão de
enzima fibrolítica exógena às dietas, com predominante atividade xilanase,
pode aumentar o consumo e o desempenho produtivo de vacas em lactação.
Foram utilizadas 24 vacas multíparas da raça Holandesa (176 ± 82,27 dias
em lactação e produção de leite de 33,72 ± 7,63 kg/d, no início do estudo),
em delineamento Quadrado Latino 4x4. Os animais foram distribuídos
aleatoriamente para receberem quatro níveis de adição de enzima fibrolítica
(Fibrozyme®, Alltech Inc., Nicholasville, KY): 0, 8, 16 e 24 g/d por vaca. O
objetivo deste estudo foi de avaliar a inclusão de níveis crescentes de enzima
fibrolítica sobre o consumo e digestibilidade aparente total da MS e da FDN,
índice de seleção, comportamento ingestivo e produção e composição do leite
dos animais. A adição de enzimas fibrolíticas a dieta aumentou o consumo
de nutrientes, sem alterar a digestibilidade da MS e da FDN nos animais
(Tabela 3). Além disso, as enzimas provocaram maior seleção para partículas
de alimentos longas e consequentemente os animais passaram mais tempo
ruminando e mastigando. 		
A suplementação com enzimas melhorou a relação acetato : propionato
no rúmen (Tabela 4). No entanto, a produção e composição do leite não foram
afetadas pela inclusão de enzimas fibrolíticas na dieta.
Tabela 4. Efeito de doses crescentes de enzima fibrolítica na alimentação de vacas leiteiras sobre a fermentação
ruminal (Adaptado de Silva et al., 2016).

0, 8, 16 e 24 g/vaca/dia de enzima fibrolítica na dieta.
Contrastes linear (L) ou quadrático (Q). A probabilidade para ocorrência de interação
tratamento*tempo foi testada, porém não foi significativa (P ≥ 0,164) para todas as variáveis de
fermentação ruminal.
1
2
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7.2. Experimento 2
Takiya (2016) testou a hipótese de que a inclusão de doses crescentes
de enzima amilolítica exógena (AmaizeTM, Alltech Inc.) em dietas de vacas em
lactação melhora o desempenho produtivo dos animais devido a um aumento
da produção de propionato e de produção de proteína microbiana no rúmen.
Foram utilizadas vinte e quatro vacas multíparas da raça Holandesa (162,29
±107,96 dias em lactação e 31,60±6,51 kg/d de produção de leite, no início
do experimento), sendo que 8 delas possuíam cânulas ruminais, distribuídas
em seis quadrados Latinos 4 × 4 contemporâneos e balanceados de acordo
com a produção de leite, dias em lactação e o PV dos animais. Os períodos
experimentais tiveram duração de 14 dias de adaptação aos tratamentos e 7
dias de amostragem. Os tratamentos foram: dieta basal sem adição de enzima
amilolítica ou controle (CON), e dieta basal com adição de 150, 300 ou 450
FAU/kg de MS da dieta (A150, A300 ou A450, respectivamente). Uma FAU
(unidade de amilase fúngica) é a quantidade de enzima capaz de dextrinizar
amido solúvel na taxa de 1 g/h a 30ºC e pH de 4,8. A dieta basal era composta
por 48% de silagem de milho, como única fonte de volumoso, e 29,2% de
amido com base na MS total.
O autor não encontrou efeitos das doses crescentes de enzima
amilolítica sobre a digestibilidade aparente total do amido, concentração
molar de propionato ruminal, síntese de proteína microbiana e produção e
composição de leite dos animais. Um resumo dos resultados encontra-se na
Tabela 5 e Tabela 6.
Tabela 5. Efeito de doses crescentes de enzima amilolítica na alimentação de vacas leiteiras sobre a produção
e composição do leite e síntese de proteína microbiana (Adaptado de Takiya, 2016).

0, 150, 300, 450 FAU/kg MS da dieta de enzima amilolítica. Médias foram ajustadas pelo
procedimento LSMEANS.
2
Contrastes linear (L) ou quadrático (Q).
3
Produção de leite corrigida para gordura: 3,5% PLCG = (0,432 + 0,165 × % de gordura no
leite) × produção de leite (kg/d).
1
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Produção de leite corrigida para energia: PLCE = 0,327 × produção de leite (kg/d) + 12,86 ×
produção de gordura (kg/d) + 7,65 × produção de proteína (kg/d).
5
PL/IMS: produção de leite (kg/d) / ingestão de matéria seca (kg/d); e PLCE/IMS: produção de
leite corrigida para energia (kg/d) / ingestão de matéria seca (kg/d).
4

Tabela 6. Efeito de doses crescentes de enzima amilolítica na alimentação de vacas em lactação sobre a
fermentação ruminal (Adaptado de Takiya, 2016).

0, 150, 300, 450 FAU/kg MS da dieta de enzima amilolítica. Médias foram ajustadas pelo
procedimento LSMEANS.
2
Contrastes linear (L) ou quadrático (Q). A probabilidade para ocorrência de interação
tratamento*tempo foi testada, porém não foi significativa (P ≥ 0,349) para todas as variáveis de
fermentação ruminal. As variáveis não apresentaram efeito de tratamento (P ≥ 0,235).
3
AGCR: ácidos graxos de cadeia ramificada.
4
AGV: ácidos graxos voláteis.
1

Há uma série de explicações para a ausência de efeito da alfa-amilase
sobre a digestibilidade aparente total do amido: 1) a digestibilidade de amido
não foi alterada no rúmen (Tricarico et al., 2005), 2) a digestibilidade ruminal de
amido aumentou (Klingerman et al., 2009), porém uma digestão compensatória
ocorreu no trato digestório após o rúmen, resultando em uma digestibilidade
aparente total semelhante, ou 3) a digestibilidade ruminal do amido aumentou,
mas a fermentação no intestino grosso fez com que a digestibilidade aparente
total fosse a mesma. No presente estudo, aparentemente a digestibilidade
ruminal do amido não foi afetada, uma vez que não foram observadas
diferenças no pH e nas concentrações molares de propionato ou de qualquer
outro ácido graxo volátil.
8. Suplementação de enzimas fibrolíticas em vacas
leiteiras
Beauchemim et al. (2003) compilaram dados de 20 estudos que
englobam de 1995 até o ano 2001, em vacas leiteiras lactantes, e demonstraram
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que houve aumento de 1,0±1,3 kg/d no consumo de matéria seca, levando a
um aumento de produção de 1,1±1,5 kg/d (3,4% de gordura). Uma ampla faixa
de efeitos tem sido reportada na literatura com alta variabilidade da atividade
enzimática principal. Alguns experimentos resultaram em aumento no
consumo de matéria (Pino-Rodriguez et al., 2002; Gado et al., 2009), aumento
na digestibilidade in vivo (Pinos-Rodriguez et al., 2002; Kreuger et al., 2008a;
Gado et al., 2009) e in vitro ou in situ (Colombatto et al., 2002; Krueger et
al., 2008b), aumento na produção de leite (Yang et al., 2000; Adesogan et al.,
2007; Gado et al., 2009) e melhor eficiência alimentar (Adesogan et al., 2007;
Arriola et al., 2011). Entretanto outros estudos não verificaram efeito na adição
de enzimas na produção de leite (Kung et al., 2002; Peters, 2010; Chung et al.,
2012) e no consumo de matéria seca (Kung et al., 2002).
Tabela 7. Resumo dos resultados de desempenho produtivo dos ensaios que avaliaram a inclusão de amilase
exógena em dietas de vacas em lactação.

*NS: não significativo, - : efeito negativo, +: efeito positivo, *: sem dados. 11: Chen et al.,1995, 2:
Tricarico et al., 2005, 3: Hristov et al., 2008, 4: Klingerman et al., 2009, 5: Gengoclu et al., 2010,
6: Weiss et al., 2011, 7: Weiss et al., 2011, 8: Ferrareto et al., 2011, 9: Nozière et al., 2014 e 10:
Vargas-Rodriguez et al., 2014. 2BIC: delineamento em blocos casualizados, DIC: delineamento
inteiramente casualizado, QL: quadrado latino. 3Estágio de lactação: início – 0 a 100 dias, meio
– 100 a 200, fim > 200 dias em lactação. 4Ingestão de matéria seca. 5Digestibilidade aparente
total da matéria seca. 6Produção de leite. 8RR: Ronozyme RumiStar (DSM Nutritional Products,
Basal, Suíça; Novozymes, Bagsvaerd, Dinamarca).

9. Suplementação de enzimas amilolíticas em vacas
leiteiras
De acordo com o resumo dos resultados (Tabela 7, página
anterior) com a adição de enzimas amilolíticas em dietas de vacas leiteiras,
independentemente da fase de lactação, produção de leite, volumoso utilizado,
teor de amido da dieta e outros fatores, sugere-se que as enzimas amilolíticas
não melhoram a digestibilidade aparente total da MS e a produção de leite dos
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animais. Dentre 10 estudos que avaliaram enzimas amilolíticas na alimentação
de vacas leiteiras, apenas no de Tricarico et al. (2005) verificou-se efeitos
positivos na produção de leite dos animais.
9.1. Perspectivas
Antes do desenvolvimento e aplicação das disciplinas “-ômicas”, o
único modo de identificação de espécies microbianas do rúmen era por cultura
isolada. Essa técnica conseguiu identificar aproximadamente de 60 a 70
gêneros e 300 a 400 espécies de bactérias, protozoários e fungos. No entanto,
isso representa menos de 10% do total de espécies microbianas que habitam o
rúmen (Krause et al., 2007). A diversidade e a complexidade do ecossistema
ruminal são os principais desafios em relação a determinação da funcionalidade
e a prevalência de diversas carboidrases produzidas pelos microrganismos
ruminais durante uma gama de variações nas condições dietéticas (Morgavi et al.,
2012). Apesar do genoma de três das bactérias cultiváveis com maior atividade
fibrolítica (Fibrobacter succinogenes, Ruminococcus albus e Ruminococcus
flavefaciens) terem sido sequenciados, as estratégias enzimáticas utilizadas
por cada uma dessas espécies para hidrolisar a celulose não estão elucidadas
(Krause et al., 2003). Consequentemente, abordagens independentes de
culturas isoladas como a metagenômica, metatranscriptoma e proteômica tem
sido utilizadas para caracterizar as carboidrases produzidas no rúmen sem a
necessidade de atribuir a presença das mesmas a um único microrganismo
específico. Com os avanços acelerados que estão ocorrendo nas tecnologias
de sequenciamento, uma figura integrada e holística do potencial metabólico e
atividade do complexo ecossistema microbiano está sendo gerado.
O principal objetivo da metagenômica é de desenvolver um catálogo
de todos os genes presentes no rúmen. Recentemente, Hess et al. (2011) agrupou
15 genomas microbianos e mais de 27000 genes que codificam carboidrases.
A metagenômica funcional visa utilizar esses catálogos ou bibliotecas para
identificar e isolar enzimas hidrolíticas específicas envolvidas na digestão da
parte estrutural da planta no rúmen (Zhao et al., 2010). Ferrer et al. (2005)
identificou 9 endoglucanases, 12 esterases e 1 ciclodextrinase dentro de uma
biblioteca metagenômica derivada do rúmen de uma vaca leiteira. O interesse
atual está focado na degradação de celulose e hemicelulose por enzimas da
família glicosídeo hidrolase 5 (Morgavi et al., 2012). Essa família representa
as celulases mais abundantes nas bactérias ruminais, tanto as que foram
cultiváveis como as não-cultiváveis (Krause et al., 2003; Ferrer et al., 2005).
A capacidade celulolítica do rúmen não limita a digestão de celulose;
ao invés disso, é a área de superfície disponível para a aderência de enzimas
que limita a digestão de lignocelulose no rúmen. A lignina é o polímero mais
recalcitrante dentre os três principais polímeros que compõem a lignocelulose
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(Himmel et al., 2007; Sanchez, 2009). A formação de complexos de ferulatopolissacarídeo-lignina que entrelaçam os polímeros da parede celular é o
maior fator limitante na taxa e na extensão da dissolução enzimática da parede
celular uma vez que isso interfere com a hidrólise por impedir a ligação de
xilanases aos seus substratos (Hatfield et al., 1999; Buanafina et al., 2008). A
degradação verdadeira da lignina ocorre por um processo oxidativo realizado
principalmente por fungos aeróbios. Sendo o rúmen um ambiente anaeróbico, a
lignina não é verdadeiramente degradada, mas a sua solubilização é um processo
chave para aumentar a quantidade de celulose e hemicelulose disponível para a
fermentação microbiana. O pré-tratamento químico com ácido (Himmel et al.,
2007) ou soluções alcalinas objetiva aumentar a susceptibilidade da celulose a
hidrólise enzimática por quebrar as ligações ésteres que ligam a lignina com a
parede celular da planta (Buanafina et al., 2008).
Em usinas ou biorefinarias, os alimentos fibrosos são submetidos a
estratégias como um pré-tratamento termo-químico, no qual ácido sulfúrico
diluído é aplicado até 200°C, tornando a celulose mais acessível para as
enzimas sacarificantes. De modo alternativo, a aplicação de álcalis por
meio de processos como a expansão da fibra por amônia também aumenta
a susceptibilidade da celulose a hidrólise (Himmel et al., 2007). Esses prétratamentos podem reduzir a recalcitrância da hidrólise enzimática da celulose;
no entanto, são de elevado custo, necessitam de calor ou pressurização e
podem reduzir a disponibilidade de carboidratos fermentescíveis (Weimer et
al., 2009).
Carboidrases tem vantagens sobre o uso de tratamentos químicos,
pois estes podem ser prejudiciais a digestibilidade de outros componentes
e desnaturar as enzimas associadas as plantas (Mathew & Abraham, 2004).
Esterases de ácido ferúlico, produzidas por Aspergillus oryzae, realizam uma
função similar a de desesterificação das ligações entre lignina e hemicelulose
nas paredes celular das plantas (Tenkanen et al., 1991). Esteresases de ácido
ferúlico agem sinergicamente com xilanases e pectinases por facilitar o acesso
de hidrolases ao suporte dos polímeros da parede celular. Porém, a fonte o tipo
de esterase de ácido ferúlico pode influenciar a quantidade de ácido ferúlico
liberado e consequentemente o acesso a celulose (Faulds et al., 2006). As
enzimas podem ser também modificadas de maneira química, introduzindo
metais ou cofatores resultando em novas atividades catalisadoras (Qi et al.,
2001). Interessantemente, enzimas artificiais e catalizadores químicos estão
sendo desenvolvidos e podem complementar ou substituir enzimas naturais em
futuro próximo (Motherwell et al., 2001).
Recentemente, estratégias de engenharia proteica tem objetivado
construir enzimas com novas ou melhoradas atividades, especificidades e
estabilidades (Wen et al., 2009). A engenharia proteica tem sido largamente
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utilizada na indústria de biocombustíveis para aumentar a eficiência de
degradação da lignocelulose. A hidrólise enzimática esta entre os processos
mais custosos na produção de biocombustíveis a partir de celulose, devido
a baixa eficiência catalítica enzimática. Para atingir a mesma eficiência da
produção de biocombustível a partir do milho, 40 a 100 vezes mais enzimas
são necessárias para degradar a celulose (Merino & Cherry, 2007). Portanto,
o desenvolvimento de enzimas que melhoram a eficiência catalítica torna-se
necessário. Na tentativa de suprir essa demanda, enzimas bio-sintéticas estão
sendo produzidas e testadas (Wen et al., 2009). Em outra vertente, enzimas
quiméricas têm sido produzidas para aumentar a estabilidade a variações de pH
e temperatura. Jermutus et al. (2001) manipularam a estrutura química de uma
fitase de origem fúngica restaurando interações iônicas e pontes de hidrogênio
na superfície da fitase; após essas alterações os autores descreveram melhoras
na termo-estabilidade sem alteração na capacidade catalítica da enzima.
10. Considerações finais
Apesar de diversos experimentos terem sido realizados avaliando
a suplementação de enzimas na alimentação de ruminantes, as respostas
produtivas ainda são variáveis e dependentes de diversas condições tanto
relacionadas às dietas como também ao estágio produtivo dos animais. A
suplementação de vacas leiteiras com enzimas amilolíticas parece não afetar
a eficiência de produção dos animais, ao contrário do que frequentemente é
descrito quando se utiliza enzimas fibrolíticas. O desenvolvimento de enzimas
com auxílio da engenharia proteica e manipulação de estrutura química pode,
em um futuro próximo, aumentar a efetividade e especificidade das enzimas na
nutrição de ruminantes.
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RESUMO
O objetivo geral deste trabalho foi avaliar a proteólise post mortem em músculo
Longissimus dorsi (LD) em de animais da raça Nelore ao longo do processo de
maturação. Foram coletadas 310 amostras de Longissimus dorsi (LD) para as
análises de maciez e proteômicas, de animais da raça Nelore, recriados a pasto
e terminados em confinamento. Após o abate, foram coletadas e congeladas
em nitrogênio líquido amostras do músculo LD para análises proteômicas
e retirada de três amostras (bifes de 2,5 cm de largura) do músculo LD, na
12ª costela. As amostras foram identificadas e embaladas individualmente
a vácuo e acondicionadas em Câmara fria à temperatura de 0 a 2oC, onde
foram maturadas por até14 dias e avaliadas quando à maciez da carne com
24 horas post mortem, sete e 14 dias de maturação. Após a padronização da
técnica de eletroforese bi-dimensional (2DE), foram confeccionados géis com
amostras nos os três tempos de maturação. Para a caracterização da proteólise
ao longo do período de maturação, foram avaliados 99 géis referentes aos três
tempos de maturação da carne. As diferenças no perfil protéico, baseadas nas
comparações dos géis inter e intra tempos de maturação, demonstraram que
ocorreram 274 spots em comum nos três tempos. As análises de variância
revelaram que 29 spots apresentaram efeitos significativos. Dos 29 spots,
sete apresentaram comportamento linear de 1º grau e 22 spots apresentaram
comportamento linear de 2º grau. Cinco peptídeos foram significativamente
associados, considerando um modelo de regressão que apresentou R2 de
0,7704 para predição de valores de maciez da carne com 14 dias de maturação.
Os modelos de regressão observados sugerem que a abundância dos peptídeos
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sofre alterações significativas e particulares ao longo da dinâmica do processo
de maturação. A identificação dos peptídeos com efeitos significativos podem
indicar biomarcadores para certificação da maciez da carne de bovinos da raça
Nelore.
1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
O rebanho efetivo de bovinos no Brasil, segundo a FAO contava
com aproximadamente 212 milhões de cabeças em 2014 (FAOSTAT, 2014).
Este efetivo qualifica o Brasil como um dos grandes rebanhos comerciais do
mundo. Todavia, deste volume, o mercado interno consome aproximadamente
75%, sendo 25% destinados ao mercado externo. A produção de carne bovina
no Brasil está embasada, na sua grande maioria, em técnicas extensivas de
produção, fato este justificado pelas grandes extensões de pastagens existentes
no país. No entanto, uma especificidade é exigida para que esse sistema de
produção seja viável: os rebanhos devem ser resistentes as grandes adversidades
encontradas no ambiente. Os animais Bos indicus têm sido preferidos nas
regiões tropicais, devido sua resistência às doenças e grande tolerância ao
calor. Entretanto, em relação à característica maciez da carne, restrições têm
sido atribuídas a este tipo de animal (CROUSE et al., 1989). A questão da
pior textura da carne dos animais de origem Bos indicus, quando comparados
com animais Bos taurus, não é nova e já foram reportadas nos trabalhos de
RAMSEY et al. (1963), SHACKELFORD et al. (1991a), GALLINGER et al.
(1992) e MOREIRA et al. (2003). O menor nível enzimático das calpaínas e o
maior nível da calpastatina em animais Bos indicus, seria umas das razões para
menor maciez da carne nesses animais (WHIPPLE et al., 1990). O`CONNERS
et al. (1997), compararam animais indicus compostos em relação à animais
taurus quanto à textura da carne e concluíram que maior maciez é observada
em animais taurus. Os autores sugeriram ainda o uso de, no máximo, 25%
de composição genotípica Bos indicus para obtenção de carnes com maior
maciez. Por outro lado, os resultados obtidos por HADLICH et al. (2006),
demonstraram que é possível se obter carne com maciez desejável, em
animais jovens da raça Nelore com apenas sete dias de maturação. Este fato
mostra a existência da variabilidade dentro da raça, possibilitando a seleção e
melhoramento genético dessa característica.
Embora a degradação post mortem de uma série de proteínas
estruturais tenha sido amplamente estudada nos últimos anos, ainda não foi
possível se estabelecer se este fato, por si só, é diretamente responsável pelo
amaciamento da carne. Análises proteômicas baseadas em géis de eletroforese
bi-dimensional (2DE) têm como objetivo avaliar o comportamento das
proteínas celulares separando-as em frações individuais de acordo com seu
ponto isoelétrico (PI) ao longo do eixo X e, com sua massa molecular (PM),
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ao longo do eixo Y (LAMETSCH e BENDIXEN, 2001). Estudos demonstram
que, por meio da análise proteômica, é possível se relacionar mudanças post
mortem com a maciez da carne (LAMETSCH et al., 2003; LAMETSCH et
al.,2006; MARINO et al., 2015), capacidade de retenção de água (WIEL &
ZANG, 2007,GRAYSON et al., 2016), valores de cor da carne (HWANG et al.,
2005; CANTO et al., 2016, NAIR et al. 2016), métodos de abate (MORZEL et
al., 2004), mudanças nas proteínas miofibrilares e sarcoplasmáticas (LUCCIA
et al., 2005; PICARIELLO et al., 2006), entre outros. POLETI (2013) e
CARVALHO et al. (2014), identificaram a expressão diferenciada da HSP27
durante o processo de maturação da carne. No estudo de POLETI (2013),
realizado com animais da raça Nelore, foi verificado relação entre a presença
da referida proteína e conteúdo de glicogênio muscular. Foi verificado que, em
amostras de 14 dias post mortem, a HSP27 pode ser considerada uma proteína
preditora do conteúdo de glicogênio muscular, demonstrando que a expressão
da proteína aumentava, os níveis de glicogênio muscular diminuíam. Já
CARVALHO et al. (2014), verificaram associações de três heat shocks (HSP27,
HPS1 e HPS70-1) com maciez da carne em animais Nelore, sugerindo que as
proteínas família HSP são fortes candidatas para biomarcadores para a maciez
da carne. Neste contexto, a análise proteômica (2DE) pode permitir estabelecer
a associação entre a abundância de peptídeos e suas particulares relações com
variáveis indicadoras da qualidade da carne, propiciando melhor entendimento
dos processos que estão envolvidos, principalmente com relação à maciez da
carne.
O objetivo geral deste trabalho foi avaliar a proteólise pos mortem em
músculo bovino, visando contribuir para o melhor entendimento do complexo
processo de conversão do músculo em carne e sua associação com a maciez
da carne.
2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Local, animais e amostras coletadas
A pesquisa foi conduzida no Laboratório de Estudos Avançados
em Ciências da Carne (LEACC) do Departamento de Medicina Veterinária
(ZMV) da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA) e no
Laboratório de Análise de Dados Experimentais e de Melhoramento Animal
(LADEMA) do Departamento de Produção Animal (VNP) da Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ), ambas Unidades da Universidade
de São Paulo (USP), em Pirassununga/SP.
Foram coletadas 310 amostras de sangue e de Longissimus dorsi
(LD) para as análises de maciez e proteômicas, de animais da raça Nelore
recriados a pasto e terminados em confinamento, por um período de dois anos
consecutivos. Os animais foram abatidos no Matadouro Escola do Campus
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de Pirassununga após jejum de sólidos de aproximadamente 12 horas. No
dia do abate os animais foram transportados em caminhão boiadeiro até o
Matadouro-escola, localizado a 300 m do local de confinamento, onde foram
então abatidos, de acordo com procedimentos humanitários, conforme exigido
pela legislação brasileira. Os animais foram insensibilizados por atordoamento
com pistola pneumática e em seguida sangrados pela secção dos grandes vasos
do pescoço. Após a morte do animal foi realizada a esfola, evisceração, divisão
e lavagem das carcaças, conforme procedimento padrão do matadouro. Após
a esfola, aproximadamente 15 minutos post mortem, foi retirada uma amostra
do músculo Longissimus dorsi, de cada carcaça, na altura da 12ª costela, a
qual foi cortada, identificada e imediatamente congelada em nitrogênio
líquido. O pH e a temperatura das carcaças foram novamente determinados
aos 45 minutos post mortem e, em seguida, as carcaças foram refrigeradas
em câmara fria, com temperatura entre 0 e 2oC por 24h. Após esse período,
foram determinados novamente o pH e a temperatura das carcaças, coletadas
e congeladas em nitrogênio líquido amostras do músculo Longissimus dorsi
para análises proteômicas e, em seguida, as carcaças foram encaminhadas
para a sala de espotejamento onde foram seccionadas na região entre a 12ª e
a 13ª costelas para a retirada de três amostras (bifes de 2,5 cm de largura) do
músculo LD, na primeira amostras referente à 12ª costela, foi determinada a cor
objetiva, após 20 min de espera. Na sequencia as amostras foram identificadas
e embaladas individualmente á vácuo em filme plástico de alta barreira (mod.
BB3; marca Cryovac) e imediatamente acondicionadas em Câmara fria à
temperatura de 0 a 2oC, localizada no Laboratório anexo ao Matadouro-Escola
da Coordenadoria do Campus Administrativo de Pirassununga (CCPS), onde
foram maturadas por até14 dias. Ao final de cada período pré-determinado de
maturação (0, 7 e 14 dias), as amostras foram transferidas para o Laboratório.
Após as embalagens serem abertas, foram pesados o exsudado do interior da
embalagem e o bife, para posteriores cálculos da perda de água por cocção
(PAC). Na sequência, foram coletadas e congeladas amostras de 1g carne para
as análises proteômicas e os bifes foram assados para as determinações de
força de cisalhamento.
2.2.Análises físico-químicas relacionadas à qualidade
da carne
2.2.1. pH, Temperatura e Cor
O pH e a temperatura foram determinados na altura da 12ª costela,
com auxílio de um medidor digital portátil de pH, com sonda de perfuração de
vidro e de Temperatura, com sonda metálica (mod. NT-PHP; marca Tecnal).
A cor foi determinada com o auxílio de um colorímetro portátil (mod.
MiniScan XE, marca HunterLab), através da escala L*, a*, b*, do sistema CIE
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Lab, com fonte de luz de D65, ângulo de observação de 10º e abertura da célula
de medida de 30 mm. O aparelho foi sempre calibrado com um padrão branco
(L*= 93,80, a*= -0,89, b*=0,95) e outro preto (L*= 1,19, a*= 1,27, b*= 1,92).
As medidas foram feitas em três lugares distintos, na superfície da amostra,
tomando-se a média como o valor determinado.
2.2.2. Perda de Água por Cocção (PAC) e Força de Cisalhamento (maciez)
Para a determinação da Perda de Água por Cocção (PAC) e Força
de Cisalhamento (maciez) foi utilizada a metodologia proposta pela AMSA
(1995).
Os bifes transferidos da Câmara Fria para o Laboratório de Carnes
foram acondicionados em geladeira a ± 5ºC até o momento da análise. As
embalagens com os bifes foram abertas cuidadosamente e o exsudado foi
pesado com auxílio de balança analítica (mod. A2000, marca Marte) e
descartado.
Em seguida, os bifes foram pesados e acondicionados em grades as
quais foram sobrepostas à bandejas de alumínio previamente identificadas. Os
bifes foram assados em Forno Elétrico Industrial (mod. F130; marca Flexa de
Ouro) à 170ºC, até que a temperatura interna (próxima ao eixo geométrico)
dos bifes atingisse 71ºC, a qual foi monitorada com Painel Controlador de
Temperatura com 8 canais de leitura (mod. Dig; marca Globo). Quando a
temperatura interna atingia os 70ºC, os bifes foram retirados do forno e deixados
à temperatura ambiente (sala climatizada a ± 18ºC) por aproximadamente 30
minutos, para então serem pesados novamente, embalados com filme plástico
e acondicionados em geladeira a 5ºC onde permaneceram até o dia seguinte.
Para a determinação da força de cisalhamento, utilizaram-se os bifes
assados no dia anterior, dos quais foram retirados de 4 a 6 cilindros de 13
mm de diâmetro, sempre no sentido paralelo às fibras musculares, com auxílio
de um vazador elétrico. A maciez da carne, ou força de cisalhamento, foi
determinada utilizando-se o aparelho Warner Bratzler Shear Force, com sonda
Warner Bratzler deslocando-se com velocidade de 500 mm/min. A força de
cisalhamento (kg) foi calculada como a média de 6 medidas.
2.3. Extração de proteínas do músculo
A extração de proteínas do músculo foi realizada conforme metodologia
proposta por LAMETSCH et al. (2003) e BOULEY et al. (2004). Foram
pesados 0,5g de músculo congelado de cada amostra, que foram picotadas com
auxílio de uma tesoura cirúrgica. Em seguida foi acrescentado 5mL tampão de
extração específico, 1% de inibidor de protease e 2% de tampão IPG pH 4-7
(GE Healthcare) em cada tubo. As amostras foram homogeneizadas durante um
minuto com auxílio do homogeneizador Turratec (TE-102,Tecnal). Os extratos
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obtidos foram então agitados. Em seguida, as amostras serão centrifugadas,
em temperatura de 4°C. Os sobrenadantes foram acondicionados em tubos
criogênicos e armazenados a -80°C. A quantificação de proteínas totais foi
realizada por meio de kit, que utiliza como proteína padrão a albumina de soro
bovino (BSA).
2.4. Focalização isoelétrica - 1ª dimensão
Para a realização da 1ª dimensão, foram utilizadas tiras de IPG (GE
Healthcare) de 13 cm de comprimento, com gradiente imobilizado de pH
4-7. Estas tiras foram reidratadas em solução de reidratação (DeStreak – GE
Healthcare), a qual conteve uma alíquota do extrato cárneo de cada amostra,
de inibidor de protease (Amersham Bioscience) e tampão de IPG pH4-7 (GE
Healthcare). A etapa de reidratação perdurou por 14 horas, onde as tiras foram
reidratadas passivamente. Em seguida, as tiras reidratadas foram colocadas no
aparelho Ettan IPGphor 3 (GE Healthcare) para a focalização isoelétrica das
proteínas. A 1ª dimensão foi realizada a temperatura de 20°C, com variação de
voltagem e limite de corrente Ao final desta etapa, as tiras estarão prontas para
a realização da 2ª dimensão.
2.5. SDS PAGE - 2ª dimensão
Para a realização da 2ª dimensão, as tiras foram equilibradas por 15
minutos em solução tampão de equilíbrio I e depois por mais 15 minutos em
solução tampão de equilíbrio II. Em seguida, as tiras serão sobrepostas ao gel
de poliacrilamida (SDS-PAGE). No pólo positivo da cuba eletroforética foi
colocado papel filtro para Blotting com 10µL de marcador de peso molecular,
o qual possui 10 bandas distintas de peso molecular, entre 10 a 170kDa. As
tiras, juntamente com o marcador de peso molecular, foram fixados no gel com
solução selante de agarose. Os géis foram colocados na cuba eletroforética SE
600 Ruby (Amersham Bioscience), onde foi acrescentado tampão de corrida
SDS (Laemmli, 1970) concentrado 1x no anodo e 3x no catodo. Os géis
serão corados em Comassie G-250 Colloidal. Nesta etapa as proteínas foram
primeiramente fixadas no gel por 30 minutos e em seguida foram efetivamente
coradas, em solução corante. O excesso de corante foi retirado através de
lavagens com água destilada, para uma melhor visualização dos spots. Foram
realizadas 33 corridas eletroforéticas, gerando um total de 99 géis, que foram
escaneados (Image Scanner III; GE Healthcare) e as imagens digitalizadas.
2.6. Análise das imagens
Para realização da análise dos géis, será utlizado o software Image
Master 2D Platinum (GE Healthcare), onde os spots foram identificados de
forma automática. Em seguida será realizada análise de comparação (match),
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onde foi verificado a presença de um mesmo spot em diferentes géis. Para
tanto, as imagens dos géis foram sobrepostas, primeiramente entre as mesmas
amostras (géis em duplicata), e depois entre amostras diferentes.
2.7. Análises Estatísticas
Para avaliar as implicações dos resultados associados à técnica de
Eletroforese Bi-Dimensional, as intensidades dos volumes de expressão
normalizados (IVEN) obtidas para cada spot foram utilizadas como variáveis
dependentes. Para as análises das informações relacionadas à proteólise post
mortem, as intensidades dos volumes de expressão normalizados (IVEN) de
cada spot foi utilizada como variável dependente em análise de regressão
em função do tempo maturação da carne (1, 7, e 14 dias). As análises foram
realizadas modelo misto que contemplou os efeitos fixos de tempo de maturação
(1, 7 e 14 dias), além dos efeitos aleatórios de Animal e Resíduo. Nestas
análises foi considerado estrutura de Medidas Repetidas nos mesmos animais,
uma vez que cada animal forneceu as três amostras para avaliação da maciez
nos diferentes períodos de maturação. Todas as análises foram realizadas com
auxílio do procedimento PROC MIXED do programa SAS, versão 9.3 (SAS,
2005). Para avaliação das possíveis relações entre a maciez da carne maturada
com 1, 7 e 14 dias e as intensidades dos volumes de expressão normalizados
(IVEN) obtido pela Eletroforese Bi-Dimensional, foram utilizadas também
análises de correlação Momento-Produto de Pearson e de Regressão por meio
dos procedimentos PROC CORR e REG do programa anteriormente citado.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Avaliações das características relacionadas à
qualidade da carne
A Tabela 1 encontra-se resumo da análise estatística descritiva, com
os números de observações (N), estimativas de médias (MED), desvio padrão
(DP), coeficientes de variação (CV), valores mínimo (MIN) e máximo (MAX)
para as características relacionadas à qualidade da carne analisadas.
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Tabela 1. Análise estatística descritiva das variáveis Idade ao abate, pH 1 e 24 horas, cor (L*, a* e b*), perda
de água por cocção aos 0 (PAC0D), 7 (PAC7D) e 14 (PAC14D) dias de maturação e de maciez ao 0 (MAC0D), 7
(MAC7D) e 14 (MAC14D) dias de maturação.

Observa-se na Tabela 1 que a idade média dos animais ao abate foi de
711 dias, variando de 640 a 858 dias. Essa variação é explicada pelo fato de
que parte dos animais utilizados nesse estudo fizeram parte do Projeto, que tem
como um dos objetivos avaliar as características de desempenho e de qualidade
da carcaça e da carne de bovinos Nelore em diferentes tempos de confinamento
(56, 84, 112 e 140 dias), justificando assim a variação da idade dos animais.
Os valores de pH 1 e 24 horas post mortem bem como a cor objetiva
foram determinados para monitorar a possível ocorrência de DFD (Dark,
Firm and Dry), que podem interferir nos resultados das análises de maciez e
proteômicas. Embora os valores médios do pH 1 e 24 horas estejam Dentro da
normalidade (6,7 e 5,6, respectivamente), algumas carcaças (N=17) tiveram
valores de pH 24 horas elevados (> 5,8) sugerindo a presença da anomalia
DFD. A média dos valores de cor (L*, a* e b*) corroboram as medidas de pH
observando-se também alguns valores altos de a*, que está associado à cor
vermelha da carne, indicando a presença da anomalia DFD. Os valores médios
de PAC foram normais, porém com alguns extremos.
Em decorrência da verificação da presença da anomalia DFD, as
amostras dessas carnes foram excluídas. Em relação aos valores médios de
maciez, observa-se um declínio nos valores determinados do tempo 1, para
os tempo 14 dias de maturação, fato este, esperado, uma vez que a carne está
sob efeito de enzimas proteolíticas, Entretanto, esses valores estão acima dos
limites estabelecido para a carne ser considerada macia, que deveria estar
próximo dos 4,5 kg. Este fato pode ter ocorrido em virtude do protocolo
utilizado, proposto pela AMSA (1995), poder estar superestimando os valores
de força de cisalhamento.
SHACKELFORD et al. (1991b), determinaram a maciez em
equipamento Warner Bratzler, de bifes de contra-filé bovino e associaram
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os valores obtidos com análise sensorial e reportaram 4,6 kg de força de
cisalhamento como sendo o limite entre a carne macia e dura. Posteriormente,
BOLEMAN et al. (1997) estabeleceram três categorias para maciez baseadas
nos valores de força de cisalhamento: macia (2,57 a 3,58 kg), intermediária
(4,08 a 5,40 kg) e dura (5,90 a 7,21 kg). Ressalta-se que os dois autores citados
estabeleceram os limites para maciez em amostras de carne resfriadas à
temperatura ambiente (25ºC) por um período máximo de 6 horas e subseqüente
determinação da força de cisalhamento. Por outro lado, o protocolo da AMSA
(1995) estabelece que a carne, após cozida e pesada, deve ser embalada em
filme plástico e permanecer sob refrigeração ± 5ºC overnight e somente
no dia seguinte serem retirados os cilindros para determinação da força de
cisalhamento.
PFLANZER e FELÍCIO (2009), utilizando o protocolo da AMSA
(1995) para determinação da maciez, relataram valores médios de força de
cisalhamento próximos a 7,0 kg, em bifes de Longissimus dorsi maturados por 14
dias e posteriormente congelados. CHARDULO et al. (2010) relataram valores
de maciez variando de 2,9 a 5,7 kg em novilhos Nelore com idade entre 15 a 19
meses com a mesma metodologia. DESTEFANIS et al. (2008) compararam os
valores de força de cisalhamento determinados instrumentalmente, através do
mesmo protocolo da AMSA (1995) com avaliação sensorial e relataram que
os provadores classificaram a carne como macia < 4,4 kg, intermediária entre
4,4 e 5,4 kg e dura >5,4 kg. Por outro lado, CAINE et al. (2003), utilizando
o mesmo protocolo para determinação da maciez, observaram variação entre
a avaliação sensorial e instrumental, reportando valores próximos a 7,0 kg
em bifes de contra-filé bovino. Esses autores sugerem que essas diferenças
poderiam ser minimizadas se a avaliação instrumental fosse conduzida em
amostras de carne quentes, ao invés de serem feitas com a carne fria, pois na
análise sensorial os provadores provam a carne quente.
3.2. Avaliação da proteólise em Longissimus dorsi ao
longo do processo de maturação
Para essas análises foram avaliados as intensidades dos volumes
de expressão normalizados (IVEN) dos spots para as amostras de carne
avaliadas com 24 horas, sete e com 14 dias de maturação, visando identificar o
comportamento da abundância dos peptídeos ao longo do período de maturação
da carne.
Os números de spots detectados entre os 99 géis referentes aos três
tempos de maturação da carne oscilaram de 399 a 298 spots. As diferenças no
perfil protéico, baseadas no estudo comparativo (match) dos géis inter e intra
tempos de maturação, demonstraram que ocorreram 274 spots em comum nos
três tempos avaliados, com no mínimo, cinco informações das intensidades
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dos volumes de expressão normalizados (IVEN) dentro de cada tempo. Dessa
forma, 274 spots presentes em todos os três períodos de maturação foram
submetidos às análises de variância.
Em virtude do elevado número de spots a serem avaliados, utilizouse a correção de Bonferroni para controle do nível de significância conjunto
em 5%, determinando o valor do nível de significância individual (α), que
proporcionaria o nível de significância conjunto (α*), conforme sugestões
de SILVA e VENCOVSKY, (2002). Para controle de nível de significância
conjunto (α*) em 5%, o valor do nível de significância individual (α), para 274
testes, foi de P<0,0002.
As análises de variância das intensidades para os volumes de expressão
normalizados (IVEN) dos spots demonstraram que 29 spots apresentaram
efeitos significativos (P<0,0002). As estimativas de médias e respectivos
erros padrão para as intensidades para os volumes de expressão normalizados
(IVEN) nos 29 spots que apresentaram efeitos significativos para os diferentes
tempos de maturação da carne encontram-se na Tabela 2 e na Figura 1.
Foram realizadas análises de regressão visando investigar o
comportamento das intensidades dos volumes de expressão normalizados
(IVEN) para os 29 spots que apresentaram efeitos significativos para ao longo
dos três período de maturação da carne.
Na Tabela 3 são apresentados os coeficientes de regressão e a
respectiva probabilidade da estatística t associada aos coeficientes de regressão
obtidos nas análises de regressão.
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Tabela 2. Estimativas de médias (MED) e respectivos erros padrão (EP) para as intensidades para os volumes
de expressão normalizados (IVEN) nos spots significativos para amostras avaliadas com 24 horas, sete e14 dias
de maturação.
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Figura 1. Eletroforese Bi-dimensional de gel de poliacrilamida (12,5%) de músculo bovino
(Longissimus dorsi), evidenciando os spots que apresentaram diferenças significativas nas
intensidades para os volumes de expressão normalizados entre os tempos de maturação 1, 7 e
14 dias.
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Tabela 3. Resumo das Análises de Regressão para os spots significativos nas amostras de músculo com 24 horas,
sete e 14 dias post mortem.

Verifica-se na Tabela 3 que, dos 29 spots, sete apresentaram
comportamento linear de 1º grau e 22 spots apresentaram comportamento
linear de 2º grau.
Entre os sete spots com comportamentos lineares de 1º grau, somente
o spot 10 apresentou aumento na intensidade de expressão ao longo do
processo de maturação da carne. Para os demais spots com comportamentos
lineares de 1º grau (spots 19, 30, 31, 62, 71 e 144), foram verificados reduções
nas intensidades dos volumes de expressão com o decorrer do tempo de
maturação. Por outro lado, dentre 22 spots que apresentaram comportamento
linear de 2º grau, cinco spots demonstraram funções com pontos de máximo
de intensidade de volumes de expressão. Neste caso, os pontos de máximo
ocorreram com 3,72, 6,89, 7,44; 7,61 e 7,41 dias, respectivamente, para os
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spots 15, 55, 157, 162 e 167. Nos demais spots com efeitos lineares de 2º grau,
foram verificados funções com pontos de mínimo de intensidade de volumes
de expressão que ocorreram entre 7,48 dias, para o spot 74 e 11,77 dias para
o spot 120.
Estes resultados são relevantes, pois demonstram a complexidade
envolvida no processo proteólise da carne. Na literatura consultada, não foram
encontrados trabalhos que demonstraram os diferentes comportamentos dos
spots, que em última análise, são a evidência física dos diferentes padrões
de abundância dos peptídeos presentes na carne. Para relacionar os valores
de maciez da carne aos ao longo do período de maturação e o spots que
apresentaram mudanças de expressão significativas, adotou-se análises de
regressão múltipla somente dos spots com correlação momento-produto de
Pearson superiores a 0,5, negativas ou positivas.
Na Tabela 4 são apresentados constante de regressão, os coeficientes
de regressão, valores de estatística F e a respectiva probabilidade de cada
coeficiente de regressão obtidos nas análises que relacionam a maciez da
carne com os spots significativos, ao longo do tempo de maturação da carne.
A equação descrita na Tabela 4, para as amostras avaliadas ao logo do período
de maturação, apresentou R2= 0,7704 e valor de estatística de C(p) = 6,0000,
indicando ajuste adequado da função em relação aos dados de maciez da carne
com 14 dias de maturação.
Tabela 4. Estimativas da constante de regressão, o coeficiente de regressão, valores de estatística F e a
respectiva probabilidade de cada coeficiente de regressão, obtidos nas análises que utilizaram a abordagem
“b” para as amostras avaliadas ao logo do período de maturação da carne.

JIA et al. (2007) também trabalhando com bovinos, avaliaram
as mudanças proteômicas nas primeiras 24h post mortem. Estes autores
detectaram 105 spots no total, sendo que 47 spots apresentaram mudanças
significativas. BJARNADÓTTIR et al. (2010) trabalharam com 8 bovinos
avaliaram as mudanças de volume de expressão das proteínas em dois tempos,
uma e 48h post mortem. A eletroforese bidimensional foi conduzida em
duplicata totalizando 32 géis. Foram detectados 300 spots e, destes, 35 spots
apresentaram mudanças significativas durante as primeiras 48h post mortem.
CARVALHO et al. (2014), avaliando animais Nelore contrastantes para
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valores de maciez, identificaram 13 spots significativos em carnes com 24 hs
de maturação.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O efeito da maturação sobre abundância de peptídeos verificado neste
trabalho demonstra a complexidade envolvida no processo proteólise da carne.
Os modelos de regressão observados sugerem que, durante a dinâmica do
processo de maturação, a abundância dos peptídeos sofre alterações particulares
ao longo deste período. A identificação por meio de análises de espectrometria
de massa (MALDI-QTOF MS/MS) permitirá identificar peptídeos presentes
com efeito significativo e com potencial para ser considerado biomarcador
para certificação da maciez da carne de bovinos da raça Nelore.
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RESUMO
Para que a produção animal contemple os novos valores da sociedade o
paradigma produtivista-pontual que deve ser substituído. Não há como perpetuar
sistemas produtivos seja ambientalmente, economicamente e socialmente,
com esse tipo de abordagem. Necessita-se internalizar o paradigma sistêmicointegrado onde as intervenções se darão não numa atividade, mas sim num
sistema produtivo o qual está inserido num sistema ambiental. Os sistemas
pecuários devem objetivar o aumento de sua eficiência em transformar os
alimentos, principalmente os nutrientes nitrogênio e fósforo e os recursos
naturais renováveis e não-renováveis, em produtos. Para isso, os paradigmas
produtivos devem mudar, entendendo qualquer sistema produtivo como uma
unidade complexa, aberta a influências externas e internas. Quanto melhor a
eficiência de uso de insumos, melhor a eficiência ambiental, menor o passivo
a ser manejado, maiores os impactos positivos na sociedade e na economia. Se
e eficiência no uso de recursos e insumos é uma meta a ser buscada, necessitase conhecer os fluxos destes nos sistemas produtivos a fim de identificar os
limitantes e propor as ações e políticas mitigatórias. O Brasil é carente deste
tipo de informação o que tem dificultado a tomada de decisões e aumento dos
conflitos. A eficiência não ocorrerá sem a informação e o conhecimento. As
informações disponíveis são pontuais, geradas sem um enfoque sistêmico e
consideração aos novos paradigmas produtivos. A partir de novas abordagens
e entendimentos da multidimensionalidade da produção de alimentos outros
caminhos poderão conduzir à sustentabilidade, proporcionando o aumento dos
índices de produção e produtividade e considerando a capacidade de suporte
dos ecossistemas.
1. Introdução
O Brasil ocupa posição de destaque entre os maiores produtores de
proteína animal e estudos de agências nacionais e internacionais mostram que
nos próximos dez anos o país será o maior produtor de proteína animal do
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mundo. Essa condição coloca a responsabilidade de refletir e se posicionar
adequadamente sobre a relação entre a produção animal e o meio ambiente,
pois a atividade é grande consumidora de recursos naturais e possui grande
potencial de poluição. O questionamento que se faz é: como compatibilizar
os benefícios econômicos e sociais que a pecuária provê para o país com a
preservação e conservação ambiental?
Vários países já conseguiram expandir suas produções e,
concomitantemente, conservarem seus biomas. Para isso utilizaram vários
instrumentos: leis mais restritivas, incentivos econômicos, subsídios e
financiamentos ambientais, programas educacionais, intensificação dos
serviços de assistência rural, geração de informações, mudança dos paradigmas
produtivos e, mais recentemente o pagamento por serviços ambientais. O Brasil
deve aprender com essas experiências, internalizar conceitos e promover as
mudanças necessárias considerando sua condição social, cultural, ambiental
e econômica.
Um dos paradigmas que deve ser substituído imediatamente é
o produtivista-pontual. Não há como perpetuar sistemas produtivos seja
ambientalmente, economicamente e socialmente, com esse tipo de abordagem.
Necessita-se internalizar o paradigma sistêmico-integrado onde as intervenções
se darão não numa atividade, mas sim num sistema produtivo o qual está
inserido num sistema ambiental.
Vieira (1992), a abordagem do ambiente caminhou a partir da antiga
visão local, tecnológica e pontual, até a contemporânea concepção planetária,
política e holística. Petersen et al. (2007), soluções gerais são difíceis de
conceber, pois os sistemas para gerenciamento de resíduos são extremamente
diversificados. Assim, as prioridades dos agricultores serão muito diferentes e
exigem estratégias diferentes. Apesar do hiato entre o conhecimento dos riscos
múltiplos e a aceitação deste conhecimento pelos políticos, entende-se que
soluções de baixo custo só podem ser encontradas com políticas integradas.
Diamond (2002) o impacto ambiental negativo da produção pecuária no meio
ambiente tornou-se mais clara nos últimos anos, mas muitas das complexas
relações entre produção, sistemas produtivos e impacto ambiental ainda não
estão bem compreendidas. Isso é, especialmente, válido para o destino dos
nutrientes e do carbono. Há enorme diversidade de sistemas de produção e
formas de manejo destes sistemas.
Os sistemas pecuários devem objetivar o aumento de sua eficiência
em transformar os alimentos, principalmente os nutrientes nitrogênio e fósforo
e os recursos naturais renováveis e não-renováveis, em produtos. Para isso, os
paradigmas produtivos devem mudar, entendendo qualquer sistema produtivo
como uma unidade complexa, aberta a influências externas e internas. Quanto
melhor a eficiência de uso de insumos, melhor a eficiência ambiental, menor
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o passivo a ser manejado, maiores os impactos positivos na sociedade e na
economia.
Globalmente, a produção pecuária excreta 100 Tg (70-140 Tg)
de nitrogênio (N) por ano, mas apenas 20-40% desse valor é recuperado e
utilizado como fertilizante (Sheldrick et al, 2003;. Oenema e Tamminga, 2005).
O restante é perdido para o ambiente. As quantidades estimadas de fósforo
(P) e potássio (K) nos resíduos pecuários são 1,5 e 3,0 vezes a presente nos
fertilizantes minerais (Sheldrick et al.2003), mas apenas uma fração do P e do K
são eficientemente utilizadas. A melhoria da eficiência no uso desses nutrientes
depende de melhor gestão dos resíduos, uso de tecnologia e reestruturação dos
sistemas de produção (Sims et al, 2005.; Bleeken et al, 2005;. Burton & Turner,
2003; Ju et al, 2005).
O aumento das restrições ambientais contidas na Política Agrícola
Comum da EU forçou os agricultores a reduzirem as entradas de N e P através
de fertilizantes, ração animal e resíduos de animais e aumentar a eficiência de
uso destes nutrientes. Essas ações provaram-se bastante eficazes na redução do
potencial poluidor das produções animais (RIVM, 2004).
As atuais preocupações ambientais referem-se principalmente as
emissões gasosas de NH3, N2O e CH4, lixiviação de NO3- para as águas
subterrâneas e de N (NO3- e NH4+) e P (ΣPO4) para as águas de superficiais. O
acúmulo nos solos de Cu e Zn em locais com histórico de fertilização recebeu
considerável atenção nas décadas de 1980 e 1990, mas agora a preocupação
é menor devido a consideração do uso desses elementos nas regulações
governamentais de alimentos para animais e sobre o uso como fertilizante
(Jondreville et al, 2003;. Dourmad e Jondreville, 2006, 2007).
Em 1998, a Holanda implantou um novo sistema para controlar o balanço
de nutrientes nas propriedades rurais (Mineral Accounting System – MINAS).
Uma das diretrizes estabelecida foi que em propriedades nas quais a perda de
nitrogênio e fósforo excedesse os limites estipulados o produtor deveria pagar
US$ 1,25/kg para os primeiros 10 kg que excedessem o limite de fósforo por
hectare e US$ 5 para cada sucessivo kg. No caso do nitrogênio pagaría-se US$
2,50/kg e US$ 10, respectivamente (Jongbloed et al., 1999).
Se e eficiência no uso de recursos e insumos é uma meta a ser
buscada, necessita-se conhecer os fluxos destes nos sistemas produtivos a
fim de identificar os limitantes e propor as ações e políticas mitigatórias. O
Brasil é carente deste tipo de informação o que tem dificultado a tomada de
decisões e aumento dos conflitos. A eficiência não ocorrerá sem a informação
e o conhecimento. As informações disponíveis são pontuais, geradas sem um
enfoque sistêmico e consideração aos novos paradigmas produtivos.
Diversas metodologias de avaliação de impacto estão validadas e
disponíveis. O balanço de nutrientes é consagrado e passível de utilização na
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avaliação dos sistemas produtivos pecuários.
O Balanço de Nutrientes (BN) é um método consagrado para
quantificar o impacto ambiental da utilização de nutrientes pelas atividades
agropecuárias (Oenema et al., 2003). No BN calcula-se a diferença entre
as entradas e saídas de nutrientes do sistema. A abordagem do BN tem sido
utilizada como uma ferramenta valiosa para auxiliar os atores na tomada
de decisão (Oenema et al., 2001) e dimensionar os impactos ambientais de
sistemas pecuários (Toma et al., 2013). O manejo de nutrientes é definido
como o processo de atribuição e utilização de recursos para atingir metas
agronômicas, ambientais e sociais específicas (OENEMA e PIETZAK, 2006),
sendo utilizado como um instrumento capaz de estimar os excedentes de
nutrientes produzidos nas criações animais, levando em conta informações
locais. O acúmulo e desequilíbrio dos nutrientes dentro do sistema de produção
de carne tem sido a força motriz por trás do potencial de risco ambiental
proporcionado pela pecuária (FRINK, 1969; AARTS et al., 1992; WATTS et
al., 1994; KLAUSNER, 1995), onde a gestão da produção e do risco ambiental
tem sido um gargalo nos dias atuais. O ineficiente uso dos nutrientes na pecuária
é uma das principais causas de pressão ambiental, podendo causar eutrofização
e acidificação dos corpos d´água e aquecimento global (Djekic et al., 2014).
O desequilíbrio entre entradas e saídas de nutrientes define a magnitude do
potencial de risco ambiental e fornece suporte a tomada de decisão sobre as
causas subjacentes a estes desafios (COSTA JUNIOR et al., 2013).
O futuro da agropecuária brasileira está em uma encruzilhada. Um
dos caminhos é manter o que tem sido feito até agora, aumento dos índices de
produção e produtividade, crença exagerada no viés tecnológico, resultados
sociais e ambientais modestos e tendo como metas safras recordes, lucro
máximo a custo mínimo e atendimento prioritário do mercado externo.
A partir de novas abordagens e entendimentos da
multidimensionalidade da produção de alimentos outros caminhos poderão
conduzir à sustentabilidade, proporcionando: aumento dos índices de produção
e produtividade, considerando a capacidade de suporte dos ecossistemas;
conhecimento e tecnologias que possibilitem maior eficiência aos sistemas
nas dimensões produtivas, sociais, culturais, ecológicas e econômicas;
integração agricultura e pecuária, resultando em sistemas ambientalmente
mais equilibrados, eficientes no uso de nutrientes e energia e com menor custo
ambiental; visualização e entendimento das dimensões, fluxos e interações no
sistema de produção e deste com o seu entorno; aproximação da ciência com
o setor agropecuário e a sociedade, respondendo a questões, propondo ações e
avaliando intervenções que tenham relevância para a sustentabilidade; melhor
entendimento da atividade agropecuária pelos outros segmentos sociais, maior
valoração de seu capital social e redução dos conflitos sociais e ambientais;
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recolocação da posição do humano na agropecuária, não somente como
viabilizador da produção de produtos, mas como parte de um sistema que além
de produzir também tem a função de manter a base ecológica e a estrutura
social; instituições públicas mais sólidas e capazes de responder aos anseios
da agropecuária e dos cidadãos; empresas com maior permeabilidade social,
resultando em benefícios econômicos, ambientais e sociais; democracia mais
forte com um convívio social menos conflituoso.
2. Estudos de Caso
Neste item apresentam-se estudos de cálculo balanço de nutrientes,
bem como proposições de manejos e intervenções a fim de tornar o uso dos
nutrientes mais eficiente.
2.1. Bovinocultura de Leite
O estudo teve como objetivo realizar o balanço nutrientes de um sistema de
produção de leite orgânico. O trabalho foi desenvolvido com base nos dados
produtivos de 12 meses, de julho de 2013 a junho de 2014, de uma propriedade
orgânica com produção de leite a pasto contendo em média 65 vacas em
lactação. O cálculo do balanço de nutrientes foi semelhante a metodologia
adotado por Palhares (2013), onde os dados obtidos foram sistematizados e
organizados considerando os valores de entrada e saída de N e P de cada mês.
As informações produtivas mensais foram coletadas no banco de dados do
programa Balde Cheio da Embrapa Pecuária Sudeste. As entradas utilizadas
para o cálculo foram as alimentares (milho e farelo de soja) e a adubação (cama
de frango). As saídas foram o leite cru e os animais negociados para venda. O
número de animais que saíram do sistema foi transformado em unidade animal
pelo peso vivo e os percentuais de N e P obtidos de acordo com Rasmussen,
et al., 2011.
A quantidade média de entrada de N no sistema foi de 777 kg mês-1.
Considerando o período estudado, 55% do valor de nitrogênio de entrada foi
constituído pela cama de frango, 23% pelo farelo de soja e 22% pelo milho.
A entrada de P no sistema apresentou a média de 631 kg mês-1. Na análise do
período total observa-se também uma alta porcentagem registrada pela cama
de frango, 93%, sendo 5% para o milho e 2% para o farelo de soja.
Pela saída, o sistema gerou em média 41 kg mês-1de N e 8 kg mês1de P. Para todo o período analisado, 54% do total de N foi proveniente do leite
e 46 % da venda dos animais (Tabela 1). Para o valor total de saída do P, 41%
foi originário do leite e 59% da venda de animais.
Cederberg e Mattsson (2000), calculando os valores para o balanço
de N e P dos sistemas de produção de leite orgânico e convencional na Suécia,
obtiveram o excesso de nutrientes. No caso do orgânico isso representou 65 kg
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ha-1 de N e 1,1 kg ha-1de P. E quando comparados aos valores de excesso do
sistema orgânico em questão, 441 kg ha-1 de N e 374 kg ha-1de P, revelam que
50 % destes valores são provenientes da cama de frango e podem ser reduzidos
através do emprego de uma outra fonte de adubo orgânico, que atenda nas
necessidade nutricionais de N das plantas e não exceda o aporte de P.
Tabela 1. Balanço de nitrogênio e fósforo no período.

Na Tabela 2 apresentam-se os balanços mensais. Em onze meses
os balanços foram negativos o que representa o excedente de nutrientes e,
consequente acúmulos de N e P.
Tabela 2. Balanços mensais dos nutrientes.

155

Os acúmulos também estão nas fezes e urina dos animais contribuindo
naturalmente com a adubação e fazendo parte do fluxo do sistema, aqui não
quantificado. Se houvesse uma determinação dos elementos, N e P, que
caracterizasse essas fezes como um adubo potencial, lançaria mão deste
recurso disponível na fazenda para adubação e reduziria a entrada da cama de
frango como fertilizante.
Somente no mês de outubro de 2013 o balanço foi positivo devido a
entradas muito baixas e as saídas mais significativas do período, representada
pela grande venda de animais, as quais foram responsáveis por 46% e 59% de
N e P, respectivamente.
Nos meses de janeiro e junho observam-se os balanços mais
negativos em função do manejo de adubação das pastagens de verão e inverno,
demonstrando a influência do fertilizante no cálculo do balanço. Em função
da grande contribuição do excedente de nutrientes estar vinculado ao uso do
fertilizante orgânico é indicada a captação dos efluentes da sala de ordenha para
utilização via fertirrigação como ação do manejo ambiental para reciclagem
dos nutrientes, proporcionando a redução da compra de cama de aviário e o
consequente impacto positivo no balanço.
Deve ser considerado na análise dos balanços mensais a logística de
compra dos fertilizante e insumo alimentares, pois esses eram comprados em
grande quantidade em alguns meses, havendo compras pouco expressivas em
outros meses, como em outubro e dezembro de 2013 e fevereiro a maio de 2014.
Isso significa que as grandes quantidades adquiridas em determinados meses
não foram totalmente utilizadas no mês, mas sim nos meses subsequentes.
O balanço de nutrientes apresentou-se negativo o que conferiu em
acúmulo de nutrientes no sistema. Esse acúmulo representa a presença de
elementos com significativo potencial poluidor, situação que pode comprometer
a qualidade ambiental. Melhorias no manejo nutricional, como a oferta de
pastagens com elevado valor nutritivo e no manejo dos resíduos, fomentando
a ciclagem de nutrientes, propiciarão redução das entradas.
2.2. Bovinocultura de Corte
O objetivo deste estudo foi avaliar a utilização do balanço de nutrientes
como indicador ambiental e produtivo de três confinamentos de bovinos de
corte no Estado de São Paulo. Analisou-se três confinamentos com criação de
bovinos Nelore com diferentes escalas de produção (Tabela 3). Para o cálculo
do balanço considerou-se os elementos N e P, sendo as entradas os ingredientes
da dieta e as saídas o produto carne. Foi considerado somente um ciclo de
produção no ano, com uma ingestão de matéria-seca fixa de 10,1 kg MS cab-1
dia-1. Os dados de N e P dos alimentos foram obtidos da tabela de exigências
nutricionais de bovinos de corte (Valadares Filho et al., 2010). Nas saídas foi
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considerado um rendimento de 54,5% de carcaça em base de matéria seca.
Para os cálculos dos nutrientes, considerou- se as médias das concentrações
nos seguintes cortes: filé mignon, contrafilé, alcatra, coxão duro, coxão mole,
patinho, lagarto, capa de filé e cupim, retirados da tabela de composição de
alimentos da Unicamp (NEPA, 2011), não sendo contabilizados os nutrientes
presentes em ossos, gorduras, couro e vísceras.
Tabela 3. Características produtivas dos sistemas avaliados.

Os resultados do balanço de nutrientes para cada sistema produtivo
são apresentados na Tabela 4. Observa-se que a Fazenda 1 que apresentou
o maior número de animais por ciclo, ou seja, a maior escala de produção,
não foi a que apresentou melhores índices de incorporação dos nutrientes no
produto final (9,62% de N e 3,11% de P). Para a fazenda 2, os valores de
incorporação de N e P foram 10,75%, 3,42%, respectivamente e na fazenda
3, 6,77% de N e 1,64 % de P, o que implica que independente da escala de
produção, apenas uma fração dos nutrientes foram incorporados ao produto
final, sendo o restante incorporado ao sistema na forma de dejetos ou perdido
por emissões no caso do nitrogênio.
Se alterarmos a composição da dieta e substituirmos a cana picada
(4% de N; 0,08 % de P) por bagaço (3% de N; 0,05% de P) para as fazendas
2 e 3, haverá um menor desperdício de nutrientes, aumentando a incorporação
do N (11,17%; 6,89 % nas fazendas 2 e 3 respectivamente, assim como para o
P ( 3,63% fazenda 2 e 1,67% na fazenda 3).
Tabela 4. Balanço de nutrientes dos confinamentos.
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Uma medida mitigatória é a utilização dos dejetos como fertilizantes,
prática muito comum na pecuária nacional, mas esta deve ser feita de forma
criteriosa, com conhecimento da área onde os mesmo serão aplicados, a
atendimento as recomendações da cultura vegetal, e a quantidade correta de
dejeto, além da consideração das condições climáticas. Porém, no Brasil, ainda
existe a carência de dados sobre as emissões de nutrientes provenientes de
confinamento bovinos (Costa Junior et al., 2013), ou seja, devido a esse manejo
deficitário presente nos confinamentos brasileiros, perde-se nutrientes que
poderiam ser utilizados de forma ambientalmente correta e agronomicamente
benéfica, além de reduzir o risco ambiental da atividade.
Verificou-se que a escala de produção não reflete a eficiência de
produção (porcentagem de uso dos nutrientes), quando essa é avaliada pelo
balanço de nutrientes. Alterações no manejo nutricional constituem uma ação
mitigatória a fim aumentar a eficiência de uso dos elementos, assegurando
maiores saídas de nutrientes e, consequentemente, redução dos potenciais
riscos de poluição.
2.3. Avicultura de Corte
O objetivo do estudo foi calcular o balanço de nutrientes das granjas
de corte. O balanço foi calculado para o nitrogênio, o fósforo e potássio. As
entradas consideradas para cada propriedade foram a alimentação e o substrato
para cama de aviário, enquanto as saídas foram os animais e o resíduo de cama
de aviário. Todas as análises e cálculos foram elaborados com base em matéria
seca e foram realizados para seis ciclos de produção. Os produtores foram
entrevistados informações sobre as produções e práticas de cada propriedade.
A composição original das camas de aviário foi obtida da literatura. As
características de cada propriedade são observadas na Tabela 5.
O fósforo foi o elemento com a menor porcentagem de não-uso, de 5%
a 13%. O nitrogênio teve a maior porcentagem de não-uso, de 42% a 49%. O
potássio variou de 31% a 37%. O balanço demonstra que ações para melhorar
o uso de nutrientes pelos sistemas devem ter o nitrogênio como o primeiro
elemento a ser trabalhado. Essa ações podem compreender manejos da cama
e nutricionais, utilizando práticas que melhorem a retenção de nitrogênio nos
animais e nos resíduos.
O melhor balanço anual foi observado para a propriedade 2, 61% N,
95% P, e 68% K. Isto pode ser explicado devido aos menores pesos de abate
nesta unidade produtiva. É importante ressaltar que 82% do N, 95% de P e 96%
de K saem do sistema na forma de cama de aviário. A quantidade de animais
mortos não foi considerada no balanço e poderia ser entendida como uma
saída do sistema. A consideração da mortalidade em estudos futuros pode ter
impactos nos resultados. Em alguns ciclos, a taxa de mortalidade encontrava158

se acima de 10%, quando a taxa aceitável é em torno de 3,5%.
Nos ciclos em que ocorreu o descarte da cama, isso representou a
maior parte dos nutrientes que deixam o sistema. Os valores máximos foram
de 81% para o nitrogênio, 94% para o fósforo e 96% para o potássio. Concluise que a maior parte dos nutrientes que entram no sistema é imobilizada na
forma de resíduos, portanto, este deve ser entendido como um produto de alto
valor nutricional, na forma de fertilizante, e econômico.
As quantidades de nitrogênio e potássio não utilizadas pelos sistemas
de produção foram altas. Práticas que possam utilizar esses elementos de forma
mais eficaz terão impactos positivos tanto econômicos, quanto ambientais.
Tabela 5. Características das propriedades. Médias considerando seis ciclos de produção por fazenda.

1
2

Milho 59%, farelo de soja 32%, e suplementos minerais 9% da ração.
Produção de seis lotes em base de matéria seca.

Tabela 6. Balanço de nutrientes anual de cada propriedade.

* Balanço é o valor das saídas menos os de entrada. Significa a quantidade que não foi utilizada
pelo sistema de produção no ano.

2.4. Propriedade Rural
Neste estudo de caso apresenta-se o balanço de nutrientes,
considerando uma propriedade rural diversificada, condição que facilita o
manejo ambiental e o uso dos resíduos como fertilizante. Propriedades com
baixo nível de diversificação produtiva, duas ou três atividades agrícolas e/
ou pecuárias, terão maior dificuldade no aproveitamento dos resíduos como
fertilizante, pois as áreas aptas a agricultura podem não comportar toda a
carga de nutrientes. Nesta condição, duas alternativas se apresentam: o uso de
sistemas de tratamento de resíduos e/ou a exportação dos resíduos para outras
áreas que tenham carência de nutrientes. Ambas alternativas podem significar
maiores custos e, no caso de sistemas de tratamento, demanda mão de obra
capacitada.
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Os dados produtivos considerados para a realização do balanço de
nutrientes foram coletados em uma propriedade localizada no Município de
Concórdia, Santa Catarina. Na Tabela 7, observam-se as culturas vegetais e
animais da propriedade com suas respectivas áreas de cultivo e planteis. A área
total da propriedade era de 21 ha.
Para calcular-se a quantidade total de dejetos de suínos produzidos
na propriedade utilizou-se as quantidades especificadas para animais em
terminação estipuladas na Instrução Normativa n0 11 de Santa Catarina. A
quantidade total de cama de frango foi calculada considerando-se uma produção
de 1,5 T de cama por 1.000 frangos e disponibilidade para utilização como
adubo após seis ciclos de produção. A concentração de nitrogênio e fósforo
presente na cama de maravalha foi calculada de acordo com as recomendações
da Comissão de Fertilidade do Solo – RS/SC (2005). Para o cálculo da
quantidade de dejetos gerados pelos bovinos leiteiros utilizou-se a relação de
39 kg de dejeto por Unidade Animal. A concentração de nitrogênio e fósforo
presente nos dejetos bovinos foi calculada de acordo com as recomendações
da Comissão de Fertilidade do Solo – RS/SC (2005). No balanço de nutrientes
foram tomados como elementos referenciais o nitrogênio (N) e o fósforo
(P). Com isto, calculou-se a necessidade desses elementos para cada cultura
vegetal, segundo as recomendações agronômicas de Comissão de Fertilidade
do Solo – RS/SC (2005).
Tabela 7. Culturas vegetais e animais desenvolvidas na propriedade de estudo.

* Unidade Animal (UA) equivalente a 450 kg de peso vivo

Estipular a quantidade de dejetos gerados por cada categoria animal
não é uma tarefa fácil, pois os dados disponíveis na literatura técnico-científica
são muito variáveis. As quantidades de nutrientes nos resíduos também são
variáveis devido a fatores como: o manejo nutricional dos animais, sexo,
genética, manejo hídrico da propriedade, condições de conforto ambiental
nas instalações e qualificação da mão de obra. Para o cálculo do balanço
de nutrientes, o mais recomendável é que se faça uma análise dos diversos
resíduos originados na propriedade, ao invés de se utilizar referenciais da
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literatura, mas para isso deve-se considerar o custo das análises e a proximidade
de laboratórios. Se a análise dos resíduos não for possível, sugere-se utilizar
informações da literatura, considerando condições ambientais e produtivas
semelhantes à propriedade.
A Tabela 8 apresenta o balanço de nutrientes por atividade zootécnica
e na propriedade. Analisando-se cada produção animal em separado e
relacionando esta com a necessidade das culturas, verifica-se que há um
déficit de nitrogênio e fósforo para todas. Isto indicaria a necessidade de se
realizar uma adubação química. Mas esta, seria uma visão errada e de alto risco
ambiental, pois a propriedade é um mosaico de atividades produtivas, e todas
devem ser consideradas no manejo ambiental.
O balanço total de nutrientes da propriedade demonstra um déficit
de nitrogênio, mas um excesso de fósforo. A quantidade total de fósforo em
excesso proporcionada pelos dejetos animais foi de 2.076,47 kg de P2O5
ano-1, isto significa 38,4% além da exigência das culturas. Portanto o manejo
de resíduos e ambiental da propriedade deveria ter como referencial este
elemento, e não o nitrogênio. O déficit de nitrogênio seria preenchido pela
adubação química.
Destaca-se que grande parte desses elementos, não estarão
disponíveis para as plantas no primeiro ciclo de cultivo, mas presentes no solo
de forma residual. O residual deverá, obrigatoriamente, ser considerado nas
adubações futuras. Ele pode ser reduzido pelo uso de sistemas de tratamento,
como biodigestores e plataformas de compostagem, os quais mineralizarão
a matéria orgânica, tornando os nutrientes mais disponíveis para o primeiro
cultivo, ressaltando que o aumento da disponibilidade inicial, obrigará a uma
menor aplicação de resíduos. O residual é ambientalmente preocupante para o
nitrogênio, pois este apresenta elevada mobilidade, podendo atingir os corpos
d’água na forma de nitrato. O fósforo é um elemento de baixa mobilidade nos
solos brasileiros, mas por processos de escorrimento superficial e erosão, o
elemento poderá atingir as águas superficiais.
Pode-se intervir de quatro formas para diminuir a quantidade de
nutrientes ofertada e o residual no solo: melhorar o manejo nutricional, utilizar
culturas vegetais que proporcionem maior demanda de nutrientes, exportar os
resíduos para outras áreas e utilizar sistemas de tratamento de resíduos.
O aproveitamento dos resíduos como fertilizante é uma prática que
sempre estará presente nas unidades de produção animal. Para que este seja
feito de forma correta e com reduzido risco ambiental necessita-se manejar a
propriedade considerando todas as atividades econômicas, caso contrário, este
aproveitamento será um constante foco de poluição difusa. A realização do
balanço sempre deverá ser iniciada pela unidade produtiva, mas também deve
ser considerado o balanço de nutrientes da bacia hidrográfica.
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Tabela 8. Balanço de nutrientes por atividade zootécnica e na propriedade.

* a disponibilidade de N no primeiro cultivo é de 50% e a de P2O5 de 60%, segundo a Comissão
de Fertilidade do Solo – RS/SC (2005).
**Balanço de Nutrientes é a subtração da disponibilidade dos nutrientes no primeiro cultivo pela
necessidade de N e P2O5 das culturas da propriedade.

3. Considerações Finais
A aplicação do método do balanço de nutrientes para a avaliação dos
sistemas de produção animal irá gerar os seguintes benefícios:
- Auxiliar na mudança de visão de “atividade produtiva” para sistema
produtivo;
- Explicitar todos os fluxos de insumos e recursos envolvidos na
produção, visualizando o objeto de estudo como um sistema ecológico que
interage com outros sistemas, de maior ou menor escala;
- Internalizar o conceito de zootecnia de precisão nas cadeias
produtivas, bem como facilitação da aplicação do conceito;
- Propiciar impactos positivos na redução do custo de produção e no
passivo ambiental;
- Subsidiar o planejamento de políticas e proposição de legislações
que objetivem a adequação da atividade e seus sistemas produtivos;
- Empoderar a tomada de decisão pela sociedade e atores das cadeias
produtivas;
- Reduzir os conflitos entre sociedade/governo/setores devido a
disponibilização de informações;
- Promover a interação das ciências agrária e ambiental.

162

Os riscos e ameaças ao cálculo do balanço de nutrientes para produção
animam são:
- Dificuldade na obtenção de dados sobre fluxos de entrada do sistema;
- Falta de conhecimento público da metodologia e seus indicadores;
- Exige um conhecimento profundo do sistema, que inclui identificar
os principais componentes e a natureza de suas interações entre si e com o
meio externo.
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Resumo
Com o aumento nos custo das matérias primas para formulações de raçoes e
as altas exigências nutricionais dos animais, viu-se a necessidade de encontrar
alternativas para melhorar e otimizar a eficiência alimentar, visando diminuir
custos sem alterar o desenvolvimento do animal. Fêmeas hiperprolíficas possuem
alto número de leitões nascidos vivos, entretanto esse aumento trouxe alterações
fisiológicas na matriz, deixando-as mais vulneráveis a desgaste corporal, devido
há um aumento na competição fetal. Essa competição fetal trás a necessidade
de nutrientes mais disponíveis e facilmente absorvidos, principalmente aos 80º
dia de gestação, onde há grande intensidade no crescimento fetal e a necessidade
de ganho e reserva energética é extremamente alta. As matrizes nutricionais,
possuem ingredientes com fatores antinutricionais como polissacarídeos não
amiláceos (PNA’s) de difíceis degradação e digestão. Desta forma a utilização
das enzimas vem auxiliar na quebra de PNA’s proporcionando a liberação
e absorção de energia e nutrientes pelos suínos, diminuindo a excreção
destes nutrientes e consequentemente reduzindo o impacto ambiental.
1. Introdução	
O crescimento agropecuário brasileiro tem atraído vários investidores
em especial no setor de produção de suínos, já que a conquista no mercado
é uma meta que o país tem alcançado com a adaptação as exigências
impostas pelos mercados nacional e internacional (Neto, 2011).
Com o avanço da genética na suinocultura as matrizes tornaramse hiperprolíferas, com grande número de leitões nascidos/parto/ano, este
aumento da leitegada se deu pela grande taxa de ovulação oriundas da nutrição,
manejo e genética, contudo, essa característica implicou um maior desgaste
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corporal da fêmea durante o período de desenvolvimento fetal na gestação e
lactação, o que refletiu no baixo peso de leitões ao nascimento e leitegadas
desuniformes, sem mencionar que as fêmeas possuem baixo número de tetos
para alimentar estes leitões excedentes (Ferrari, 2013).
Dos diferentes sistemas de criação, o ciclo completo é o sistema
mais encontrado, envolvendo todos os setores como gestação, maternidade,
creche, crescimento e terminação (Wilkinson; Rocha, 2005). Entretanto, nos
últimos anos, este sistema tem sido substituído pela segregação dos setores
de produção, o que possibilitou uma melhor especialização em cada sitio,
com direcionamento e maior informação sobre um único setor especifico,
otimizando a eficácia na produção (Guimarães et al., 2010).
Segundo Abrahão et al. (2004), os objetivos específicos de uma
Unidade Produtora de Leitões (UPL) são o aumento de leitões viáveis por
parto, e minimizar as mortalidades pré e pós-parto, principalmente durante o
aleitamento que influencia diretamente os índices produtivos. A mortalidade e
desenvolvimento do leitão estão diretamente associados a nutrição da fêmea.
Com o desgaste corporal, a matriz necessita de uma melhor condição corporal
durante a lactação, influenciado pelo consumo de ração, geralmente limitado
nesta fase (De Souza, 2003).
A alimentação representa em média 70% do custo total da produção
de animais monogástricos (Rocadembosch et al., 2016). Os grãos de cereais
são a base para a formulação de ração, e tem por característica um alto
valor energético, principalmente se este apresentar um alto teor de amido
(Andriguetto et al., 2002). Já o farelo de soja, possuí excelente balanço de
aminoácidos, sendo uma das mais importantes fontes proteicas na nutrição de
monogástricos. (Thomaz, 1996).
Uma das alternativas utilizadas para minimizar custos e melhorar
índices zootécnicos no setor produtivo, é a formulação de ração com
enzimas, as quais proporcionam um melhor aproveitamento de nutrientes dos
alimentos. Leguminosas como a soja, contêm polissacarídeos não amiláceos
(PNA’s), oligossacarídeos (rafinose, estaquínose e verbascose), fitato, entre
outros fatores antinutricionais que causam problemas digestivos como a não
degradação e não absorção dos nutrientes ingeridos, o que resulta no aumento
do impacto ambiental (Penz Júnior., 1998; Xavier, 2003; Xavier et al., 2005).
Segundo Sheppy, (2001), o processo de digestão é realizado através da presença
de algumas enzimas produzidas pelo próprio animal e microrganismos presentes
no trato digestório, entretanto, os monogástricos não possuem um processo
de digestão eficiente, pois suas enzimas endógenas não têm capacidade de
degradar a totalidade do alimento consumido. Os PNA’s alteram o tempo do
trânsito intestinal, modificam a estrutura da mucosa e promovem mudança na
regulação hormonal (Vahouny, 1980; citado por Mourinho, 2006).
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Segundo Kim, (2002); De Souza, (2003); Kim et al., (2006) a
utilização de enzimas exógenas na nutrição convencional (à base de milho e
farelo de soja) tem efeito no aumento da digestibilidade dos nutrientes com
melhor absorção e desempenho animal. A adição de enzimas em dietas préiniciais dos leitões lactentes é aconselhável, já que suas enzimas endógenas
não possuem capacidade de degradar PNA’s. (Xavier et al., 2005).
2. Fêmeas
A redução do custo de produção de aves e suínos sem afetar o
desenvolvimento dos animais, vem de encontro aos resultados de pesquisas
que consolida o uso de enzimas na formulação de dieta. As exigências impostas
pelas indústrias de reduzir a quantidade de alimento ingerido, com a mesma
eficiência alimentar dos animais na degradação e absorção de nutrientes, tem
como ponto relevante a redução de custo com alimentação, e uma das formas
para melhorar a eficiência dos nutrientes é a utilização de enzimas. As enzimas
são proteínas globulares de estrutura terciaria ou quaternária que agem como
catalizadores biológico, podem conter substâncias como vitaminas e minerais
como cofatores, estas estão envolvidas em todo o processo metabólico e têm
capacidade de melhorar o aproveitamento do alimento consumido pelo animal
(Fireman, 1998).
Os nutrientes disponibilizados nas dietas das fêmeas são direcionados
não somente para mantença e crescimento, mas também no desenvolvimento
do útero, placenta, feto e glândulas mamarias, entretanto o consumo deve ser
limitado pois esta relacionado com a lactação e consequentemente na parte
reprodutiva da próxima gestação, sem mencionar que o consumo acima das
necessidades pode alterar metabolitos e hormônios reprodutivos no sangue
e afetar a transferência de nutrientes da fêmea para o feto, prejudicando o
desenvolvimento do embrião. (Silva, 2010).
Fêmeas hiperprolíficas ou modernas possuem como características
elevado número de leitões nascidos, alta produção de leite, baixo consumo
voluntário, menor reserva de gordura e alta capacidade de deposição de
tecido magro, essas características fizeram com que elas necessitem elevadas
exigências nutricionais e um programa de nutrição diferenciado, não somente
no período de gestação e lactação, mas em toda sua vida, desde marrã, ate o
final de sua vida reprodutiva Fontes, (2010).
Silva (2014) relata que o aumento da prolificidade das fêmeas fez
com que a quantidade de nutrientes disponíveis ao feto ficasse mais limitado
decorrente da competição fetal que reflete no aumento da variação do peso
ao nascimento e a diminuição do peso médio ao nascimento (PMN). Com
a evolução genética percebeu-se um desbalanço na nutrição das fêmeas
em gestação, o que fica claro que os programas atuais não atendem os
167

requerimentos necessários para mantença e desenvolvimento destas fêmeas e
seus fetos (Silva, 2010).
A alta prolificidade e elevada produção de leite fez que essas
fêmeas alterasse suas exigências nutricionais principalmente na lactação,
aliado as exigências, o consumo geralmente é baixo, com isso, as fêmeas
entram em balanço energético negativo pós parto, já que todas suas reservas
são metabolizadas para produção de leite, e a perca acima de 12% de massa
proteica tende a diminuir significativamente a fertilidade após o desmame
(Fontes, 2010).
Atualmente, matrizes produzem número de fetos superior, com
maior e mais rápido potencial genético de crescimento, estima-se que o
feto suíno é 40% superior do que há 40 anos Sung, (2010). O mesmo autor
qualificou a necessidades nutricionais de porcas em gestação, e demonstrou
que aminoácidos são mais importantes no crescimento fetal e desenvolvimento
de glândulas mamárias ate 70 dias. Assim, se a alimentação não fornecer
qualidade e quantidade suficiente de proteína, a fêmea pode entrar em processo
de catabolismo e força-a metabolizar proteína e gordura do seu próprio tecido,
que pode refletir diretamente na qualidade dos leitões nascidos (Kim & Easter,
2003).
	Um dos principais obstáculos na eficiência reprodutiva em animais
de criação é a condição intra-uterina desfavoráveis para desenvolvimento
satisfatório do feto, portanto, o fornecimento de nutrientes adequados e
quantidades apropriadas de aminoácidos são vitais para desenvolvimento
das fêmeas e das glândulas mamárias no período gestacional, Wu (2004 apud
Fontes, 2010).
A nutrição da fêmea é muito explorada e de constantes desafios,
a cada estado gestacional suas exigências são alteradas. Todas as fases são
importantes, por isso a adequação das exigências em cada fase é necessária, pois
o alimento é fornecido de forma restrita e o não cumprimento destas exigências
reflete diretamente no peso dos leitões nascidos e no desenvolvimento da fêmea
Close & Cole (2001), o que leva o comprometimento do desenvolvimento e
sobrevivência destes leitões no período pós-natal (Pettigrew, 1981).
A fase inicial de gestação é caracterizada pela ligação embrio-maternal
com formação da placenta e anexos fetais, exigindo menor necessidade de
ganho de peso e condições corporais para reserva energética. Uma alimentação
com déficit de nutriente leva a uma menor síntese de óxido nítrico e poliaminas
que resulta numa menor vascularização placentária e transferência de nutrientes
da mãe ao feto, acarretando a uma subnutrição fetal e comprometendo o
crescimento do feto.( Wu, et al; 2004)
A supernutrição, principalmente no inicio da gestação pode ser
prejudicial para sobrevivência embrionária. O consumo elevado de alimento
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faz com que a concentração de progesterona plasmática diminua, devido
ao aumento do fluxo sanguíneo e do catabolismo hepático deste hormônio
Den Hartog, et al (1994). Nas primeiras 48 e 78 duas horas de gestação são
onde compreende o período crítico para sobrevivência embrionária, pois a
progesterona influencia as atividades secretórias do útero e oviduto (Foxcroft,
2000).
A fase intermediaria, compreende dos 22 a 75 dias de gestação, é onde
ocorre a recuperação das reservas corporais, mobilizadas na lactação anterior.
A composição alimentar após o período crítico estabelece a condição corporal
de fêmea e o número de fibras musculares nos fetos (Close. & Cole, 2001).
No terço final de gestação a uma necessidade de ganho e reserva energética
maior, pois a um crescimento fetal intenso. Assim, o aumento do consumo
proteico neste período influenciará diretamente no peso dos leitões nascidos.
O cuidado em não exceder estes limites de energia se faz necessário para não
afetar o desenvolvimento mamário e produção de leite durante a lactação
(Head. & Williams. 1991).
3. Leitões
Segundo Ferket, (1996) para aumentar a digestibilidade de nutrientes
e melhorar sua utilização, enzimas exógenas específicas são produzidas
comercialmente através de bactérias do gênero Bacilluas sp ou fungos
do gênero Aspergillus sp. Quando são ingeridas pelo animal, as enzimas
exógenas são ativadas pela temperatura e pH do trato digestivo, (Rotter,
1990). Estas podem ser ministradas separadamente (fitase, celulase, xilanase,
β-glucanase, queritinase), ou em conjunto, na forma de “blends”, os quais são
mais utilizados para leitões no período pós-desmame, devido à imaturidade
do trato gastrintestinal. Esta fase é um período crítico no processo de criação
dos suínos, pois devido à baixa capacidade de digestão dos alimentos, pode
ocorrer um comprometimento do processo de digestão, o que pode resultar em
diarreia, dos principais fatores responsáveis pelo atraso no desenvolvimento
dos leitões (Wenk, 1993).
A redução na idade do desmame de 28 para 21 dias, tornou-se uma
estratégia para maximizar a eficiência reprodutiva e produtiva dos plantéis.
Entretanto, um dos pontos mais críticos na vida do suíno é o desmame, a troca
abrupta de alimento liquido para sólido, a ausência da mãe e o estresse social,
faz com que o animal fique em estresse fisiológico, uma vez que o sistema
digestivo está adaptado à produção de enzimas para digestão do leite materno
que é rico em gorduras, lactose e caseína, que são de fácil digestibilidade
(Roppa, 1998).
Segundo Easter (1993); Bertol (2000), o sistema imunológico dos
leitões desmamados precocemente não tem desenvolvimento completo, com
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isso, a produção de ácido clorídrico e enzimas digestíveis ainda não é suficiente
para total degradação do alimento ingerido, tendo digestão insatisfatória. A
exposição aos substratos específicos juntamente com a idade é o que condiciona
a produção de enzimas endógenas de leitões recém-nascidos (Lovatto,2002).
Segundo Nabuurs et al., (1994) a troca brusca de alimento líquido para
sólido no 3 a 7º dias pós desmame, faz com que haja uma redução da altura
das vilosidades e aumento na profundidade das criptas, isto faz com que ocorra
uma diminuição da capacidade digestiva e absortiva do intestino delgado, por
isso, a necessidade da adição de enzima no alimento de fêmeas em gestação e
lactação, permite maior absorção e com reflexo no desenvolvimento fetal do
leitão e na produção de leite desta porca.
Um dos principais objetivos da utilização de enzimas exógenas na
alimentação de suínos é a capacidade de potencializar o aproveitamento dos
nutrientes ingeridos na alimentação. Mesmo que a alimentação possuir alto
valor nutricional, muitas vezes o animal não tem o perfil enzimático desejado
para que ocorra a degradação dos nutrientes. Os ingredientes mais utilizados
na nutrição de suínos são milho e farelo de soja, os quais apresentam média de
10,3% e 19,1% de polissacarídeos não amiláceos (PNA’s) em sua composição,
especialmente na parte celular (Classen, 1996; Knudsen, 1997).
A composição dos PNA’s é basicamente de celulose, hemicelulose e
pectina, e sua degradação somente ocorrera através de fermentação de fungos
e protozoários no intestino grosso ou da adição de enzimas especificas na
dieta como celulase e pectinase. A presença destes polissacarídeos no intestino
animal faz que ocorra a inibição de lipase e protease pancreáticas, o que
dificulta a digestibilidade da dieta (Almirall et al., 1995). Os PNA’s reduzem
a digestibilidade de nutrientes e fazem o encapsulamento da proteína com
aumento da viscosidade da digesta (Kim et al., 2005). A adição de enzimas são
estratégias para aumentar o valor nutricional das dietas ricas em fibras.
Como já mencionado, a adição de enzimas exógenas em dietas, tem
por objetivo melhorar a digestão de nutrientes, desenvolvimento e crescimento
de suínos (Yin et al., 2000). Sabe-se que o consumo de ração das matrizes
também é influenciado pela temperatura e umidade relativa do ambiente, e que
este consumo tem sido mais satisfatório quando a fêmea permanece próximo
ao seu conforto térmico, com isso o pouco alimento consumido deve apresentar
grande taxa de aproveitamento, para compensar a ração não consumida devido
a fatores externos como a alta temperatura.
De acordo com Martins et al., (2007), o desmame é um dos períodos
mais críticos na vida do suíno, sua dieta nesta fase é composta basicamente
de leite, com 96% de digestibilidade e em média 4,51% de lactose, como a
quantidade de lactase é muito alta, o restante das enzimas como lipase, protease,
maltase e amilase não apresenta efeito satisfatório pela falta de substrato. Neste
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período, os leitões apresentam capacidade limitada de produção dessas enzimas,
tendo dificuldade para degradar proteína de origem animal ou vegetal, os
quais passam intactos pelo intestino delgado, propiciando uma condição ideal
para incidência de diarreias, afetando o desempenho do animal, (Aumaitre,
2000). Com isso, alternativas para melhorar a digestibilidade levando em
consideração o amadurecimento do trato gastrintestinal, tem sido avaliada em
dietas pré-iniciais para minimizar efeito dos PNA’s nos leitões (Bertol et al.,
2000). O período entre 7 e 14 dias pós-desmame, é visto como a fase de baixa
digestibilidade e baixo consumo de ração, o que acarreta deficiência energética
e problemas do desenvolvimento do suíno (Ziegerhofer, 1988).
Segundo Silva, (2002), a produção qualitativa e quantitativa de
enzimas no trato gastrointestinal dos leitões pode estar relacionada ao baixo
desenvolvimento pós-desmame, já que os nutrientes ingeridos podem não ser
os potencialmente degradados pelas enzimas ali presentes. Araújo et al (2003)
relata que a secreção limitada de enzimas endógenas pode estar relacionada
com o desenvolvimento do leitão através da baixa capacidade de absorção
e menor ingestão de água e ração. Problemas de baixa digestibilidade e má
absorção foram um dos fatores iniciais para o desenvolvimento de estratégias
com objetivo de aumentar a digestibilidade dos ingredientes e melhorar o
desempenho produtivo dos leitões.
Dunsford et al., (1989), relata que as alterações morfológicas estão
mais diretamente associadas a qualidade de alimento utilizados nas dietas,
do que à fase em que o animal se encontra. As características dos alimentos
empregados na nutrição marcam o momento do desmame, já que neste
período, os leitões estão em estresse fisiológico e social, portanto, é essencial
a necessidade de nutrientes que restabeleçam a estrutura do trato digestório
para proporcionar uma taxa de crescimento mais semelhante possível da
amamentação (Trindade Neto et al, 1994). Com isso a adição de enzimas
exógenas na ração pode melhorar a eficiência da digestão (Hannas & Pupa,
2003).
As enzimas não possuem função nutricional direta, mas auxiliam
no processo digestivo, agem como catalisadores biológicos, aumentando
velocidade das reações químicas no organismo e não alterando suas próprias
características, cada enzima é especifica para um substrato, que se liga ao sítio
ativo da enzima, permitindo que haja ruptura das moléculas, esta reação ocorre
se há condições ótimas de umidade e temperatura. (Champe & Harvery, 1989;
Penz Júnior, 1998).
Fireman, (1998), demonstra que quatro fatores influenciam os efeitos
das enzimas exógenas: a concentração do seu substrato na dieta, categoria
animal, antagonismo e a concentração da enzima. Segundo Zanella (2001),
existiam três tipos de enzimas no mercado: para alimentos com alta viscosidade
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como aveia, farelo de arroz, trigo, triticale, centeio e cevada; para alimento
com baixa viscosidade: soja, milho e sorgo e para degradar acido fítico dos
grãos vegetais.
De modo geral, as principais enzimas utilizadas na alimentação
animal são as carboidrases, (xilanase, mananases, amilases, β-glucanases
e α-galactosidases), proteases e as fitases. Entre os benefícios das enzimas,
demonstra-se principalmente o uso da fitase que melhora eficiência na
utilização do fosforo dos vegetais na dieta, minimizando o impacto ambiental
com sua excreção (Henn, 2002). Uma das alternativas para aumentar o valor
nutritivo dos ingredientes com baixo coeficiente de digestibilidade, fração de
PNA’S estruturais e/ou fatores antinutricionais, que não são hidrolisados pelas
enzimas digestiva dos suínos é a utilização de enzimas exógenas (Furlan et al.,
1997).
Em animais jovens, os quais não possuem seu sistema enzimático
completo, a utilização de enzimas exógenas surge como complemento para
otimizar a síntese de enzimas endógenas (protease, amilase, fitase), além
disso, pode ser utilizada para degradar compostos específicos de ingredientes
da alimentação de origem vegetal (β-glucanases, pentosas e α-galatosidases)
(Campestrini et al 2005). O complexo multienzimatico têm a capacidade de
reduzir a viscosidade do digesto além de enfraquecer a parede celular de cereais
(Bedford & Schulze, 1998). Os mesmos autores relatam que a utilização deste
complexo em suínos, é de grande relevância, pois o tempo de permanência no
trato gastrintestinal permite maior ação sob a parede celular, principalmente se
comparado à avicultura, em que o tempo de permanência no trato é menor.
4. Carboidrases	
A primeira publicação com utilização de enzimas na nutrição animal
se deu em 1964. Porém até meados da década de 80 realizaram-se poucas
publicações na área, total de seis. Da década de 80 a 90 foram encontradas 25
referências na utilização de enzimas (fitase e glucanase) na nutrição animal. Já
no período de 1991 ate 2000 houve grande novidade na utilização de enzimas
e com isso uma grande demanda de trabalhos publicados neste período,
ultrapassando 2000 artigos, aumentou também o número de estudos sobre as
enzimas estudadas, principalmente fitase, lipase e protease. Algumas enzimas
como mananase só passaram a ser estudadas a partir de 2003. Próximo a este
período intensificou-se os estudos com fitase, utilizadas ate hoje em grande
escala na nutrição animal (Krabbe & Lorandi, 2014).
As carboidrases são conhecidas por realizarem a degradação dos
carboidratos, este diretamente ligado com o valor nutricional dos grãos,
entretanto, os PNA’s limitam essa degradação, pois são associados a lignina,
formando um “complexo dietético de fibra” o que não permite a absorção
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dos nutrientes presentes nos grãos e leva consigo os nutrientes geradores de
energia, o que afeta o conteúdo de energia da dieta Padridge (1996).
A grande quantidade de PNA’s solúveis presente no trato digestório
do animal trás um aumento da viscosidade do quimo, este aumento relativo
dificulta a digestão e absorção de proteínas, lipídios e vitaminas lipossolúveis
Padridge (1996). Além do não aproveitamento da proteína e aminoácidos que
tem passagem intacta do intestino delgado para o intestino grosso, devido a
não digestão enzimática, sofre ação das bactérias, essa reação propicia uma
fermentação, produção de substancias vasopressoras e aminas toxicas (Harper,
1968).
Os maiores esforços na produção animal esta direcionada em
aumentar os índices zootécnicos e dentro deste, a eficiência alimentar é um
dos pontos relevantes, já que representa 70% do custo total da produção
(Rocadembosch et al., 2016). O uso de enzimas exógenas na nutrição animal
possibilita uma melhor digestibilidade, favorece o aproveitamento de fósforo,
cálcio, aminoácidos e energia, com redução significativa no custo da ração.
As enzimas são produzidas pelo próprio animal, entretanto não em quantidade
suficiente para atender a demanda dos alimentos consumidos, por isso se faz
necessário à adição de enzimas exógenas, para que o organismo intensifique
a o aproveitamento de nutrientes presentes das dietas consumidas, já que
promovem um aumento na velocidade da reação bioquímica (Angelo, 2013).
A utilização de enzimas na nutrição beneficia a digestão e absorção,
removem e destroem fatores antinutricionais e melhora a digestibilidade de
PNA’s, o que possibilita um melhor espaço para ajuste na formulação de ração,
redução do custo e maximização do aproveitamento de nutrientes na produção
animal (Angelo, 2013).
O compreendimento da atividade enzimática, se da pela atividade
catalítica necessária para converter uma quantidade especifica de substrato em
uma quantidade especifica de um produto, com relação ao tempo e condição
especifica (Krabbe & Lorandi, 2014). O mesmo autor menciona que as
condições físico-químicas do trato digestório e tempo de passagem, podem
sofrer alteração devido a dieta consumida (efeito tampão do alimento, pH,
fibra granulometria, extrato etéreo, dentre outros), qualidade da água (pH, teor
e tipo de minerais presentes) e condições ambientais (acidose metabólica e
alcalose respiratória).
A xilanase é uma das enzimas que pertence à classe denominada
de carboidrases, que são responsáveis pela degradação da hemicelulose,
está é encontrada em grande quantidade em plantas, madeiras, cereais, este
polissacarídeo é encontrado diretamente com lignina e celulose, formando os
polissacarídeos estruturais das plantas (Krabbe & Lorandi, 2014). O mesmo
autor relata que os PNA’s contidos nos alimentos não podem ser digeridos
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pelos monogástricos, e a não digestão destes reflete negativamente na absorção
de outros nutrientes, pois as fibras tem capacidade de formar substancias
gelatinosas (viscosa) devido a grande capacidade de retenção de água.
Em fêmeas lactantes, o uso de xilanase provocou melhor
digestibilidade de nutrientes, entretanto o mesmo resultado não foi apresentado
em fêmeas gestantes (De Souza et al., 2007). No período de gestação e lactação,
a demanda de nutrientes é muito grande, pois a fêmea passa de matriz gestante
não lactante para matriz lactante não gestante, nesta fase, ocorre a mobilização
da reserva corporais, e a alta produção de leite requer uma maior quantidade de
nutrientes, entretanto, o consumo de ração é limitado e não atende a demanda
energética para apoiar a produção de leite (Lawlor & Lynch, 2007; Aherne &
Williams, 1992).
A xilanase é o maior constituíente da hemicelulosa. Forma 30-35% da
parede celular de gramíneas e cereais, 15-30% de madeiras e 7-10% de plantas
resinosas (Paloheimo et al., 2001). A xilanase é oriunda da fermentação de
fungos dentre eles Aspergillus e Trichoderma. Esta fermentação ocorrerá com
um ambiente propicio (pH e temperatura) e substrato necessário ( minerais
e carbono), com a purificação desta enzima é gerado o produto(Sorio et al.,
2012).
A digestibilidade dos PNA’s dos alimentos como cevada, trigo, centeio
e aveia, tem aumento considerável depois que a enzima hidrolisa os PNA’s, as
fibras destes alimentos, aumentam a viscosidade intestinal e prejudicam a ação
das enzimas na absorção e distribuição de nutrientes no intestino (Krabbe &
Lorandi, 2014).
Assim como a xilanase a beta-glucanase, também é um carboidrase.
Os beta-glucanos são polímeros de glicose com ligações beta-1,4 e beta1,3, as quais rompem a linearidade da molécula impedindo a formação de
fibrilas (RIOS, 2014). As beta-glucanase são sintetizadas por leveduras,
fungos ou bactérias. Entretanto, essa síntese gera uma porção de enzimas de
diferentes propriedades químicas. Só é determinada beta-glucanase a partir
da purificação e determinação da atividade enzimática, que se dá através da
adição de substratos (fonte de carbono) e inóculo (cepas de fungos/bactérias)
no biorreatores (Sorio et al., 2012).
A mananase esta presente em inúmeros ingredientes utilizados
na alimentação animal, é um dos componentes da parece celular da planta,
como polissacarídeos de reserva. Os PNA’s presentes nas plantas podem
possuir compostos denominados mananas na forma de glucogalactomanana,
galactomanana e glucomanana (Krabbe & Lorandi, 2014). Os mesmos
autores relatam ainda que os beta-mananos causa o aumento da viscosidade
gastrointestinal, isso por estarem ligados com a porção fibrosa dos alimentos,
esse aumento trás uma má utilização de nutrientes e retardo do esvaziamento
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gástrico. A eliminação das beta-mananas do organismo animal se dá com
auxilio da beta-mananase. (Jackson et al., 2004 apud Leeds et al., 1980); relata
que as beta-mananas participa na redução da secreção de insulina com reflexo
na redução da absorção de glicose.
A protease aumenta a digestibilidade de aminoácidos e na
metabolização de energia da dieta, isso por possuir capacidade de hidrolisar
as frações proteicas com fatores antinutricionais, por exemplo inibidores de
tripsina e a lectina (Krabbe & Lorandi, 2014). A protease tem capacidade
de realizar a quebra das proteínas presentes nos alimentos com fatores
antinutricionais, após a quebra á uma liberação do amido rico em energia, que
dessa forma pode ser absorvido e aproveitado pelo animal, então, a protease é
usada para reduzir os níveis de inibidores de tripsina e lectina, o que permite
uma melhor absorção de proteína (Barletta, 2010).
5. Avaliação de um Complexo Enzimático na
Alimentação de Porcas
	O experimento foi conduzido em uma Unidade Produtora de Leitões
(UPL), localizada no oeste do Paraná, no período de janeiro a abril de 2016, com
o objetivo de avaliar o efeito da adição do complexo enzimático de carboidrases
(Endo-1.4 β-xylanase, β-xylosidase; Endo-1.3 1.4 β-glucanase, Laminarinase;
α-arabinofuranosidase, α-glucuronidase, Ferulic acid esterase; Endo-1.4
β-glucanase, Cellobiohydrolase, β-glucosidase; Polygalacturonase, Pectin
esterase, Endo-1.5 α-arabinanase, α-galactosidase, Rhamnogalacturonase;
Aspartic protease, Metallo protease; Endo-1.4 β-mannanase, β-manosidase )
em porcas gestantes e lactantes e seu efeito na progênie.
Tabela 1. Relação das distribuições das fêmeas e tratamento.

Para tanto, foram utilizadas 146 fêmeas (Tabela 1), que foram
distribuídas em delineamento bloco casualizado, em dois tratamentos
experimentais (T1-Tratamento controle; T2-Tratamento controle mais
carboidrase). Foram utilizadas fêmeas da linhagem T20 (Topigs Norsvin),
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selecionadas de acordo com sua ordem de parto (OP) e dias gestacionais,
sendo todas elas com prenhes confirmada ao 80º dia de gestação. As dietas
experimentais foram formuladas a base de milho e farelo de soja e eram
fornecidas no terço final de gestação e ao longo da lactação, a adição do
complexo enzimático foi de forma on top na dosagem de 50 g/ton. As
características avaliadas foram a espessura de toucinho (ET) que é medida na
ultima costela, na região de inserção da última vértebra torácica com a primeira
lombar a seis centímetros da linha média de corte da carcaça (ponto P2)(Bridi
& Silva 2009), perda de peso das porcas durante a lactação, número de leitões
nascidos vivos, tamanho e peso da leitegada, peso da leitegada ao desmame
e intervalo desmame cio. Os dados foram submetidos à análise de variância
e as médias comparadas através do teste de Tukey à α=5% processados pelo
programa estatístico SAS.
A ET, a qual foi realizada no ponto P2 não apresentou valor
significativo (Tabela 2; P=0,137), uma vez que provavelmente com a ação das
enzimas inibindo os fatores antinutricionais e melhorando a digestão dos PNA’s,
a maior parte dos nutrientes absorvidos pelas fêmeas foram direcionados a
produção de leite e o restante para mantença. Desta forma os tratamentos não
foram eficientes em alterar a ET. Vale ressaltar que a mensuração da energia
necessária para manutenção e produção depende muito do peso corporal da
fêmea, condição ambiental e composição do leite, embora essas exigências
serem de difícil mensuração. Aherne & Foxcroft (2000), relata que entre 25 a
80% das exigências energéticas das fêmeas são direcionadas para a produção
de leite e apenas 25% à mantença.
Outra característica avaliada que também não apresentou diferença
significativa (P=0811) foi a perda de peso das fêmeas durante a lactação.
Nesta faze, a fêmea necessita de uma grande demanda de energia para sua
mantença e produção de leite, o que resulta em perda de peso corporal e
estado de catabolismo, (Ferguson et al., 2003). Para que haja continuidade
na produção de leite, a fêmea mobiliza reservas corporais permitindo com
certa independência o fornecimento de nutrientes para a leitegada amamentada
(Mellagi et al., 2010).
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Tabela 2. Média, Erro padrão da média (Epm), Probabilidade (Pr>F).

T1-Tratamento controle; T2-Tratamento controle mais carboidrase

Houve significância para o peso da leitegada ao nascimento
(PLN) e peso médio ao nascimento (PMN), nos animais oriundos de porcas
suplementadas com carboidrase na dieta os quais foram superiores quando
comparados ao animais do grupo controle 17,1 x 19,67kg (p=0,001) e 1,36 x
1,44kg (p=0,049). Com a adição de complexo enzimático, o alimento consumido
pela fêmea tornou-se mais biodisponível, favorecendo a absorção de energia e
vários nutrientes. Nesta fase de gestação a fêmea necessita um grande aporte
de energia, pois é quando ha uma alta intensidade de crescimento fetal, e uma
disposição de energia mais facilitada, resultam em uma melhor transferência de
nutrientes ao feto via placenta. Por outro lado uma suplementação inapropriada
de nutrientes no útero resulta de 15 a 20% menos sobre o peso dos leitões ao
nascimento Sung, (2010). Entretanto, uma supernutrição neste período, altera
a concentração de progesterona circundante e modifica o desenvolvimento do
endométrio e sua atividade secretora, afeta também a composição dos fluidos
alantóicos que é responsável por fornecer nutrientes ao feto, essa alteração
trás efeitos negativos para os leitões, diminuindo o número total de nascidos
vivos e totais, diminuição do peso ao nascimento, aumento da mortalidade e
diminuição da uniformidade da leitegada (Cerisuelo, et al., 2008).
Ellery et al., (2012) demonstram que o PLN e a uniformidade tem
influencia direta com sua sobrevivência do leitão no período de lactação, pois
com baixo peso ao nascimento, há pouca habilidade na seleção de tetos e
baixos índices de reserva energética, comprometendo seu desenvolvimento,
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além deste leitão possuir baixas reservas energéticas que são indispensáveis
para sua sobrevivência e manutenção. Esse leitão não possui aporte físico para
entrar em competição pelos melhores tetos, não havendo desta forma ingestão
adequada de colostro o que prejudica seu desenvolvimento. Ferrari (2013)
relata que o ganho de peso diário e mortalidade dos leitões pré-desmame está
diretamente correlacionado com a ingestão de colostro.
A ordem de parto (OP) e a idade da fêmea têm influencia no PMN.
Segundo Fraga et al. (2007), quanto maior o PMN, menor será a taxa de
mortalidade. Furtado (2007) relata que leitões nascidos com peso médio entre
600 e 900g, apresentam mortalidade superior se comparado a leitões com peso
de nascimento entre 901 e 1200g.
	O número de leitões nascidos vivos (NV) apresentou significância
para o tratamento com carboidrase (p=0,002) com um aumento de 4,1%,
quando comparado com o grupo controle (13,67 x 13,11, respectivamente).
Essa característica é de baixa herdabilidade, e esta diretamente relacionada com
fatores ambientais e nutricionais, e quando feito pode alterar características,
como a uniformidade dos leitões ao nascimento. Essa melhora no número de
leitões nascidos vivos pode ter ocorrido graças a ação das enzimas na quebra de
fatores antinutricionais, que proporcionou maior disponibilidade de nutrientes
e redução na sua excreção, devido ao seu melhor aproveitamento e absorção,
pela melhor digestão dos alimentos consumidos pelas fêmeas (Angelo,
2013). Ao longo dos tempos, as intensidades nos trabalhos de melhoramento
genético proporcionaram um maior número de leitões nascidos/parto/ano,
entretanto esse aumento exponencial trouxe consigo alguns problemas como a
desuniformidade do peso dos leitões nascidos e a diminuição do PMN (Ferrari,
2013).
	O peso da leitegada ao desmame (PLD) e o peso médio do leitões
desmamados (PMD) apresentaram resultado significativo 64,57 - 69,63kg
(p=0,005) e 5,24 - 5,51 (p=0,013). Esses dados estão de acordo com aqueles
encontrados por (Lopes et al., 2009), que utilizaram a enzima carboidrase na
dieta de fêmeas em gestação e observaram efeito significativo para PMD e PLD.
Este aumento no PLD e PMD pode ter ocorrido graças a maior digestibilidade
de energia bruta (De Souza, 2003) o que gerou uma maior produção de
leite e consequentemente um leitão mais pesado. Esse aumento de peso ao
nascimento reflete diretamente no setor de terminação de uma granja, pois
esses leitões que nascem mais pesados atingem o peso ao desmame antes dos
21 dias, e se estes forem transferidos para a creche antes, consequentemente
alcançarão peso estimado antes da data prevista para o abate. Esta pequena
diferença pode alterar o sistema produtivo da unidade, uma vez que se o suíno
for abatido antes da data prevista, economiza espaço, alimentação e otimiza o
setor produtivo com melhores índices zootécnicos.
178

Houve diferença significativa para o ganho médio diário de peso
(GPD) (181,13 – 192,9 g/dia) (p=0,019). Essa característica tem ligação direta
com o peso do leitão nascido e com a produção de leite durante a lactação. O
ganho de peso é bastante relacionado ao colostro ingerido, quanto mais cedo
o recém nascido fizer a sua ingestão, maior será sua chance de sobrevivência,
já que o colostro é uma forma de obtenção de imunidade, Ferrari (2013) diz
que a ingestão de colostro influência diretamente no ganho de peso médio e,
consequentemente, no PMD ,com produção de leitões mais pesados e viáveis
para a creche.
O colostro assim como o leite são os principais alimentos dos recém
nascidos, o qual é a via de transferência e absorção da imunidade passiva da
porca para o leitão necessário para sua sobrevivência e desenvolvimento,
(Devillers et al., 2011)
A média de leitões desmamados(MLD) apresentou significância para
o grupo de fêmeas alimentadas com carboidrase, 12,65 contra 12,28 para o
grupo controle, (p=0,76) com p<10. O tratamento se mostrou levemente
superior ao controle, isso pode ter acontecido devido a digestibilidade,
retenção de nutrientes e a liberação de energia bruta que pode ser resultado
da xilanase contida no complexo (De Souza, 2003). Assim essa energia extra
pode ter proporcionado uma maior produção de leite e consequentemente uma
melhor qualidade dos letões, devido a maior ingestão deste leite produzido.
6. Conclusão
Fêmeas suínas na fase de gestação e lactação, alimentadas com
complexo enzimático contendo carboidrases, produzem melhores números de
NV, MLD, PLN e PLD, proporcionando melhores índices produtivos.
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CAPÍTULO X
SUPLEMENTAÇÃO DE BOVINOS DE CORTE EM PASTEJO NO
PERÍODO DAS ÁGUAS
Silva, L.F.P.1; Santos, J.A.A.1; Sousa, D.O.1; Souza, J.M.1; Sousa, R.T.1;
Moreira, W.H.1
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo,
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1

1. INTRODUÇÃO
A eficiência biológica e econômica, nos sistemas de pecuária de corte,
é determinada, em grande parte, pela sua capacidade de prover forragem de
qualidade e em quantidade adequada para todas as categorias no sistema de
produção. As forrageiras cultivadas anuais de verão podem ser utilizadas desde
o final da primavera até o outono e sua utilização deve sustentar altas taxas de
lotação a baixo custo.
De acordo com Poppi & McLennan (2007), o fornecimento de
suplementos para bovinos de corte permite: aumentar a taxa de lotação das
pastagens, balancear dietas com base em forragem reduzindo perdas energéticas
metabólicas, como o gás metano (CH4), relacionado à impactos ambientais,
e aumentar ganho de peso diário (GPD). Porém, tal técnica também está
relacionada ao aumento no desembolso, e o tipo e quantidade do suplemento
a ser fornecido devem ser ajustados de acordo com as características da
forragem, viabilizando sua utilização.
O ajuste da altura do pasto e dose de suplemento na estação chuvosa
pode resultar em maior peso corporal ao final da recria, o que implicaria na
redução do período ou maior peso de abate na terminação na estação seca. De
acordo com Carstens et al., (1991), o fornecimento de concentrado pode alterar
a composição corporal dos bovinos, aumentando a participação de carcaça em
relação ao peso corporal.
Todavia, as características nutricionais e quantidade de suplemento a
ser fornecido vão depender da quantidade e da qualidade da forragem ofertada,
que varia em função da adubação, do manejo adotado, das características do
solo, espécie forrageira, condições climáticas, entre outros. Em razão disto,
nesta época há grandes variações no valor nutritivo da forragem.
O fornecimento de nitrogênio adicional via suplementos tende
a favorecer a síntese de proteína microbiana, quando a energia não limita
seu desenvolvimento, sendo observada resposta à suplementação proteica
(Detmann et al., 2014). Em pastos tropicais bem manejados no período das
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águas, com elevada oferta de lâminas foliares, a proteína pode não ser o
fator limitante. Nestes casos ganhos adicional podem ser observados com o
fornecimento de suplementos energéticos.
Assim, a suplementação energética na estação chuvosa, em pastos
manejados intensivamente, além de ser ferramenta auxiliar no manejo do
pastejo, pode ser uma tecnologia que permite aumentar o desempenho de
animais, aumentando o peso ao abate, reduzindo o período de terminação,
idade de abate ou a idade na primeira cria no caso de animais destinados à
reprodução.
2. Suplementação de bovinos de corte em pastejo
O ponto mais importante para o sucesso da suplementação é o manejo
da pastagem, garantindo disponibilidade de forragem. Após um eficiente
manejo do pasto que favoreça o consumo e disponibilize forragem com maior
valor nutritivo, a eficiência de utilização dos carboidratos fibrosos no rúmen
pode ser melhorada com o uso de suplementos. A suplementação tem como
finalidade a exploração do potencial genético animal, visando alcançar o
máximo de rendimento econômico, diminuindo a oscilação no desempenho
animal conforme a disponibilidade de nutrientes na pastagem (Acedo et al.,
2011).
Pode-se definir a suplementação como o ato de se adicionar os
nutrientes deficientes na forragem disponível, relacionando-os com as
exigências específicas dos animais em pastejo, e melhorar as condições da
microbiota ruminal à degradação da forragem (Paulino et al., 2002).
A suplementação pode ser usada como meio de maximizar a utilização
da forragem disponível, tendo em mente que o suplemento não deve fornecer
nutrientes além das exigências dos animais. Através do fornecimento de todos,
ou de alguns nutrientes específicos, que resultarão no consumo de maior
quantidade de matéria seca (MS) e no aumento da eficiência de sua digestão, os
investimentos com suplementação podem proporcionar significativa melhora
nos sistemas de produção de bovinos em pastagens (Hodgson, 1990), ou ainda
como ferramenta para aumentar a taxa de lotação das pastagens.
A fibra em detergente neutro (FDN) é, quantitativamente, a maior
fonte de energia para ruminantes pastejando forrageiras tropicais. Os demais
componentes dos alimentos capazes de produzir energia: extrato etéreo (EE),
carboidratos não fibrosos (CNF) e proteína bruta (PB), possuem coeficientes
de digestibilidade verdadeira relativamente constantes e não sofrem grande
influência de fatores dietéticos ou consumo (Detmann et al., 2009). Neste
contexto, o uso de suplementos pode gerar diferentes efeitos sobre o consumo
de forragem.
De acordo com Poppi & McLennan (2007) existem duas formas
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principais de utilizar suplementos: a primeira forma é de baixo custo, onde
nutrientes limitantes, normalmente o nitrogênio não proteico (NNP), são
usados para atender os requerimentos de N no rúmen, com objetivo principal
de suprir as necessidades de manutenção dos animais. Essa forma caracterizase por possibilitar ganho de peso adicional de 200 a 300 g/animal/dia, e que
resulta em custo-benefício alto, já que esses animais, comumente representados
por bezerros pós desmama, estariam em déficit de ganho, provavelmente com
perda de peso.
Porém, para atender pecuaristas que almejam antecipar a idade de
abate faz-se necessário uma segunda forma de suplementação, que possibilite
maior ganho de peso e, para tanto, podem ser utilizados suplementos proteicos
e/ou energéticos. Deve ser considerado o maior risco nesse tipo de técnica,
devendo ser observado com cautela o custo-benefício, uma vez que os animais
receberão quantidades significativas de alimento suplementar, de alto custo,
para garantir aumento no consumo de energia metabolizável que promoverá
maiores ganhos por animal/dia.
Vários fatores que interferem na resposta animal à suplementação com
concentrado ainda não são totalmente compreendidos, tais como: alterações
nas exigências de manutenção do animal em função do maior ou menor tempo
de pastejo, assim como em função das alterações na eficiência de uso dos
nutrientes ingeridos, alterações no consumo e digestibilidade da forragem em
relação aos parâmetros ruminais como pH, concentração de N-NH3 e taxa de
passagem; fontes e doses dos suplementos em relação á quantidade e oferta de
forragem (Agostinho Neto, 2010).
A suplementação no período chuvoso deve ser criteriosamente
analisada em termos da meta a ser alcançada dentro de um determinado sistema
de produção de carne. Apesar do alto custo do ganho adicional a ser obtido
com a suplementação nas águas, isso pode resultar em redução considerável
no período de engorda do animal, quer seja em pasto ou em confinamento, com
possíveis retornos econômicos (Thiago & Silva, 2001). Neste sentido, Santos
et al., (2007) avaliaram a viabilidade econômica de 4 experimentos conduzidos
por esses autores e concluíram que pode ocorrer aumento de até 50% no lucro
operacional por área com a utilização da suplementação.
2.1. Efeito da suplementação sobre o consumo de
forragem, lotação e produtividade animal
Durante o período chuvoso, a forragem disponível apresenta amplo
crescimento e qualidade superior àquela disponível durante o período seco,
apresentando características nutricionais suficientes para atender as exigências
de mantença do animal e imprimir ganhos elevados quando os pastos são bem
manejados (Reis et al., 2009; Casagrande et al., 2011; Oliveira et al., 2014;
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Valente et al, 2015).
Quando essas pastagens são bem manejadas e adubadas com
nitrogênio para permitir altas taxas de lotação, o teor de proteína bruta da
forragem colhida é elevado, normalmente entre 12 a 22% (Santos et al, 2014),
além de ser proteína de alta degradabilidade ruminal (Poppi e McLlenan,
1995). Nestas situações, ocorrem baixa assimilação de nitrogênio no rúmen
(Moore et al., 1999), e o desempenho de bovinos em crescimento ou em
terminação, é limitado pela ingestão de energia (NRC, 1996; Correia, 2006).
A adição de carboidratos altamente fermentáveis melhora a utilização do N
(Minson, 1990), pois estimula a síntese de proteína microbiana e a reciclagem
de N, o que remete a necessidade de suplementação protéico/energética.
O uso de suplementos, principalmente os energéticos, pode resultar
em aumento no fluxo de proteína metabolizável para o duodeno. Os animais
respondem à suplementação com concentrados energéticos com menor
ingestão de forragem, porém, com, maior ingestão de MS total, podendo elevar
sua digestibilidade (Krysl et al., 1989; Pordomingo et al., 1991; Ruas et al.,
2000; Vanzant et al., 1990), bem como alterar as quantidades e a relação entre
os produtos da fermentação ruminal (Hess et al., 1996; Vanzant et al., 1990), e
consequentemente com maior ingestão de energia (Dórea, 2013, 2014) e maior
ganho de peso (Correia, 2006; Costa, 2007, Agostinho Neto, 2010).
Com isso, há aumento na ingestão de energia metabolizável
pelos animais suplementados, resultando em economia de aminoácidos
glicogênicos, o que aumentaria a eficiência de deposição proteica em animais
em crescimento (Poppi; McLennan, 1995). Segundo Valente (2015); Oliveira
(2014) e Casagrande et al., (2011), existe um ganho latente adicional de
aproximadamente 300 a 400 g animal/dia, que pode ser atingido com o correto
manejo das pastagens e adição de suplemento ao sistema.
De acordo com Paulino et al., (2005) a magnitude da resposta
da suplementação depende diretamente do seu efeito sobre o consumo de
forragem. Ou seja, são variáveis interdependentes. Em situações de forragem
de alta qualidade, a suplementação energética adequa a fermentação ruminal,
aumentando o consumo e consequentemente o ganho de peso dos animais
(Barbero et al., 2014).
O consumo de suplementos por bovinos pode causar efeito negativo
sobre o consumo de forragem. Silva et al. (2010) observaram redução no
consumo de FDN da forragem, quando foi fornecido 0,6% do peso corporal
(PC) de concentrado proteico/energético aos animais. Silva et al. (2009)
ressaltam haver uma tendência de redução maior do consumo de forragem,
quando a ingestão de suplemento supera os níveis de 0,2-0,3% do PC e
acrescentam que esse decréscimo pode ser ainda maior, quando a oferta de
suplemento é de 0,8% do PC, pois, nesse contexto, o limite biológico de ganho
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de peso dos animais a pasto está próximo de ser alcançado. O decréscimo
no consumo de pasto ocorre devido ao efeito substitutivo da forragem pelo
concentrado fornecido no cocho e pelo efeito do suplemento no ambiente
ruminal, interferindo nas condições ideais para o desenvolvimento das
bactérias fibrolíticas, responsáveis pela degradação da forragem.
O efeito da suplementação sobre o consumo e digestibilidade dos
nutrientes é complexa e mais estudos precisam ser realizados para que seja
possível traçar uma resposta embasada aos entraves da suplementação de
bovinos em pastejo.
De acordo com Caton e Dhuyvetter (1997) a redução do consumo
de forragem em animais suplementados pode ocorrer em virtude da redução
do pH levando à redução da digestibilidade da fração fibrosa da forragem.
Entretanto, no estudo de Santos (2015) a suplementação com 0,3% de milho
moído não afetou (P>0,05) o pH ruminal e a digestão da FDN. Cardoso (2013)
trabalhou com bovinos Nelore, pastejando capim-marandu suplementados com
concentrado isoproteico e diferentes fontes de energia (dose de 0,3% PC). Foi
registrada a redução no consumo de forragem, porém a digestibilidade da FDN
não foi afetada com a suplementação. Dórea (2014) também não observou
efeito da suplementação de 0,3% do PC com milho moído no pH ruminal e na
digestão da FDN em bovinos pastejando capim-marandu manejado com 25 cm
de entrada e 15 cm de saída.
Dórea e Santos (2015) fizeram uma meta-análise sobre as estratégias
de suplementação para bovinos mantidos em pastagens de baixa (<7% de PB) e
alta (>7% de PB) qualidade e verificaram que o consumo de matéria seca total
aumentou linearmente (P<0,05) com o aumento do nível de suplementação.
Para cada 1% do PC de suplemento, ocorreu um aumento de 0,90% do PC
no consumo total. Esse resultado demonstra que o objetivo final do uso
de suplementos concentrados foi alcançado, pois o aumento do consumo
total (forragem+concentrado) resultará em maior ingestão de nutrientes
e, consequentemente, em melhor desempenho animal. A suplementação
energética supriu quase três vezes mais energia (NDT) e 77% da proteína
suprida pela suplementação proteica.
Ainda de acordo com estes autores, a suplementação energética
reduziu (P<0,05) o consumo de forragem de forma mais acentuada quando
comparada com as reduções dos animais consumindo forragem de baixa
qualidade, ou seja, houve maior efeito substitutivo quando a forragem
apresentou teores menores que 7% de PB (Lake et al., 1974; Pordomingo et
al., 1991; Hess et al., 1996). Para cada 1% do PC de consumo de suplemento
houve redução de 0,65% no consumo de forragem. Já o consumo total foi
aumentado em apenas 0,34% do PC, para cada 1% do PC suplementado. Esse
fato demonstra claramente que o efeito de substituição foi mais acentuado para
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animais suplementados em pastagens de alto valor nutritivo do que de baixo
valor nutritivo.
Uma vez que a suplementação energética não causou prejuízos
(redução) no CMS total, o efeito de substituição deve ser analisado
positivamente, pois o excedente de forragem gerado pela substituição deverá
ser aproveitado através do aumento de animais na área, resultando no aumento
da taxa de lotação das pastagens (Perry et al.; 1971; Santos et al.; 2009). O
aumento do desempenho através da maior ingestão de nutrientes e da taxa
de lotação em função do efeito de substituição é benefício da suplementação
concentrada que deve ser aproveitado pelo produtor para aumento da
produtividade (kg de carne por hectare).
No estudo de Casagrande et al., (2009), a suplementação também
afetou a taxa de lotação, que decresceu linearmente com acréscimo na altura
de pastejo, independente da suplementação utilizada. No entanto a lotação
foi sempre superior nos pastos em que os animais receberam concentrado
em relação aos que os animais foram suplementados com sal mineral. Dessa
forma, manteve-se 9,5 % a mais de animais na mesma área, o que equivale a
um animal de aproximadamente 200 kg a mais por hectare.
Em revisão de literatura foram avaliados os efeitos da suplementação
com concentrado não apenas no ganho de peso animal, mas também nas taxas
de lotação (Agostinho Neto, 2010; Da Cruz et al., 2009; Costa, 2007; Correia,
2006; Ramalho, 2006). Em todos os trabalhos houve aumento da taxa de lotação
e da produção de carne por área, o que evidencia o potencial da suplementação
com concentrado como ferramenta para aumentar a produtividade de sistemas
de produção em pastagens.
Resultados interessantes com suplementação energética no verão
também foram obtidos por Santos et al., (20162), em um estudo realizado no
Laboratório de Pesquisa em Gado de Corte da FMVZ – USP, em Pirassununga,
conduzido por 2 anos consecutivos (verão 2014-2015 e 2015-2016). Neste
estudo quantificou-se o efeito da suplementação energética em novilhos
Nelore (NEL) e ½ sangue Angus x Nelore (ANG) sobre o ganho de peso médio
diário (kg.cab.dia-1) e a taxa de lotação (UA.ha.dia-1) na fase de recria em
pastejo rotativo de Brachiaria brizantha cv. Marandu e Panicum maximum cv.
Mombaça. Durante os 180 dias da estação chuvosa (novembro a abril) de cada
ano foram avaliados dois níveis de suplementação: 0% do PV (grupo controle:
sal mineral-SM) e 0,8% do PV (grupo suplemento energético-SE).
Houve efeito do tratamento (P<0.01) para o GMD de novilhos
suplementados com concentrado. O GMD foi superior nos grupos que
receberam suplementação energética em ambas as raças (Figura 1). Esses
ganhos, na média foram de 0,73 kg.cab.dia-1 versus 0,82 kg.cab.dia-1
1. Dissertação de mestrado, Dados não publicados
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(P<0.01) para NELe ANG, respectivamente. Houve um acréscimo de 400g/
animal/dia para os grupos que receberam suplementação (0,58 kg.cab.dia-1 do
grupo controle versus 0,98 kg.cab.dia-1 do grupo SE, P<0.01). Os resultados
mostraram uma tendência (P=0.06) para efeito da raça. No entanto, não houve
interação entre espécies forrageiras, raças e tratamento (P>0.05).

Figura 1. Ganho médio diário de garrotes Nelore e Angus (AngusxNelore) com suplementação
energética (SE) ou suplementação mineral (SM) em pastejo no verão. (Santos et al., 20161).

A suplementação energética no período do verão aumentou o ganho
de peso de novilhos na fase de recria. Independentemente da espécie forrageira,
animais F1 (ANGxNEL) apresentaram desempenho superior, reflexo do
impacto da heterose pelo cruzamento com a raça Angus, cujas características
são maior velocidade de ganho de peso, alto rendimento, animal jovem e
precoce.
No mesmo experimento (Santos et al., 20161), também se estudou
os impactos da suplementação sobre a taxa de lotação na recria de animais em
pastejo no período das águas. Os resultados estão dispostos na Tabela 1.
A suplementação energética permitiu aumento da lotação animal
entre os grupos SE comparado ao SM (P<0,01), independentemente da espécie
forrageira (Brachiaria ou Mombaça). No entanto, não houve interação (P>0,01)
entre suplementação, espécies forrageiras e ano. Essa maior lotação pode estar
atribuída ao efeito substitutivo da forragem pela inclusão do SE, contudo
mesmo com o aumento da lotação nesses grupos o GMD foi maior para SE
na maior lotação e independente do grupo genético (Figura 1), o que acarretou
também em maiores ganhos por área. Quando comparamos SE com grupo
controle, isto representa um aumento médio de quase 34% na capacidade de
suporte dos pastos.
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Tabela 1. Taxa de lotação de garrotes em pastejo rotativo no verão com suplementação energética ou
suplementação mineral.

SM=Suplementação Mineral, SE=Suplementação Energética. 		
Fonte: Santos et al. (20161)

1

Essas informações são muito importantes para a produção em gado
de corte, pois todo o planejamento forrageiro e estratégias de compra ou venda
de animais das fazendas dependem da adequação da capacidade de suporte dos
pastos e da disponibilidade de forragem no período do verão. Dessa forma,
através da intensificação dos sistemas a pasto, o melhor aproveitamento da
abundante e mais barata oferta de alimento de maior qualidade nesse período,
torna-se fundamental para aumentarmos a produtividade da pecuária de corte
no país visto que precisamos aumentar a produção de carne bovina para atender
as demandas internas e externas.
A suplementação nas águas pode ser altamente viável em sistemas
intensivos que trabalham com altas taxas de lotação, com alta produção por
área, mas com menor ganho por animal. Nesses casos a suplementação em
níveis moderados pode dobrar a produção de carne por área, em virtude do
aumento significativo do GPD dos animais e da taxa de lotação dos pastos
(Dórea, 2011). Além disso, a suplementação com concentrado é uma ferramenta
para aumentar a ingestão de nutrientes e reduzir gasto com atividade de pastejo
(Santos et al., 2014).
Essa prática pode favorecer a preparação dos animais para serem
abatidos no final das águas, assim como encurtar o período de confinamento
dos animais na entressafra. Portanto, a suplementação com concentrado
durante o período de pastejo nas águas, pode levar a redução no tempo de abate,
reduzindo os gastos durante o confinamento e aumentando a produtividade
geral do sistema.
2.2. Uso de suplementos e comportamento ingestivo de
animais em pastejo
	O conhecimento dos padrões de comportamento de escolha,
localização e ingestão do pasto pelos bovinos são de fundamental importância,
quando se pretende estabelecer práticas de manejo nutricional mais eficiente.
Com o objetivo de realizar ajustes mais minuciosos na dieta para maximizar o
desempenho animal acrescido de informações sobre o comportamento animal
são consideradas três atividades básicas que caracterizam o comportamento
ingestivo animal: alimentação ou pastejo, ruminação e ócio, podendo ser
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influenciadas pelas características da dieta, por condições ambientais e pelo
manejo, alterando o tempo gasto em cada uma das atividades e sua distribuição
ao longo do dia (Marques et al., 2008).
O conhecimento da interação existente entre estrutura do dossel
forrageiro e comportamento ingestivo é fundamental para que se entenda como
o manejo do pasto pode influenciar e /ou determinar o consumo de forragem de
animais em condição de pastejo (Berchielli, 2011), uma vez que grande número
de variáveis sofre o efeito da interação existente entre a planta e animal, de
forma que o sistema passa a apresentar uma série de respostas compensatórias
de uma variável em razão do ajuste realizado em outra (Da Silva e Pedreira,
2010). Segundo Silva et al. (2006), o estudo do comportamento ingestivo dos
ruminantes pode nortear a adequação de práticas de manejo e embasar diversas
discussões relacionadas ao consumo e, consequentemente, ao desempenho dos
animais.
	Hodgson (1985) propôs que a massa do bocado seria o produto entre
a densidade da forragem e o volume do bocado no estrado pastejado, sendo
este ultimo o produto entre a sua área e sua profundidade. Entende – se por
profundidade do bocado a diferença entre a altura inicial da planta e a altura
residual após o pastejo; e por área do bocado o quociente entre a área total
pastejada e o número de bocados realizados (Ungar, 1996). Avaliando o
comportamento alimentar de bovinos de corte em crescimento em pastejo de
capim Marandu, Sarmento (2003) observou uma redução quadrática no tempo
de pastejo, uma redução linear na taxa de bocados e um aumento linear no
tamanho do bocado com o aumento da altura do dossel forrageiro, indicando
como as características do pasto influenciam o comportamento alimentar de
bovinos em pastejo.
A ingestão do suplemento altera o comportamento ingestivo de
ruminantes em pastejo (Marques et al, 2005). Segundo Silva et al. (2010),
os resultados encontrados na literatura, referentes às alterações provocadas
pela suplementação a pasto sobre o comportamento ingestivo dos ruminantes,
são controversos. O efeito do suplemento sobre o consumo pode ser aditivo,
quando o consumo de suplemento agrega-se ao consumo atual do animal;
e substitutivo, quando o consumo de suplemento diminui o consumo de
forragem, sem melhorar o desempenho animal (Barbosa et al., 2001). O efeito
aditivo é ideal, quando o preço da suplementação é alta, quando se consegue
suplementos de baixo custo, o efeito substitutivo se torna interessante, uma vez
que permite aumentar a taxa de lotação.
	O tempo de pastejo reflete a facilidade de apreensão e remoção
da forragem pelos animais, os quais procuram ser eficientes, uma vez que
buscam bocados potenciais enquanto mastigam a forragem apreendida em
bocados anteriores (Prache, 1997). Conforme Santana Júnior et al. (2013),
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o fornecimento de concentrado pode causar alteração no tempo destinado
ao pastejo, sendo verificado que a diminuição da quantidade de suplemento
concentrado fez com que os animais elevassem seu tempo de pastejo.
O bocado consiste em uma série de movimentos mandibulares, da
língua e do pescoço, que culminam na apreensão da forragem, consistindo a
unidade fundamental do consumo (Ungar, 1996). Quando parte dos nutrientes
exigidos é suprido pelo consumo de suplemento, pode ocorrer melhora na
eficiência de utilização da energia oriunda da forragem, pela melhor condição
para atuação da microbiota ruminal (Silva et al, 2005) e aumentar a taxa de
passagem, favorecendo maiores números de bocados.
	Um dos fatores que pode influenciar o tempo de pastejo e o nível de
concentrado na dieta. Marques et al. (2008), avaliando a inclusão de diferentes
níveis de concentrado (0; 24; 48; 72%) em dietas de bovinos 5/8 Holandês-Zebu
sobre o comportamento ingestivo, verificaram que os níveis não influenciaram
os tempos de alimentação, ruminação e ócio, as eficiências de alimentação e
ruminação em função do consumo de MS e do FDN.
Estudando o comportamento ingestivo diurno de novilhos em
pastagem de capim-braquiária, submetidos à suplementação energética e
proteica, Silva et al. (2010a) verificaram que os tempos de pastejo, ruminação
e ócio sofreram efeito quadrático, e o tempo de cocho efeito linear crescente.
Santos et al., (2015) avaliaram os efeitos da suplementação energética
ao nível de 0,8% do PV sobre o comportamento ingestivo diurno em novilhos
Nelore e ½ sangue Angus x Nelore pastejando capim-marandu no período do
verão, e concluíram que a suplementação com concentrado reduziu o tempo
de pastejo (p<0,05) e tempo de ruminação (p≤0,01) em ambos os grupos
genéticos, porém não houve efeito da dieta sobre o tempo de ócio. Estes
resultados corroboram com Reis et al. (1997), os quais relataram que, em
resposta à suplementação energética, há uma progressiva diminuição no tempo
de pastejo.
O tempo de ruminação pode também sofrer variação devido ao estádio
vegetativo e reprodutivo da planta, com aumento do material senescente
e inflorescência, provocando mudanças na composição bromatológica e
morfológica. Durante a época de inverno, os animais passam mais tempo
ruminando em relação às épocas de verão (Shultz, 1983), devido à quantidade
de fibra e à baixa digestibilidade das forrageiras nesse período.
Signoretti et al. (2012) avaliaram o efeito da suplementação proteica
(34%, 43%, 56% e 66% de PB) e nível de fornecimento 0,30% do PC, na época
das águas, sobre o comportamento ingestivo de novilhas mestiças. As novilhas
permaneceram em pastagem de Brachiaria brizantha cv. Marandu, podendo-se
verificar maior tempo em ruminação e menor tempo em ócio nos animais que
receberam teores intermediários de proteína.
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Cabral et al. (2011a) analisaram o efeito da suplementação proteica
sobre as atividades comportamentais diurnas de novilhos inteiros da raça
Nelore na época das águas, tendo como resposta a redução em 1,1h no
tempo de pastejo, compensando parte do tempo pelas atividades de ócio e
permanência no cocho. Os animais não alteraram o tempo de ruminação, em
função da suplementação, e mantiveram a mesma taxa de bocados, em virtude
da homogeneidade das características estruturais e químicas do pasto.
Nos trabalhos revisados por Krysl e Hess (1993) sobre a suplementação
alimentar de bovinos no período das águas, observou-se que a suplementação
proteica diminuiu o tempo de pastejo e aumentou a eficiência de pastejo;
da mesma forma a suplementação energética também diminuiu o tempo de
pastejo. Entretanto, o aumento na concentração energética do suplemento não
alterou ou diminuiu a eficiência de pastejo.
2.3. Efeito da suplementação sobre a digestibilidade da
fibra
Em sistemas de produção de bovinos em pastejo, uma estratégia de
suplementação adequada consiste em maximizar o consumo e digestibilidade
da forragem disponível, explorando ao máximo o potencial produtivo animal
(Andrade, Prado, 2011). Contudo, um desafio constante é predizer com
exatidão, o impacto que a suplementação terá no desempenho animal. A
composição da dieta faz com que os microrganismos ruminais alterem o seu
padrão de fermentação, seguido pelo ajuste das espécies microbianas às novas
situações. Neste contexto, a suplementação dos animais, por meio da inclusão
de concentrados na dieta, pode afetar a digestibilidade da fibra (Tajima et al.,
2001; Nagaraja; Titgemeyer, 2007).
A suplementação energética dos animais em pastejo, dependendo
do nível de suplementação adotado, implica em efeitos negativos sobre a
digestibilidade da fibra e redução no consumo do volumoso (Paulino et al.,
2006). A redução da digestibilidade ruminal da fibra em função do aumento de
CNF na dieta pode ser atribuído à queda de pH ruminal, reduzindo a atividade
das bactérias fibrolíticas (Tajima et al., 2001; Nagaraja; Titgemeyer, 2007).
Entretanto, em pastagens tropicais, a variação do pH ruminal devido
à suplementação da dieta parece ser relativamente pequena, reflexo da alta
efetividade da fibra que, por meio da ruminação e tamponamento ruminal
via saliva, asseguram a manutenção das condições ruminais, não interferindo
no adequado crescimento das bactérias que utilizam carboidratos fibrosos
(Mertens, 1997; Costa et al., 2015).
Em outras palavras, a disponibilidade de carboidratos solúveis pode
comprometer a digestão da fibra sem afetar o pH ruminal. Dessa forma, outra
justificativa para queda na digestibilidade da fibra em animais em pastejo
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sendo suplementados seria em relação ao efeito concentrado ou carboidrato,
que consiste na competição por nutrientes existentes entre microrganismos
fibrolíticos e aqueles que degradam os CNF no rúmen (Arroquy et al., 2005,
Detmann et al., 2005).
Além disso, alguns fatores podem reduzir a aderência dos
microrganismos fibrolíticos ao substrato, como a presença de inibidores de
fixação, como o amido solúvel, resultando na inibição da digestão da celulose
(Owens; Goetsch, 1993). Mertens e Loften (1980) concluíram que a redução na
degradação da FDN do feno de Cynodon dactylon foi diretamente proporcional
à adição de amido, a qual implicou em maior tempo para a colonização das
partículas do alimento pelos microrganismos ruminais. COSTA et al. (2009),
em experimento in vitro, concluíram que a inclusão de amido ou pectina em
forragem de alta qualidade afetaram negativamente a digestibilidade da FDN.
Silva et al. (2007) reportaram redução da digestibilidade ruminal
da FDN (77,77 vs. 71,20%) ao suplementar com 4,3% de amido na dieta de
bovinos consumindo feno de Tifton. Por outro lado, Franco et al. (2002) não
constataram diferenças no pH ruminal (6,79 vs. 6,65) e na degradabilidade
da FDN (54,46 vs. 54,34 %) de bovinos pastejando Brachiaria brizantha
cv.Marandu (10,3 % de PB; 69,5 % de FDN e 34,5 % de FDA), suplementados
com 1,0 kg/animal/dia de grãos de milho.
Dórea (2010), ao suplementar diferentes níveis de suplementação
energética (0; 0,3%; 0,6% e 0,9%PC de milho moído) para novilho
Nelore pastejando capim Marandú na época das águas, constataram que
a suplementação melhorou a degradação da fração fibrosa, aumentando a
fração potencialmente degradável da FDN (P<0,05), e reduzindo a fração
indigestível da FDN, sem efeito sobre o lag time (tempo de colonização,
P>0,05), demonstrando que não houve prejuízos na degradação da fibra com
diferentes níveis de suplementação energética. O mesmo autor realizou uma
meta-análise com dados compilados da literatura, total de 12 estudos entre os
anos de 1990 e 2010, nos quais foram avaliadas a digestibilidade da FDN no
trato digestivo total de bovinos recebendo suplementação energética, proteica
e proteico-energética, e observaram que em apenas 1 trabalho houve efeito da
suplementação reduzindo a digestibilidade da fibra, ao passo que nos demais
não houve este efeito negativo. Resultados semelhantes foram obtidos por
Rocha (2010), que observou aumento da digestibilidade da FDN (50,36 vs.
43,16%) ao suplementar novilhos de corte pastejando capim Mombaça com
suplemento energético.
A extensão à qual a digestão microbiana da forragem é reduzida
pela inclusão de suplementos na dieta varia muito entre forragens de
diferentes composições. Concomitantemente, a atividade dos microrganismos
celulolíticos é dependente da concentração de amônia no rúmen, e assim o
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fornecimento adicional de N para animais consumindo forragens tropicais de
baixa qualidade favorece o crescimento das bactérias fibrolíticas, aumenta
a taxa de digestão e a síntese de proteína microbiana e, consequentemente
aumenta o consumo voluntário (Russell et al., 1992; Detmann et al., 2008).
Zorzi (2008), em estudo in vitro, obteve efeitos positivos sobre a digestibilidade
da FDN com a inclusão de NNP.
Vieira (2011) observou que o fornecimento de suplemento proteicoenergético (0,3% do PC/dia) para novilhas Nelore, pastejando capim Marandú,
aumentou a digestibilidade da MS (50,44 vs.53,85%, P<0,05) e MO (54,51 vs.
57,96%, P<0,05), sem afetar negativamente na digestibilidade da fibra (FDN),
que não variou com o incremento do suplemento energético-proteico no sistema.
Silva et al. (2009) também reporta aumento significativo na digestibilidade da
FDN (49,9 e 54,3 %) com o fornecimento de suplementos nitrogenados para
vacas leiteiras sob pastejo em capim-Elefante (Pennisetumpurpureum).
Stokes et al. (1988) observaram que a suplementação com PDR
aumentou a digestibilidade da FDN, ao fornecer farelo de soja (0,12 ou 0,24%
do PV) para vacas de corte alimentadas com feno. Entretanto, Souza et al.
(2014) não observaram efeito sobre o coeficiente de digestibilidade da MS,
MO, PB EE e FDN em novilhos Nelore, pastejando Brachiaria brizantha cv.
Marandú recebendo suplemento proteico no período das águas. Dessa forma,
a suplementação energética e/ou proteica pode suprir as necessidades em
energia e proteína dos microrganismos, proporcionando condições favoráveis
ao ambiente ruminal, maximizando o crescimento microbiano e a utilização
dos compostos fibrosos da forragem (Costa et al., 2015).
2.4. Efeito da suplementação na composição do pasto
Conhecidas as exigências dos animais, o primeiro ponto a ser avaliado
para suplementar bovinos em pastejo é a qualidade da forragem. Características
que permitam descrever a estrutura do pasto são relevantes na avaliação de
pastagens porque influenciam o comportamento ingestivo, a digestibilidade e
o desempenho dos animais e permitem avaliar a qualidade da forragem (Schio
et al., 2011).
	O período das águas apresenta condições climáticas favoráveis ao
crescimento das forrageiras tropicais. Associado a isso e ao manejo correto
da desfolha, altos níveis de fertilidade (principalmente nitrogênio) podem
possibilitar a produção de forrageiras com alta degrabilidade protéica (frações
A e B1, maiores) que podem gerar altos níveis de compostos nitrogenados
amoniacais no rúmen, o que sugere o fornecimento de suplementos energéticos
de alta e média degrabilidade para aumentar a produção de proteína microbiana
(Barbosa et al., 2011).
Pode-se considerar que outras forrageiras tropicais apresentam
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comportamento semelhante, sendo fundamental identificá-las para o
balanceamento da dieta dos animais em pastejo. De acordo com Johnson et
al. (2001) gramíneas tropicais, manejadas intensivamente com doses elevadas
de nitrogênio (200 a 500kg/N/ha), durante o período das águas, possuem
cerca de 40 a 50% de conteúdo de compostos nitrogenados na forma solúvel,
contendo mais de 210 g de PB por kg de MOD, ademais, nessas condições,
ocorre aumento considerável na degradabilidade ruminal da proteína da
forragem simulado (Santos et al., 2005). Por exemplo, no trabalho de Ramalho
(2006), teores médios de PB de 17,4% na MS e digestibilidade da MO de
59,4% resultam em 325 g de PB por kg de MOD, valor que, segundo Poppi &
McLennan (1995), acarreta em baixo aproveitamento da PB da forragem no
processo de degradação ruminal e síntese de PB microbiana.
É importante considerar que no NRC (1996) foi adotada a eficiência
de 130 g de proteína microbiana sintetizada por kg de NDT ingerido. Mesmo
quando dados de pastos tropicais com alto valor energético, ao redor de 65%
de NDT e 11% de PB, com 81% de PB degradável no rúmen, há excesso de
35,8 g de PDR para bovino macho em recria, com 300 kg de peso vivo. Nesta
situação, o balanço de proteína metabolizável também é positivo, todavia o
ganho de peso do animal é limitado pela falta de energia.
A fração protéica da forragem também assume grande importância
quando se pretende corrigir as deficiências da mesma com vistas a aperfeiçoar
o desempenho animal. Em termos nutricionais, de maneira simplista a fração
protéica da forragem pode ser dividida em duas: uma considerada disponível, ou
seja, degradável e outra de baixa degradação ruminal. A fração C, não disponível
pode ser estimada através da determinação do conteúdo de nitrogênio retido
no resíduo insolúvel em detergente ácido. A fração disponível compreende a
proteína metabolizável da forragem e aquela sintetizada pelos microrganismos
do rúmen (Redfearn & Jenkins, 2000). A proteína metabolizável da forragem
compreende a fração de N solúvel (A, B1 e B2) e o N retido na fibra detergente
neutro potencialmente degradável, ou seja, a fração B3 (Russell et al., 1992).
Nesse contexto, as principais limitações para o crescimento
microbiano ruminal residem no fato de a forragem disponível ao pastejo
permitir baixa assimilação do nitrogênio disponível em proteína microbiana
no rúmen, em função da alta degradabilidade dos compostos nitrogenados
ou menor velocidade de degradação dos carboidratos fibrosos da forragem
(Detmann et al., 2005). Nessas situações, o fornecimento de fontes energéticas
de rápida disponibilidade no rúmen, otimizaria a assimilação microbiana do
nitrogênio e poderia acarretar melhorias no desempenho animal (Poppi &
McLennan, 1995; Detmann et al., 2005).
Várias questões ainda não foram totalmente compreendidas devido ao
fato de não possuírem entendimento completo dos fatores que interagem, tais
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como, teor de proteína no suplemento, exigências de N pelos micro-organismos
ruminais, forma física do suplemento e características de nutrientes a ser
utilizado, amido ou fibra altamente digestível, e os efeitos sobre a utilização
dos componentes fibrosos da forragem.
2.5. Efeitos da suplementação na composição do ganho e
desempenho animal
Além de promover melhora no desempenho animal e elevar a taxa de
lotação dos pastos, a suplementação com concentrados para animais mantidos
a pasto pode constituir-se em ferramenta auxiliar para melhorar a qualidade
da carcaça obtida, influenciando a deposição de gordura e músculo. Em outras
palavras, a suplementação pode alterar a composição do ganho de animais
mantidos a pasto (Poppi; McLennan, 1995).
Vários fatores podem afetar a composição corporal, como peso do
animal, taxa de ganho, tipo racial, sexo, características da dieta, dentre outros
(Fox, Black, 1984; Teixeira, 1984). Por meio da suplementação, se torna
possível obter melhor acabamento de carcaças com animais mais jovens, pelo
fato de propiciar uma complementação energética e proteica das pastagens,
explorando o potencial de ganho de peso dos animais.
Marcondes et al. (2001) avaliaram a suplementação nas águas de
diferentes fontes proteicas e energéticas para novilhos Guzerá, mantidos a pasto
formado por B. decumbens, e observaram o maior ganho de peso diário para
os animais recebendo fonte de PNDR em relação ao grupo recebendo apenas
sal mineral (0,787 vs 0,500 kg/dia, P<0,05). Resultados semelhantes foram
relatados por Andrade e Alcalde (1995), que observaram acréscimo de cerca de
300g no ganho de peso em animais recebendo suplemento proteico com fonte
de proteína menos degradável no rúmen, sugerindo a utilização estratégica das
fontes de proteína, usando-se fontes menos degradáveis no período das águas
e de fontes degradáveis no período das secas. Já Ruas et al. (2000) avaliaram
a suplementação proteica para vacas de corte durante o período das águas, e
observaram aumento na ingestão diária de matéria seca e nos ganhos de peso
das fêmeas recebendo suplementação em relação às não suplementadas.
O ganho de massa corporal é uma das variáveis mais utilizadas
para se avaliar o crescimento e, consequentemente, o desempenho animal.
Neste contexto, o aumento no ganho de peso (GP) consiste em reflexo do
desenvolvimento muscular e pode ser estimado através da observação da área
da seção transversal do músculo Longissimus dorsi,entre as 12ª e 13ª costelas,
denominado de área de olho de lombo (AOL). A espessura de gordura subcutânea
(EGS), também avaliada na secção transversal do músculo Longissimus dorsi,
indica o grau de acabamento da carcaça e proporciona indícios de carne de
qualidade. A área de olho-de-lombo é altamente correlacionada ao total de
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músculos na carcaça e, quando utilizada em conjunto com outros parâmetros,
auxilia na avaliação do rendimento em cortes desossados da carcaça (COSTA
et al., 2002).
Ao avaliar o efeito da suplementação proteico energético sobre o
desempenho de novilhas de corte mestiças mantidas em pastagem de capimmarandu no período das águas, Moretti et al. (2011) observaram que a utilização
de suplemento concentrado promoveu maior AOL e profundidade do músculo
Gluteus medius em relação aos animais que recebiam apenas sal mineral
(62,77 vs 54,94 cm², P<0,01; 7,15 vs 6,75cm, P=0,03, respectivamente).
Concomitantemente, o grupo suplementado apresentou maior GP em relação
ao grupo controle (0,700 vs 0,587 kg/dia, P=0,05), podendo-se inferir que o
aumento no GP é resultado da maior deposição muscular. Por outro lado, a
suplementação não afetou a EGC (P=0,58), apesar da crescente deposição de
gordura ao longo do período experimental, aumentando de 2,22 no início para
3,97mm antes do abate (P<0,01), pelo fato do animal depositar gordura de
forma mais intensa nesta fase.
Vaz et al. (2013), em estudo com novilhos da raça Braford mantidos
à pasto, no período das águas, recebendo ou não suplementação energéticaprotéica (casca de soja, 7g/kg), observaram aumento do ECC dos animais
quando suplementados, onde o desenvolvimento muscular e deposição de
gordura foram influenciadas pela suplementação (P<0,05), resultando em
aumento da AOL (cm²) e EGC (mm) do músculo Longissimus dorsi em
12,07 e 42,79%, respectivamente, em relação aos animais que não receberam
suplementação. Concomitantemente, o desenvolvimento muscular é consistente
com o aumento do GP, onde os animais suplementados no verão ganharam
60,5% a mais de GP, resultando em maior peso corporal em comparação aos
animais que não receberam suplementação durante o período experimental
(352,5 vs 322,5 kg, P<0,05).
A densidade energética da dieta pode direcionar o uso da energia para
síntese de proteína ou de gordura, modificando a composição do crescimento
(Robelin & Geay, 1984). Dessa forma, o fornecimento de alta energia via
suplemento, associado à boa qualidade de pastejo, determina a maior deposição
e gordura (Vaz et al.,2013).
Valle (2011) obteve resultados semelhantes ao suplementar novilhos
Brangus X Zebu, pastejando capim Mombaça (Panicum maximum cv.
Mombaça), onde os animais recebendo a suplementação proteico-energética
(0,6% do PV de concentrado) tiveram maior EGS e AOL quando comparado
ao grupo não-suplementado (2,14 vs. 0,27mm, P<0,01; e 43,79 vs. 34,88cm²,
P<0,01, respectivamente). A maior AOL está em concordância com maio ganho
de peso (0,536 vs. 0,178 kg/d, P<0,05) e maio peso de carcaça (160,56 vs.
119,38 kg, P<0,01) observado para os animais que receberam o suplemento.
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Entretanto, Pereira Júnior et al. (2016) ao avaliar o desempenho de bovinos
de corte em pasto recebendo suplementação com diferentes fontes proteicas,
observaram aumento do GP para os animais que receberam suplementação
em comparação ao grupo que recebeu apenas sal mineral (1,06 vs. 0,95 kg/d,
P<0,05), porém sem diferenças entre estes dois grupos para taxa de acúmulo de
gordura no músculo Longissimus dorsi e na região da garupa.
Correia (2006) observou ganhos de peso linear crescente de 595;
673; 810 e 968 g/dia em animais cruzados recriados em pastagens de capimmarandu com 12,5% PB suplementados com concentrado energético em 0; 3;
6 e 9g/kg do peso vivo por dia, respectivamente. Constatou-se ainda o aumento
da taxa de lotação e da produção de arrobas por hectare.
Costa (2007) realizou uma compilação de dados publicados na
literatura sobre suplementação energética para bovinos mantidos em pastagens
no período das águas, e encontrou que os animais suplementados tiveram
GPD (ganho de peso diário) de 920 g animal dia-1, enquanto que os não
suplementados tiveram desempenho de 722 g animal dia-1 com doses entre
0,2 a 0,6% do PV.
Nos resultados de uma revisão descritos por Dórea (2011), a taxa de
lotação média nas águas foi de 3,84 UA/ha e o GMD nas águas dos animais
suplementados foi de 840 g animal dia-1 contra 801 g animal dia-1 no
tratamento não suplementado. O ganho elevado foi explicado pelo bom valor
nutricional e oferta de forragem adequada.
De acordo com Poppi & McLennan (2007), pode ser verificada
variação da composição dos pastos, influenciando o desempenho de animais
nas diferentes épocas do ano, onde o mesmo tipo de suplemento, farelo
proteico, fornecido na mesma quantidade, ou seja, em igual porcentagem de
peso corporal, por exemplo, 5 g/kg PC, proporcionou taxas de ganho de peso
variando de 500g na seca, 1.200g nas águas e 800g na transição águas/seca,
enfatizando a necessidade de estudar estratégias diferentes de suplementação
com base em época do ano e taxa de ganho desejado.
Nascimento et al. (2010) estudaram diferentes fontes de energia em
suplementos proteicos e energéticos comparados ao fornecimento exclusivo
de suplemento mineral para bovinos mestiços Holandês x Zebu na época do
verão (dezembro a março) em pastagem de Brachiaria decumbens, com 9,5
% PB e observaram ganho médio diário maior (596,5 g/dia) nos animais que
consumiram 3g/kg PC de suplemento proteico e energético quando comparados
aos que receberam somente suplemento mineral (448 g/dia).
Estudando diferentes fontes de proteína em suplementos proteicos (2
g/kg PC) comparados com suplemento mineral fornecido a tourinhos mestiços
com 229 kg e 12 meses de idade durante a época das águas em pastagens de
Brachiaria brizantha, cv. Marandu com 9 % PB, Porto et al. (2009) observaram
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ganho médio diário maior (1098,3 g/dia) nos animais que consumiram
suplemento e menor quando consumiram somente suplemento mineral (887
g/dia), e mesmo não sendo significativamente diferente foi ressaltado pelos
autores que essa diferença em desempenho seria suficiente para reduzir o
tempo de terminação.
Em revisão feita por Santos et al. (2007) três estudos com
suplementação, na época das águas, com diferentes doses e fontes suplementares
apontaram que suplementação na dose de 6 g/kg do PC tanto proteica, como
energética, como proteico/energética (com forragem disponível apresentando
mais de 11% de PB) melhora o ganho de peso, taxa de lotação e produção de
carne por área.
Dessa forma, os animais frequentemente respondem à suplementação
na estação das águas, um período em que a qualidade da pastagem, em termos
de digestibilidade e conteúdo de proteína, é alta, proporcionando ganhos
adicionais de peso corporal, sendo que as estratégias de suplementação alteram
de forma contundente a composição do ganho dos animais (Carvalho et al.,
2003; Resende; Siqueira, 2011).
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mesmo em sistemas intensivos de alta lotação animal, com pastos
tropicais adubados e bem manejados no período das águas, a suplementação
energética promove aumento no ganho de peso individual e na produção total
de carne por área, evidenciando a limitação da qualidade do pasto tropical
em atender o requerimento de energia líquida de ganho em animais de alto
desempenho.
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RESUMO
Com a necessidade de se obter maiores informações sobre o segmento de
alimentos úmidos para cães e gatos objetivou-se determinar a composição
nutricional e avaliar as informações declaradas nos rótulos; comparar a
composição com o atendimento às recomendações de proteína e gordura;
comparar diferentes metodologias de extração de gordura e avaliar a percepção
dos proprietários quanto à utilização destes alimentos através do emprego de
questionário. Os resultados foram comparados através do teste t (p<0,05) no
programa SAS, ou analisados na forma de estatística descritiva.
Para a maioria dos alimentos avaliados, não foi observada diferença entre
a composição nutricional dos alimentos úmidos e os resultados obtidos em
laboratório. Todos os alimentos atenderam e excederam as necessidades de
proteína e gordura para ambas as espécies. Quanto às metodologias de extração
de gordura, não foi observada diferença entre os três métodos avaliados
(P=0,68). Em relação à percepção sobre o emprego de alimentos úmidos no
manejo nutricional de cães e gatos, observou-se que parcela importante dos
tutores entrevistados apresenta visão distorcida sobre este tipo de alimento.
1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, cães e gatos passaram a ganhar maior importância
como animais de companhia. O estreitamento dos laços da relação entre estes
animais e os seres humanos assumiu papel fundamental na sociedade. Como
reflexo ao aumento da ligação afetiva entre o ser humano e cães e gatos a
indústria de alimentos para animais de estimação tem expandido a gama de
produtos existentes no mercado de pet food.
Segundo Hafez (2002), o potencial do mercado pet food é superior a
três milhões de toneladas/ano, potencial que resultou em crescimento de 530%
nos 10 últimos anos. Além da intenção de suprir as necessidades nutricionais,
a indústria de alimentos para cãe e gatos leva também em consideração os
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anseios dos proprietários e desta maneira, nos últimos anos passou a ter que
atender os estágios de vida do animal e estilo de vida dos mesmos, além de
aprimorar as condições ligadas à inabilidade crônica e doenças (Rocha, 2008).
Os produtos comerciais para alimentação de cães e gatos podem ser
classificados quanto ao teor de umidade, e assim merecem extrema atenção
quando realizada as comparações de composição de ingredientes, preços e a
qualidade das diferentes classes existentes. A classificação quanto ao teor de
umidade dos alimentos comerciais pode ser subdividida da seguinte forma:
alimento seco - 12% de umidade máxima; alimento semi-úmido - 30% de
umidade máxima; alimento úmido - 84% de umidade máxima e alimento
líquido - 95% de umidade máxima (Figura 01). No Brasil, alimentos secos,
semi-úmidos e úmidos são as possibilidades encontradas na busca por
alimentos comercias.
Os alimentos úmidos podem ainda ser divididos em: patês (misturas
relativamente homogêneas de derivados cárneos, gorduras e agentes
geleificantes e que usualmente não apresentam carboidratos); loafs (apresentam
pedaços como carnes, proteína vegetal texturizada, ervilha, cenoura, macarrão,
carboidratos na forma de amido e farinhas na sua composição) e pedaços ao
molho (produto que apresenta geralmente duas fases: sólida em pedaços,
preparada separado em forno; líquida: ou “molho”, a qual mantém a fase sólida
em suspensão).
Os alimentos úmidos em geral apresentam conteúdo de umidade
que pode variar de 74 a 84%, tornando-se uma boa fonte alimentar de
água, especialmente para os gatos (NRC, 2006). Segundo alguns autores, o
fornecimento de alimentos úmidos no manejo nutricional de gatos representa a
forma mais eficiente de ingestão de água involuntária pelos felinos (Carciofi et
al., 2002). Estes mesmos alimentos apresentam ainda altos teores de inclusão
de carne fresca ou congelada e seus subprodutos, os quais possuem elevado
conteúdo de proteína e gordura (Urrego et al., 2015).

213

Figura 01. Classificação quanto ao teor de umidade máxima dos alimentos comerciais para cães
e gatos.

Em relação à gordura, o conteúdo de gordura total dos alimentos pode
ser determinado através de diferentes métodos químicos e físicos. Soxhlet é
a metodologia mais utilizada para determinar o conteúdo de lipídeos numa
amostra, porém sua utilização depende do tipo da substância que será analisada,
variando em alguns casos a metodologia anteriormente descrita.
O extrato etéreo descrito por Silva & Queiroz (2002), permite calcular
a quantidade de gordura contida num alimento por meio do extrator de Soxhlet
e de solventes não polares como o éter de petróleo. No caso dos alimentos
secos extrusados utilizados para animais de estimação, o cozimento das
matérias-primas como as proteínas por exemplo, podem sofrer desnaturação e
o amido, a gelatinizacão. Estas alterações decorrentes do processo de extrusão
podem resultar na formação de complexos amilose-lipideo, o que dificulta a
extração dos lipídeos pelo éter (Lumley e Colwell, 1991). Por este motivo,
recomenda-se a determinação da gordura pelo método de extrato etéreo
após hidrólise ácida (EEHA). Através da hidrólise, os complexos de gordura
ligados aos carboidratos, de difícil extração, são liberados e assim, podem ser
quantificados.
Em se tratando dos alimentos úmidos, não há um consenso sobre
o método mais eficaz para a extração de gordura e nem um consenso de
recomendação. A maioria dos alimentos úmidos compõe-se de uma proporção
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relativamente pequena de carboidratos digestíveis, cujos teores de inclusão
podem variar entre 4 e 13% em comparação com outros alimentos para
animais de estimação (NRC, 2006; Case et al., 2011). Isto também interfere
completamente em relação ao processamento destes produtos e a não
necessidade do processo de extrusão deste tipo de alimento.
Todos os alimentos para cães e gatos passam por algum tipo de
processo térmico para alcançar o formato físico desejado, os quais podem
ser: extrusão, cozimento e pasteurização, com o intuito de se aumentar a
digestibilidade dos nutrientes e a vida útil do alimento. No caso dos alimentos
úmidos, estes sofrem cozimento e pasteurização após envase, para assegurar
estabilidade adequada dos nutrientes (Hand et al.,2011), o que não leva a
formação dos complexos amilose-lipideo (complexo da gordura ligada a
carboidratos) e assim, possibilita o emprego de metodologias de avaliação
mais simples.
Assim, devido a escassêz de informações referentes a este segmento
de alimentos, o gupo de estudos em nutrição pet da FMVZ/USP realizou alguns
estudos e levantamentos com o propósito de sanar algumas dúvidas sobre este
importante segmento de alimentos para cães e gatos.
2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Avaliação de qualidade nutricional
Foram adquiridos 25 marcas de alimentos úmidos em latas e sachês
para cães e gatos adultos em manutenção, sendo treze para cães e doze para
gatos, fabricados por 13 empresas diferentes, comercializadas em casas de
rações e pet shops da cidade de Pirassununga-SP e Campinas-SP. Os alimentos
foram enumerados para se respeitar a privacidade do fabricante.
As análises de composição centesimal foram realizadas no Laboratório
Multiusuário de Nutrição Animal e Bromatologia do Departamento de
Nutrição e Produção animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia
da Universidade de São Paulo (FMVZ - USP).
As amostras de alimentos foram previamente desidratadas em estufas
de ventilação forçada a 55°C, durante 72 horas, de acordo com Silva &
Queiroz (2002). As rações foram moídas em moinho de grão em peneira de
1mm. As amostras foram analisadas de acordo com a metodologia descrita
por Silva & Queiroz (2002), sendo a matéria seca (MS) determinada em estufa
a 105ºC, proteína bruta (PB) pelo método de Kjendhal, fibra bruta (FB) pelo
método de Van Soest, extrato etéreo (EE) por sistema Soxhlet, e a matéria
mineral (MM) por incineração em mufla. Todas as análises foram realizadas
em duplicata, sendo repetidas quando variavam mais de 5%. Os resultados
da análise de composição centesimal foram tabulados e comparados com
os valores declarados nos rótulos através do teste t (P<0,05) no programa
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Statistical Analysis System (SAS, versão 9.4).
2.2. Avaliação do atendimento às necessidades de
proteina e gordura
Os resultados das análises de laboratório de proteína bruta e extrato
etéreo de 14 marcas de alimentos úmidos avaliados no item 2.1 foram
comparados com as recomendações nutricionais de proteína bruta e gordura
da FEDIAF (2014). Nesta comparação, verificou-se a porcentagem de
atendimento às recomendações de cada produto testado, além da diferença
entre a composição do alimento e a recomendação de cada um destes nutrientes
através do programa Microsoft Excel (2010).
2.3. Avaliação de diferentes metodologias para
determinação de gordura
Para avaliação de diferentes metodologias para determinação de
gordura nos alimentos úmidos, foram utilizados 14 alimentos em latas e sachês
para cães e gatos adultos em manutenção, sendo sete para cães e sete para
gatos, fabricados por cinco empresas diferentes, comercializadas em casas de
rações e pet shops da cidade de Pirassununga-SP.
Em todos eles foram empregadas às metodologias do extrato etéreo,
extração de gordura por hidrólise ácida e pelo método do analisador de gordura
Ankom XT15. O extrato etéreo (EE) foi determinado por sistema Soxhlet de
acordo com Silva & Queiroz (2002). Utilizou-se 2 gramas da amostra que foi
mantida durante 7 horas no aparelho de Soxhlet, sendo utilizado como solvente
o éter de petróleo. Após a recuperação do éter, os balões foram conservados
na estufa a 105ºC, durante 12 horas, posteriormente foram resfriados no
dessecador a temperatura ambiente e pesados imediatamente e na sequência,
por gravimetria, foi determinado o conteúdo de gordura.
Para a extração por hidrólise ácida (EEHA), foram seguidas as
recomendações de Horwitz & Latimer (2005). As amostras foram pré-digeridas
com ácido clorídrico 40% (HCL 40%) durante 45 minutos após a fervura, em
temperatura constante de 250ºC. Foram adicionados 50mL de HCL 40% e 3g
de amostra de alimento em Beckers. Após a digestão, o conteúdo do Becker
foi filtrado com funil e papel filtro. O papel filtro posteriormente foi levado ao
aparelho de Soxhlet e mantido por 7 horas. Em seguida, o balão foi colocado
em estufa à 105ºC durante 12 horas, sendo posteriormente deixado em
dessecador à temperatura ambiente para esfriar e ser pesado imediatamente. O
conteúdo de gordura foi determinado de maneira gravimétrica e expresso em
porcentagem.
Por último, para determinar os teores de gordura no analisador Ankom
XT15, um grama de amostra foi colocado num saco de filtro, sendo pesado
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e selado para diminuir a contaminação por transferência. Os sacos selados
foram secos na estufa por 30 minutos, e depois esfriados no dessecador,
para posteriormente ser realizada a extração. Após o processo de extração, a
amostra foi seca, esfriada no dessecador e pesada. O solvente utilizado foi o
éter de petróleo.
Considerou-se 5% de significância para a comparação das três
diferentes técnicas usadas para calcular EE, através da análise de variância, no
programa Statistical Analysis System (SAS, versão 9.4).
2.4. Avaliação de percepção dos proprietários quanto ao
emprego dos alimentos úmidos
A metodologia empregada para avaliação da percepção dos
proprietários quanto ao uso dos alimentos úmidos foi através da aplicação de
um questionário para 150 tutores de cães e gatos. Este grupo foi constituído
por estudantes de Medicina Veterinária, Zootecnia, Engenharia de Alimentos
e Engenharia de Biossistemas da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de
Alimentos – USP, Campus Fernando Costa, bem como de profissionais já
formados e tutores/proprietários de cães e gatos.
Os questionários foram realizados via e-mail, onde os indivíduos
receberam o link para responde-lo. As respostas foram obtidas anonimamente.
O questionário era composto por 11 questões fechadas, de maneira a facilitar a
aplicação, a análise e as respostas.
O programa Microsoft Excel (2010) foi utilizado para análise dos
questionários, as respostas foram analisadas na forma de estatística descritiva
e apresentadas em porcentagem.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Avaliação da qualidade nutricional
Os teores nutricionais dos alimentos úmidos, em porcentagem de
matéria seca, das análises bromatológicas e da avaliação dos rótulos dos
alimentos úmidos para cães e gatos estão apresentados respectivamente nas
Tabelas 1 e 2.
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Tabela 1. Teores nutricionais declarados e observados, em porcentagem de matéria seca, e comparação das
análises bromatológicas e da avaliação dos rótulos dos alimentos úmidos para cães adultos.

1
MM = matéria mineral; 2EE = extrato etéreo; 3FB = fibra bruta; 4PB = proteína bruta; 5EPM =
Erro padrão da média

Tabela 2. Teores nutricionais declarados e observados, em porcentagem de matéria seca, e comparação das
análises bromatológicas e da avaliação dos rótulos dos alimentos úmidos para gatos adultos.

1
MM = matéria mineral; 2EE = extrato etéreo; 3FB = fibra bruta; 4PB = proteína bruta; 5EPM =
Erro padrão da média
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Foi observada diferença entre a composição nutricional dos alimentos
úmidos e os resultados obtidos no laboratório para a MM (P<0,01) e para FB
(P<0,01), tanto para os alimentos destinados aos cães quanto para os gatos.
Porém, segundo a legislação brasileira a inclusão do nível de garantia para os
parâmetros que tendem a comprometer a qualidade, caso sejam adicionados
em excesso, têm limites máximos, como por exemplo: a umidade; matéria
fibrosa; e matéria mineral, não havendo problemas em relação a sua variação
negativa, ou seja, mesmo que os valores observados forem inferiores aos
valores declarados, os produtos são considerados em conformidade.
Isto pode ser observado justamente em relação aos teores de matéria
mineral e fibra bruta, tanto nos alimentos para cães, quanto nos alimentos
para gatos avaliados, apesar dos valores declarados no rótulo serem diferentes
dos observados nas análises laboratorias (P<0,05), esta variação foi negativa,
ou seja, o fabricante declara em seu rótulo um valor superior ao realmente
observado no alimento úmido. Em relação às composições de matéria mineral,
os alimentos úmidos são compostos em maior porcentagem por proteína
de origem animal, isto pode ser evidenciado nos valores obtidos neste
levantamento. A relação do conteúdo de proteína e de matéria mineral total
é importante para avaliar a qualidade das matérias primas de origem animal,
o excesso no conteúdo de cinzas no alimento pode ser explicado pela maior
participação de ossos na composição dos ingredientes proteicos. Em alimentos
para gatos, esta relação é ainda mais importante, pois além de sua maior
necessidade de teor proteico, alta porcentagem de matéria mineral predispõe a
formação de cálculos no trato urinário.
Carciofi et al. (2006) ainda concluíram que quanto maior o teor de
matéria mineral, menor a digestibilidade do alimento. O controle do excesso de
minerais em alimentos úmidos é mais facilitado, pois existe baixa proporção de
cinzas em carnes de qualidade superior, evitando o excesso de alguns minerais
como cálcio, magnésio e fósforo, presentes nas farinhas de carnes utilizadas
nos alimentos secos (Hand et al., 2011).
Entre as condições para o desenvolvimento das doenças da via urinária
inferior de cães e gatos, como a urolitíase, o principal fator predisponente é a
alta concentração de minerais como o cálcio, fósforo, amoníaco e magnésio
(Case, 2011). No presente estudo foi confirmada a baixa concentração do
material mineral nos alimentos úmidos avaliados, aliados ao alto teor de água
que é de conhecimento geral, o que pode justificar seu emprego no tratamento,
controle e prevenção das doenças do trato urinário inferior.
Dentre as análises realizadas, a fibra bruta obteve valores que não
ultrapassaram o valor máximo exigido para este nutriente, mas os valores
foram bem inferiores ao expressado pelo fabricante. Este resultado pode ser
explicado pela análise de fibra bruta utilizada, pois estima a quantidade total de
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material fibroso, subestimando seu conteúdo, ao obter parte da hemicelulose,
celulose e lignina, extraídas pela digestão ácida e alcalina, sem discriminar
as quantidades destes componentes. Porém, tem-se demonstrado em vários
trabalhos a influência negativa do excesso no teor de fibra bruta do alimento
sobre a digestibilidade da energia (Earle et al., 1998). Huber et al. (1986)
demonstraram diminuição da digestibilidade da PB, matéria seca e extrato
etéreo em rações para cães com mais de 5% de fibra bruta, soma-se a esse
aspecto o fato do poder da fibra em interferir de forma negativa na absorção de
macro e micro-elementos (Hand & Zicker, 2011).
A fibra dietética é formada por um grupo heterogêneo de sustâncias
de origem vegetal, que são resistentes à digestão e absorção no intestino
delgado, mas sofrem digestão parcial ou total por alguns dos microrganismos
presentes no intestino grosso, esta fermentação gera os ácidos graxos de cadeia
curta (AGCC) e outros compostos finais que irão servir como substratos para
as células epiteliais (Case et al., 2011). A determinação da fibra dietética total
(FDT) descrita pela AOAC (1992) determina estas substâncias da fibra por
meio de enzimas como, α – amilase, protease e amiloglucosidase, obtendo de
forma mais precisa as quantidades das frações de importância na fermentação
intestinal em monogástricos.
Já em relação à composição dos nutrientes, cuja falta poderia acarretar
deficiências, os mesmos possuem limites mínimos, nestes, não há problemas
em relação a sua variação positiva, ou seja, valores observados superiores aos
valores declarados, também são considerados em conformidade.
Tanto a proteína quanto a gordura são nutrientes determinantes na nutrição
dos cães e gatos, e assim possuem limites mínimos e não deve haver variações
negativas quanto aos valores declarados no rótulo segundo a legislação vigente
(Brasil, 2003).
Observou-se o atendimento desta norma para a maioria dos nutrientes
dos alimentos avaliados. Assim, pode-se concluir que os alimentos estavam
em conformidade. No entanto, o teor de proteina bruta analisado de alguns
alimentos para cães demonstrou tendência (P=0,055) a valores inferiores.
3.2. Avaliação do atendimento às necessidades de
proteína e gordura
Neste quesito, pode-se destacar o altíssimo excedente destes nutrientes
nas formulações dos alimentos úmidos, com valores médios de 124,67g e
216,21g de proteína bruta e 68,31g e 90,94g de gordura para a alimentação de
cães e gatos, respectivamente.
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Tabela 3. Necessidade e atendimento nutricional de proteína bruta e gordura de cães e gatos adultos baseado
nas recomendações do FEDIAF (2014).

1
Atendimento às recomendações (FEDIAF 2014); 2Diferença entre a composição do alimento
e a recomendação (FEDIAF 2014); 3FEDIAF cães: recomendações da necessidade nutricional
de proteína bruta e gordura de cães (95Kcal EM/Kg0,75 de EM) para cada 1000 Kcal de EM
(FEDIAF 2014); 4FEDIAF gatos: recomendações da necessidade nutricional de proteína bruta e
gordura para gatos (75Kcal/Kg0,67 de EM) para cada 1000 Kcal de EM (FEDIAF 2014).

Quando comparados com os valores recomendados pela FEDIAF
(2014), estes foram atendidos, e superaram 100% das recomendações
necessárias para manutenção da saúde dos animais, em todos os alimentos
avaliados. Assim, os produtos demonstraram diferença média positiva de
72,57 e 132,91g de proteína e 54,56 e 68,44g de gordura para cães e gatos,
respectivamente.
3.3. Comparação de diferentes metodologias para
determinação de gordura
Na Tabela 4, estão apresentados os resultados das diferentes técnicas
de extração de gordura.
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Tabela 4. Porcentagens de gordura de alimentos úmidos para cães e gatos obtidas por diferentes metodologias.

1
EE = extrato etéreo; 2EEHA = extrato etéreo após hidrólise ácida; 3ANKOM = analisador de
gordura Ankom XT15; 4Média ± DP: valores médios ± desvio-padrão obtidos pelas diferentes
metodologias de extração de gordura.

Existem dois tipos de lipídeos, os livres e os ligados. Os lipídeos livres
encontram-se frequentemente em tecidos de reserva animal e são facilmente
extraídos por solventes não polares, desde que a amostra esteja seca e moída.
(Lumley & Colwell, 1991). Os alimentos úmidos apresentam em seu conteúdo
maior inclusão de produtos cárneos crus, estes normalmente possuem gordura
com grandes quantidades de lipídeos livres (McGhee et al., 1974). Entretanto,
os cereais possuem grandes quantidades de lipídeos ligados, e para sua
extração, normalmente tem que se utilizar a combinação de solventes polares
e não polares, ou submeter a amostra à prévia hidrólise ácida, para quebrar as
ligações lipídicas com outros compostos. (McGhee et al., 1974).
No caso dos alimentos úmidos, a utilização de hidratos de carbono
em sua composição é baixa ou nula (Hand & Zicker, 2011) e dessa forma não
ocorre a formação dos complexos. Além disso, os alimentos úmidos passam
por processamento térmico e de pressão menos invasivo quando comparado
com os alimentos secos, que passam por gelatinização do amido durante o
processo de extrusão, o qual é fundamental para aumentar a digestibilidade
deste elemento nos animais carnívoros (Murray et al., 2001). Por este motivo
recomenda-se a determinação de gordura total pela hidrolise ácida no caso dos
alimentos secos. No presente estudo, os resultados obtidos na comparação das
três metodologias não apresentaram diferença (P=0,68).
3.4. Percepção dos proprietários quanto ao emprego doa
alimentos úmidos
Os resultados foram obtidos através do questionário respondidos por
tutores com faixa etária entre 17-25 anos (67%), 26-35 anos (28%), 35-45 anos
(3,5%) e 45-60 anos (1,5%), com ou sem formação profissional na área de
agrárias (78 e 22%, respectivamente).
Entre esses - 20,7% eram proprietários de cães e gatos; 11,3% de
apenas gatos e 68,0% de cães (Figura 02).
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Figura 02. Espécie animal dos tutores entrevistados.

Dos tutores entrevistados - 47,3% responderam que fornecem alimentos
úmidos aos seus animais (Figura 03), informação que vem ao encontro com o
potencial crescimento do mercado brasileiro em pet food (Háfez, 2002).

Figura 03. Porcentagem de tutores que oferecem alimentos úmidos aos seus animais de estimação.

Dos tutores entrevistados, 94,0% consideraram que esse tipo de
alimento apresenta preço elevado (Figura 04), o que provavelmente, limita a
aquisição e o uso do produto para a alimentação de cães e gatos. Provavelmente,
devido ao preço e a percepção, a maioria dos tutores (73,3%) alegou fornecer
esse tipo de alimento como forma de agradar seu pet e não como alimento
principal (Figura 05).
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Outro ponto importante revelado pelo questionário é que 56,6%
dos entrevistados ainda possuem a crença de que os alimentos úmidos são
petiscos, e não alimentos completos (Figura 06), o que não é verdade. Segundo
a legislação brasileira, os alimentos úmidos (latas e sachês) são alimentos
completos e balanceados, ou seja, são produtos compostos por ingredientes ou
matérias primas ou aditivos destinados exclusivamente à alimentação de animais
de estimação, capazes de atender integralmente suas exigências nutricionais,
podendo possuir propriedades específicas ou funcionais (Brasil, 2003).

Figura 04. Percepção dos tutores em relação ao custo do alimento úmido.

Figura 05. Motivos pelos quais os tutores fornecem alimento úmido para seus animais de
estimação.
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Figura 06. Definição de alimentos úmidos pelos tutores.

Apesar de serem fornecidos, principalmente, como petiscos; 60,7%
dos entrevistados consideraram que o alimento úmido não engorda o animal
mais do que o alimento seco (figura 07). No entanto - 63,1% acreditam que
possuem mais conservantes. O que é desmistificado de maneira que alimentos
úmidos sofrem cozimento e pasteurização após envase, para assegurar
estabilidade adequada dos nutrientes (Hand et al.,2011) e não através da adição
de conservantes.

Figura 07. Percepção em relação ao ganho de peso dos animais.

A maioria dos tutores respondeu corretamente a respeito do maior
conteúdo de gordura, proteínas, água. Porém, ainda acreditam que esses
alimentos possuem alta quantidade de sódio e iodo (Figura 08), percepção
baseada em informações sem base científica e ainda não comprovadas pela
literatura científica.
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Figura 08. Percepção dos tutores em relação ao conteúdo nutricional dos alimentos úmidos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A maioria dos alimentos úmidos avaliados apresentaram informações
fidedignas sobre a composição nutricional no rótulo. Todos atenderam e
superaram as recomendações de proteína e gordura para cães e gatos adultos.
Em relação às dif erentes metodologias para determinação de gordura, a
similaridade entre os resultados justifica a utilização do método de maior
facilidade, ou de menor custo, dependendo do objetivo desejado. Parcela
importante dos tutores avaliados apresentaram visão distorcida em relação ao
emprego dos alimentos úmidos no manejo nutricional de cães e gatos.
5. REFERÊNCIAS

AOAC - Association of official analytical chemistry, Method 991,43. Total, soluble, and insoluble dietary
fiber in foods: enzymatic-gravimetric method, MES-TRIS buffer. Official Methods of Analysis of
aoac international, 15th ed.3rd suppl. JAOAC International, 1992.
BRASIL - Ministério da agricultura, pecuária e abastecimento. Instrução normativa nº09. Diário Oficial

226

da República Federativa do Brasil, Brasília, 2003. Seção 1, 7p.
CARCIOFI, A. C.; VASCONCELLOS, R. S.; BORGES, N. C.; MORO, J. V.; PRADA, F.; FRAGA,
V.O. Composição nutricional e avaliação de rótulo de rações secas para cães comercializadas em
Jaboticabal-SP. Arquivo brasileiro de medicina veterinária e zootecnia, v.58, n.3, p.421-426, 2006.
CASE, L. P.; DARISTOTLE, L.; HAYEK, M. G.; AND RAASCH, M. F. Ttypes of pet foods. In: Canine
and feline nutrition: a resource for companion animal professionals 3rd ed. Maryland Heights:
Mosby Elsevier, 2011.
EARLE, K. E.; KIENZLE,E.; OPITZ, B.; SMITH, P. M.; MASKELL, I. E. Fiber affects digestibility of
organic matter and energy in pet foods. Journal of Nutrition, v.128, n.12, p.2798-2800, 1998.
FEDIAF - Nutritional Guidelines for Complete and Complementary Pet Food for Cats and Dogs.
Brussels, European pet food industry federation, 2014.
HÁFEZ, S. Mercado e tendências do petfood no Brasil. In: Simpósio sobre nutrição de animais de
estimação, 2., 2002, Campinas. Anais... Campinas: CBNA, 2002. p.1-2.
HAND, M. S.; ZICKER, S. C.; NOVOTNY, B. Small animal clinical nutrition quick consult 4a ed.
Topeka: Mark Morris Institute, 2011.
HORWITZ, W.; LATIMER, G. W. In: AOAC INTERNATIONAL. Official methods of analysis 18th ed.
AOAC International: Editora Gaithersburg. MD, 2005.
HUBER, T. L.; WILSON, R. C.; MCGARITY, S. A. Variations in digestibility of dry dog foods with
identical label guaranteed analysis. Journal of the American Animal Hospital Association, v.22, n.5,
p.571-575, 1986.
LUMLEY, I. D.; COLWELL, R. K. Extraction of fats from fatty foods and determination of fat content.
In: ROSSEL, J.B.; PRITCHARD, J.L.R. (eds) Analysis of Oilseeds, Fats and Fatty Foods. New
York: Elasevier Apllied Science, 1991.
MCGHEE, J. E.; BLACK, L. T.; BREKKE, O. L. Fat content in corn grits: effects of grinding, extraction
solvents, and analytical methods. Cereal Chemistry, v.51, n.4, p.472-477, 1974.
MURRAY, S. M.; FLICKINGER, E. A.; PATIL, A. R.; MERCHEN, N. R.; BRENT, J. L. JR.;, FAHEY,
G. C. JR. In vitro fermentation characteristics of native and processed cereal grains and potato starch
using ileal chime from dogs. Journal of Animal Science, v.79, p.435-444, 2001.
NRC - Nutrient Requirements of Dogs. Washington: National Academy, National Research Council,
2006.
ROCHA, M. A. Biotecnologia na nutrição de cães e gatos. Revista Brasileira de Zootecnia, v.37, p.42-48,
2008 (supl. especial).
SILVA, D. J.; QUEIROZ, A. C. Análise de Alimentos: Métodos Químicos e Biológicos. Viçosa: Editora
UFV, 2002.

227

capítulo xii
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1

RESUMO
O efeito da mastite subclínica, causada por diferentes tipos de patógenos,
sobre a contagem de células somáticas, produção e composição do leite
foi investigado pela avaliação de quartos mamários contralaterais (sadios e
infectados) de 146 vacas. Adicionalmente, o efeito da mastite subclínica sobre
o preço do leite e o retorno econômico (produção de leite × preço do leite) foi
determinado por meio de estimativas do programa de pagamento por qualidade
do leite. Vacas em lactação (n = 650, etapa 1) oriundas de sete rebanhos leiteiros
foram avaliadas para identificar infecção intramamária. Na etapa 1 de coleta de
amostras compostas de leite, as vacas foram consideradas infectadas quando
apresentaram pelo menos 2 dos 3 resultados semanais de CCS > 200×103
células/mL, e resultado da cultura bacteriológica positiva (na terceira semana
de coleta). As vacas infectadas foram avaliadas em nível de quartos mamários
na segunda etapa de coleta (15 dias após a primeira etapa), sendo mensurada a
produção de leite individualmente, seguido de amostragem de leite para CCS
e composição do leite (146 vacas, 584 quartos), além de coletada asséptica
para cultura. Considerando todos os quartos mamários avaliados pela cultura
(n = 584), 375 (64,2%) foram cultura-negativa e os isolados bacterianos mais
frequentes foram Corynebacterium spp. (7,9%), Staphylococcus cagulasenegativa (5,8%), Staphylococcus aureus (5,31%), Streptococcus uberis
(4,62%), Streptococcus agalactiae (3,94%), Streptococcus bovis (2,4%),
bactérias Gram-negativas (2,4%), Enterococcus spp. (1,37%) e Streptococcus
dysgalactiae (0,68%). Um total de 55 pares de quartos contralaterais sadios
foram comparados (controle), e nenhuma diferença foi observada para a
CCS, produção de leite, concentração de gordura e proteína, preço do leite e
retorno econômico. Quartos mamários sadios (124 pares) apresentaram menor
média geométrica de CCS (153,60×103 células/mL SE 63,35) do que quartos
contralaterais infectados (337,53×103 células/mL SE 169,70). Não houve
efeito de infecção intramamária ocasionada por patógenos menores sobre a
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CCS, produção de leite, preço do leite e retorno econômico. Os patógenos
contagiosos e ambientais causadores de mastite subclínica aumentaram a CCS
e diminuíram a produção de leite quando comparado com quartos mamários
contralaterais sadios. Adicionalmente, quartos infectados por patógenos
contagiosos apresentaram aumento da concentração de proteína e gordura
quando comparado com quartos contralaterais sadios. O retorno econômico foi
menor em quartos com mastite subclínica causado por patógenos ambientais
(US$ 0,49/quarto.ordenha) e contagiosos (US$ 0,58/ quarto.ordenha) quando
comparado com quartos mamários contralaterais sadios.
1. INTRODUÇÃO
A mastite é uma das doenças mais frequentes que acomete as vacas de leite,
presente tanto na forma clínica e subclínica (FORSBACK et al., 2010b). A
mastite subclínica, a forma não-sintomática da infecção intramamária, afeta de
20 a 50% das vacas (PITKALA et al., 2004), o que torna este tipo da doença
o mais frequente (FORSBACK et al., 2009). A maioria dos casos de mastite é
de origem bacteriana, o que representa mais de 90% de todos os diagnósticos
(WATTS, 1988). Os agentes bacterianos que causam a mastite são geralmente
classificados como contagiosos ou ambientais, com base no reservatório
primário e a via de transmissão (FOX & GAY, 1993; SMITH & HOGAN, 1993).
As infecções bacterianas causam danos ao tecido epitelial secretor de leite e
afetam a produção e composição do leite (LE ROUX et al., 2003). Estes danos
podem resultar em perda permanente da capacidade de síntese de leite pelo tecido
mamário (AULDIST et al., 1995). Uma vez que a indústria de laticínios exige
leite de alta qualidade (com baixa CCS e alta concentração de gordura e proteína)
para a produção de produtos lácteos, as perdas econômicas ocasionadas pela
mastite subclínica são resultado da deterioração da qualidade e da redução na
produção de leite (HALASA et al., 2007; FORSBACK et al., 2010a).
Os programas de pagamento de qualidade de leite são estratégias
adotadas pelos laticínios para motivar os agricultores a produzir leite
de alta qualidade (BOTARO et al. 2013) e estudos prévios sugerem sua
eficácia para influenciar a qualidade do leite (NIGHTINGALE et al., 2008).
A maioria dos programas de pagamento de qualidade do leite levam em
consideração a CCS do tanque e as concentrações de gordura e proteína do
leite para bonificação ou penalização do preço do leite em nível de rebanho.
No entanto, considerando que a contribuição de uma única glândula mamária
infectada pode superestimar o efeito da mastite sobre a CCS em nível de
vaca (BEZMAN et al., 2015), nós sugerimos que o preço do leite pode,
alternativamente, ser avaliado em nível de quartos mamários. Por outro lado,
quando utilizado amostras compostas de leite, foi observado que a alta CCS
de um único quarto acaba sendo mascarada devido ao efeito de diluição dos
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quartos sadios (FORSBACK et al., 2009; BLUM et al., 2014).
Diferentes métodos têm sido utilizados para avaliar o efeito da infecção
intramamária (IIM) sobre a produção de leite (HAGNESTAM-NIELSEN et
al., 2009; HALASA et al., 2009; TESFAYE et al., 2010; VAN ASSELDONK et
al., 2010). O método mais utilizado foi baseado na CCS para avaliação da IIM
em nível de rebanho, vaca, ou quarto mamário (DÜRR et al., 2008; HAND et
al., 2012; BEZMAN et al., 2015), ou até mesmo entre vacas gêmeas idênticas
(PEARSON et al., 2013). COULON et al. (2002) compararam concentrações
dos componentes do leite de quartos sadios e infectados com mastite subclínica
do úbere de uma mesma vaca, porém estes pesquisadores avaliaram mudanças
na produção de leite de vacas, mas não em nível de quartos mamários.
FORSBACK et al. (2009) compararam a produção de leite de quartos mamários
entre vacas segregadas por apresentar diferentes faixas de CCS (<100×103
células/mL vs. >100×103 células/mL). BEZMAN et al. (2015) compararam
quartos mamários sadios vs. quartos infectados por Staphylococcus coagulasenegativa, Streptococcus dysgalactiae ou quartos após infecção por Escherichia
coli. Entretanto, poucos estudos foram desenvolvidos utilizando a comparação
de quartos contralaterais de uma mesma vaca (LeVan et al., 1985).
A fim de utilizar a comparação entre quartos contralaterais sadios e
infectados, um possível efeito compensatório da produção de leite entre quartos
dentro de úbere precisa ser considerado, assim como descrito por HAMANN &
REICHMUTH (1990). De acordo com BEZMAN et al. (2015), Streptococcus
dysgalactiae causador de IIM ocasionou redução na produção de leite de
quartos mamários, porém não foi observado o mesmo em nível de vaca, o
que pode estar atribuído ao efeito compensatório da produção de leite dos
demais quartos. Por isso, a amostragem em nível de quartos mamários pode ser
utilizada para avaliar o impacto com maior precisão da IIM sobre a produção e
a composição de leite. Considerando o efeito negativo que a IIM causada por
grupos específicos de bactérias (contagiosas e ambientais) apresentam sobre a
produção e a composição do leite de quartos (COULON et al., 2002; LE ROUX
et al., 2003; LEITNER et al., 2006; FORSBACK et al., 2009; BEZMAN et al.,
2015), as nossas hipóteses foram: (a) a produção e a composição do leite de
quartos sadios não são influenciadas pelo quarto contralateral infectado, e (b) a
mastite subclínica apresenta um impacto negativo sobre o retorno econômico
dos rebanhos leiteiros, que pode ser observado quando aplicado a comparação
de quartos mamários contralaterais dentro de vaca. Diante disto, os objetivos
do presente capítulo foram apresentar resultados consolidados sobre: (1)
avaliar o efeito da mastite subclínica sobre a produção e composição do leite
pela comparação de quartos mamários contralaterais dentro de vaca, e (2)
determinar o efeito da mastite subclínica em nível de quartos mamários sobre
o preço do leite e o retorno econômico (produção de leite × preço do leite) com
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base no programa de pagamento do leite por qualidade.
2. DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO
2.1. Rebanhos leiteiros e seleção das vacas	
Vacas em lactação da raça Holandesa (n = 650), com média de lactação
de 2,3 SE 0,03 e 191,9 SE 3.3 dias em lactação, oriundas de sete rebanhos leiteiros
brasileiros (localizados na região Centro-Oeste do Estado de São Paulo), sem
histórico de mastite clínica no mês precedente, foram envolvidas no presente
estudo. O estudo abrangeu um período de nove meses (fevereiro a outubro de
2014), no qual todas as vacas selecionadas foram mensuradas para produção
de leite e amostras de leite compostas foram coletadas para avaliação dos
componentes do leite, CCS e cultura bacteriológica (BC). Para ser selecionado
para o estudo, os rebanhos precisavam utilizar sistemas de identificação das
vacas e registro de dados, e aplicar programa de controle de mastite coerentes
com as estabelecidas pelo Conselho Nacional de mastite (NMC; http://
www.nmconline.org). Isto incluiu o uso consistente de imersão dos tetos pré
e pós-ordenha, aplicação da terapia da vaca seca, manutenção periódica da
máquina de ordenha, manejo de ordenha e de tratamento intramamário.
	Os rebanhos alojavam as vacas em lactação em instalações free-stall.
As vacas foram ordenhadas em salas de ordenha duas vezes por dia. A rotina
de ordenha foi semelhante em todas os rebanhos selecionados. Em todos os
rebanhos, as vacas foram alimentadas com uma ração mista total (TMR),
composta por silagem de milho, concentrado de grãos e minerais. A água estava
disponível ad libitum. Os rebanhos apresentaram produção de leite média de
22,3 SE 0,2 L/vaca.dia antes do período de amostragem.
2.2. Coleta de leite e ordenha em nível de quartos
mamários
Amostras compostas de leite foram coletadas de cada vaca em
lactação uma vez por semana durante três semanas consecutivas para mensurar
a composição do leite e a CCS (primeira etapa). Os dados de produção de
leite (L/vaca.dia) foram obtidos por meio dos registros do sistema de ordenha
mecanizado. As informações do número de partos e dias em lactação foram
coletadas do banco de dados de cada rebanho (Tabela 1). Adicionalmente,
durante a terceira semana de coleta, amostras compostas de leite foram
coletadas usando técnica asséptica, de acordo com as recomendações do
conselho nacional de mastite dos Estados Unidos (OLIVER et al., 2004). Antes
da ordenha, as extremidades dos tetos foram esfregadas com gaze contendo
etanol a 70% e os três primeiros jatos de leite foram descartados. Um total de
40 mL de leite (em torno de 10 mL de cada quarto mamário) foram coletados
em tubos estéreis. As vacas foram consideradas com IIM subclínica quando
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pelo menos dois dos três resultados semanais da CCS > 200×103 células/
mL, e resultado positivo da cultura bacteriológica (BC), a partir de amostras
compostas de leite coletadas na terceira semana. As vacas infectadas foram
selecionadas para uma segunda coleta asséptica de leite por quartos mamários
para cultura como descrito anteriormente (Etapa 2). Amostras de leite de quartos
mamários representativa de toda a ordenha foram coletadas de medidores de
leite (MM6 DeLaval, Campinas, Brasil), para análises de composição de leite
e CCS. A produção de leite foi mensurada em nível de quartos mamários em
Kg durante a ordenha da manhã e foi convertida para L/quarto.ordenha por
meio da densidade do leite que foi calculada pela fórmula de Fleischmann
(FLEISCHMANN, 1896). A produção de leite foi mensurada através da
ordenha dos quartos mamários individualmente, por meio de um sistema de
ordenha balde ao pé, o qual foi ligado à linha de vácuo da máquina de ordenha.
O equipamento incluiu um pulsador e um conjunto de quatro teteiras ligadas a
tubos de silicone individuais, equipados com válvulas de saída de vácuo.
Cada teteira foi conectada a um medidor de leite separadamente para
estimar a produção de leite por quarto. Os medidores de leite foram apoiados
por uma barra de aço vertical, ligado a duas barras de aço horizontais soldadas
a um carrinho tipo plataforma de transporte (capacidade de 150 Kg), e no
centro tinha um balde com capacidade para 50 litros. O sistema permitiu que o
leite pudesse passar de forma separada de cada quarto mamário a um medidor
de leite, indo em seguida para o balde. Após a ordenha, as amostras de leite
dos quartos (40 mL) foram coletadas do medidor de leite em tubos de plástico
contendo o antimicrobiano bronopol (2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol)
como conservante (0,05 g/100 mL de leite) de acordo com as orientações da
Federação Internacional do Leite (IDF-FIL, 1995). As amostras de leite foram
mantidas sob refrigeração (4-7 °C) até serem transportadas para o laboratório,
onde foram submetidas as análises de composição (teores de gordura e proteína
bruta) e CCS.
2.3. Análises microbiológicas e composicionais do leite
As culturas microbiológicas de amostras de leite foram realizadas de
acordo com o conselho nacional de mastite dos Estados Unidos (OLIVER et
al., 2004) com a inclusão do teste bioquímico acetoína. Brevemente, 10 µL
de leite foram inoculados em placa de ágar sangue com 5% de sangue bovino
desfibrinado. As placas foram incubadas invertidas em ambiente aeróbico a
37 °C por 72 horas e observadas a cada 24 horas quanto as características
coloniais (formato, tamanho, número e cor), e produção de hemólise (presença
e tipo). A coloração de Gram, os testes KOH e catalase foram realizados para
determinar a morfologia e diferenciação entre os gêneros bacterianos. Todos
os isolados cocos Gram-positivos, que apresentaram teste manitol positivo,
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com reação positiva do teste coagulase, acetoína e catalase, com hemólise
completa ou incompleta, foram identificados como Staphylococcus aureus. Os
isolados cocos Gram positivos, que apresentaram os testes acetoína-negativa
e coagulase-positiva, foram identificados como Staphylococcus coagulase
positiva (SCP), porém os isolados cocos Gram-positivos que apresentaram
teste coagulase-negativa foram identificados como Staphylococcus coagulasenegativa (SCN). Os isolados cocos Gram-positivos, CAMP-positivos, esculinanegativa e catalase-negativa que exibiram hemólise completa ou incompleta
foram identificados como Streptococcus agalactiae. Outros isolados cocos
Gram-positivos e catalase-negativos foram identificados como Streptococcus
ambientais, com exceção de Enterococcus spp. quando os testes de bile esculina
e Pyr foram positivos. Os isolados Gram-negativos foram identificados usando
o kit Enterex® (Cefar Diagnósticos, São Paulo, Brasil).
Tabela 1. Dados das vacas em lactação (etapa 1*) coletados semanalmente de rebanhos leiteiros (n = 7):
número de lactação, dias em lactação, componentes do leite e contagem de células somáticas em nível de vaca.

1
L/vaca.dia; 2Média geométrica da contagem de células somáticas (×103células/mL);
*Amostras compostas de leite.
** Variáveis foram apresentadas pela média e erro padrão da media (±).

Os componentes do leite foram determinados por absorção
infravermelha por meio do equipamento milk analyzer (Bentley 2000®,
Bentley Instruments Inc., Chaska, MN, USA). A CCS foi determinada por meio
de equipamento de citometria de fluxo (Somacount300®, Bentley Instruments
Inc., Chaska, MN, USA).
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2.4. Definição de mastite subclínica
	Os quartos infectados foram classificados de acordo com as
bactérias isoladas em grupos de agentes secundários, contagiosas, ambientais
e infrequentes. Os quartos mamários foram considerados como tendo IIM
quando amostras de leite apresentaram um isolamento de > 10 colônias (1.000
ufc/mL) para agentes secundários (Corynebacterium spp. ou Staphylococcus
coagulase-negativa, SCN); > 3 colônias (300 ufc/mL) para agentes ambientais
(Streptococcus ambientais ou Gram-negativa); ≥ 1 colônia (100 ufc/mL) para
agentes patogênicos contagiosos (Staphylococcus aureus ou Streptococcus
agalactiae). Staphylococcus coagulase-positiva (SCP), Enterococcus spp.,
Nocardia spp., Prototheca spp., Trueperella pyogenes e leveduras foram
considerados agentes infrequentes. Os quartos mamários foram considerados
sadios quando não apresentaram crescimento bacteriano após 72 horas de
incubação do leite. Por outro lado, os quartos mamários foram considerados
infectados com mastite subclínica quando as amostras de leite apresentaram
um isolamento microbiano com número de colônias significativas e CCS >
100×103 células/mL.
2.5. Delineamento experimental e análise estatística
	O efeito da mastite subclínica sobre a produção de leite, concentrações
de proteína e gordura, CCS, preço do leite e retorno econômico foram avaliados
primeiramente separando pares de quartos contralaterais de uma mesma vaca
em anteriores e posteriores. Em seguida, foi calculado a diferença de todas
as variáveis avaliadas entre quartos contralaterais sadios vs. infectados. A
diferença entre quartos mamários contralaterais sadios (lado direito menos
esquerdo) foi avaliada no presente estudo com fins de comparação com a
diferença obtida pela comparação de quartos sadios vs. infectados.
O estudo foi realizado por meio de dois ensaios (1 e 2). O ensaio 1
avaliou a CCS, produção e composição do leite dos quartos sadios vs. quartos
contralaterais infectados dentro de vaca, seguindo a categorização dos agentes
causadores de mastite distribuído em quatro grupos (secundários, n = 45;
ambientais, n = 43; contagiosos, n = 27; e infrequentes, n = 9). No ensaio 1, foi
utilizado o seguinte modelo estatístico:

em que Yijklmn foi a variável dependente; μ foi a média geral; Ri foi o rebanho
(i = 1 a 7) que foi considerado como efeito aleatório; Qj(Ck) foi o efeito fixo do
quarto contralateral (j = 1 a 2, anteriores e posteriores separados em metade)
fixados dentro de vaca k; Dl foi o efeito dos dias em lactação normalmente
distribuídos (l = 62 a 483) como covariável do modelo; Pm foi o número de
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partos normalmente distribuídos (m = 1 a 6) como covariável do modelo; Mn foi
a presença ou ausência de mastite subclínica (n = 1 a 5, negativo, contagioso,
ambiental, secundário ou infrequente); Mn × Qj(Ck) foi a interação entre os
efeitos fixos dos quartos contralaterais e o status da infecção, e eijklmn foi o erro
aleatório.
No ensaio 2, foi comparado as diferenças médias de cada variável
testada (produção de leite, concentrações de proteína e gordura, CCS, preço
do leite e retorno econômico) entre dois conjuntos de dados: (a) 55 pares de
quartos mamários contralaterais sadios e (B) 124 pares de quartos contralaterais
(sadios vs. infectados) dentro de vaca distribuído por categoria do agente
causador de IIM (secundários, n = 45; ambientais, n = 43; contagiosos, n = 27;
e infrequente, n = 9). No ensaio 2, foi utilizado o seguinte modelo estatístico:

em que ∆Yijklmn foi a comparação das diferenças médias (conjunto A - conjunto
B) de cada variável avaliada levando em consideração a diferença média entre
quartos sadios contralaterais menos a diferença média entre sadios vs. quartos
contralaterais infectados; μ foi a média geral; Ri foi o rebanho (i = 1 a 7)
que foi considerado como efeito eleatório; Qj(Ck) foi o efeito fixo do quarto
contralateral (j = 1 a 2, anteriores e posteriores separados em metade) fixados
dentro de vaca k; Dl foi o efeito dos dias em lactação normalmente distribuídos
(l = 62 a 483) como covariável do modelo; Pm foi o número de partos
normalmente distribuídos (m = 1 a 6) como covariável do modelo; Mn foi a
presença ou ausência de mastite subclínica (n = 1 a 5, negativo, contagioso,
ambiental, secundário ou infrequente); Mn × Qj(Ck) foi a interação entre os
efeitos fixos dos quartos contralaterais e o status da infecção, e eijklmn foi o erro
aleatório.
A heterogeneidade das variâncias foi removida de todos os dados de
CCS por meio da conversão de valores de escore linear (LS) de CCS pela
fórmula descrita a seguir (SCHUKKEN et al., 2003):

Depois disso, a CCS foi apresentada como média geométrica para
a discussão de resultados. Os modelos estatísticos foram ajustados usando o
procedimento MIXED do SAS (versão 9.3, SAS Institute, Cary, NC, EUA).
Para todas as análises estatísticas, a significância usada foi P ≤ 0,05 e tendência
P ≤ 0,10.
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2.6. Análises do preço do leite e retorno econômico
	O preço do leite (PL) por litro foi calculado em nível de quartos
mamários utilizando o programa de pagamento por qualidade do leite de um
laticínio comercial. Em primeiro lugar, o preço base do leite foi calculado
considerando o preço do leite brasileiro expresso em L/mês dos últimos 20
anos (IEA, 2015). Os preços mensais do leite foram corrigidos através da
seguinte fórmula:

em que PLcorrigido, t foi o preço do leite no mês t corrigido para janeiro de 2015;
INPC foi o índice nacional de preços ao consumidor do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE, 2015); PLnominal, t foi o preço do leite no mês t;
INPCjan2015 foi o índice para janeiro de 2015; e INPCt foi o índice para o mês t.
Considerando a correção do preço do leite dos 20 anos anteriores
para o tempo atual, o preço base do leite brasileiro (PLcorrigido, t) foi estabelecido
em US$ 0,306/L (R$ 0,935/L). Após estes cálculos preliminares, estimou-se
o pagamento da qualidade do leite em nível de quartos mamários usando o
mesmo programa que foi usado por uma empresa de laticínios comercial para
amostras de leite de tanque. As concentrações de gordura e proteína do leite
em nível de quartos foram consideradas para calcular faixas de bonificação,
neutralidade e penalização de acordo com o apêndice. O preço do leite/L foi
bonificado por qualidade quando: (a) CCS variou entre 1 e 200×103células/
mL, aumento de US$ 0.013 (R$ 0.04); e (b) CCS variou entre 201 e 400×103
células/mL, aumento de US$ 0.006 (R$ 0.02). Nenhuma bonificação por
qualidade ou penalização foi aplicada quando a CCS do leite variou entre 401
e 500×103células/mL. Entretanto, amostras de leite de quartos com CCS >
501×103células/mL sofreram penalização de US$ -0.003 (R$ -0.01). O preço
final do leite (PLf), considerando o programa de pagamento do leite por
qualidade em nível de quartos, foi calculado pela soma do preço base do leite
e cada adição, devido a bonificação por qualidade ou penalização no preço do
leite. Adicionalmente, o retorno econômico por quarto/ordenha foi calculado
usando a seguinte fórmula:

em que, Ri foi o retorno econômico por quarto/ordenha i (US$/quarto.ordenha);
PLfi e Prodi foram o preço final do leite (US$/L) e a produção de leite (L/quarto.
ordenha) dos quartos mamários envolvidos do estudo i, respectivamente. As
variáveis PLfi e Ri foram calculadas em reais (R$) e foram convertidas para
dólar americano (1 US$ ≡ 3.05 R$).
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3. RESULTADOS
3.1. Etapa 1 – avaliação em nível de vaca
Um total de 1915 amostras compostas de leite foram coletadas
durante três semanas de amostragem (semana 1, n = 650; semana 2, n =
654; semana 3, n = 611) (Etapa 1). Durante a etapa 1 de coleta de amostras
de leite, o percentual de amostras compostas de leite com CCS < 200×103
células/mL variou entre 22,7 e 69,1%, dentre os sete rebanhos envolvidos no
presente estudo (Tabela 1). Os resultados da cultura de amostras compostas
de leite coletadas durante a terceira semana (etapa 1) foram apresentadas na
tabela 2. Do total de 611 amostras compostas de leite, 397 (64,9%) foram
cultura-negativa e 214 (35,1%) foram cultura-positiva. Os agentes mais
frequentemente isolados foram os patógenos menores (n = 100; 16,4%),
seguido dos patógenos ambientais (n = 50; 8,2%) e patógenos contagiosos
(n = 41; 6,7%). Treze amostras compostas de leite apresentaram crescimento
bacteriano de agentes patogênicos infrequentes (n = 13; 2%). A cultura mista
(presença de 2 patógenos na mesma cultura) e amostras contaminadas (mais
de 2 patógenos na mesma cultura) representaram 1,6% de todas as amostras
compostas de leite.
3.2. Etapa 2 – avaliação em nível de quartos mamários
Resultados da cultura bacteriológica. Um total de 146 vacas em
lactação (584 quartos mamários) foram considerados como tendo IIM e
foram selecionadas para análises posteriores. Do total de quartos mamários
amostrados, 209 (35,8%) foram cultura-positivos. Os patógenos menores foram
isolados em 80 quartos (13,7%), patógenos ambientais em 59 quartos (10,1%)
e patógenos contagiosos em 54 quartos (9,25%). Os patógenos infrequentes
foram isolados em 13 amostras de leite de quartos (2,23%) (Tabela 2).
Os patógenos mais frequentemente isolados em nível de quartos
mamários foram Corynebacterium spp. (7,9%), seguido de SCN (5,8%),
Staphylococcus aureus (5,31%), Streptococcus uberis (4,62%), Streptococcus
agalactiae (3,94%), Streptococcus bovis (2,4%), isolados Gram-negativos
(2,4%), Enterococcus spp. (1,37%) e Streptococcus dysgalactiae (0.68%). As
culturas mistas (2 patógenos) representaram 0,51% de todas as amostras de
leite de quartos submetidas a cultura bacteriológica (Tabela 2). Na tabela 3,
foram apresentados dados descritivos das 146 vacas em lactação selecionadas
para as análises em nível de quartos mamários de acordo com o status da IIM
(etapa 2).
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Tabela 2. Resultados da cultura microbiológica de amostras de leite compostas (Etapa 1, n = 611) e amostras de
leite de quartos mamários (Etapa 2, n = 584) de 7 rebanhos leiteiros.

Staphylococcus coagulase-negativa; 2Staphylococcus coagulase-positiva.

1

Tabela 3. Dados descritivos de vacas leiteiras (n = 146) que foram selecionados para etapa 2: número de partos,
dias em lactação, componentes do leite e contagem de células somáticas distribuídos por tipo de agente
causador de infecção intramamária.

Corynebacterium spp. e Staphylococcus coagulase-negativa; 2Enterobacteriaceae e
Streptococcus ambientais; 3Staphylococcus aureus e Streptococcus agalactiae; 4Enterococcus
spp., Staphylococcus coagulase-positiva não-aureus, Trueperella pyogenes e Levedura; 5L/dia;
6
Média geométrica da contagem de células somáticas (×103cálulas/mL); * Variáveis foram
apresentadas pela média e erro padrão da media (±).
1
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3.3. Ensaio 1: Comparação entre quartos mamários
contralaterais sadios vs. infectados.
Do total de 584 amostras de leite de quartos, foram selecionados 55
pares de quartos contralaterais sadios; e 124 pares de quartos contralaterais
sadios vs. infectados foram selecionados e distribuídos de acordo com o
tipo de patógeno. Como esperado, não foram observadas diferenças entre os
quartos contralaterais sadios para as variáveis avaliadas. Não houve efeito
da mastite subclínica causada por patógenos menores sobre a produção de
leite e concentração de proteína e gordura quando comparado com os quartos
contralaterais sadios. Adicionalmente, não foi observada diferença significativa
da CCS, expressos em média geométrica (P = 0,15), quando comparado quartos
sadios (140,2×103células/mL SE 79,9) e quartos contralaterais infectados por
patógenos menores (211,4×103células/mL SE 126,3) (Tabela 4).
As variáveis CCS, produção e composição do leite oriundas de 43
quartos mamários infectados por patógenos ambientais foram comparadas
com quartos contralaterais sadios. Quartos sadios apresentaram menor
média geométrica de CCS (215,9×103 células/mL SE 155,2) do que quartos
contralaterais infectados por patógenos ambientais (437,9×103 células/mL SE
290,2). Portanto, quartos sadios apresentaram maior produção de leite (3,55
L/quarto.ordenha SE 0,23) quando comparado com quartos contralaterais
infectados por patógenos ambientais (2,97 L/ quarto.ordenha SE 0,25). Não
houve efeito da IIM causada por patógenos ambientais sobre as concentrações
de proteína e gordura quando comparado com quartos contralaterais sadios
(Tabela 4).
As variáveis CCS, produção e composição do leite oriundas de
27 quartos infectados por patógenos contagiosos foram comparadas com
quartos mamários contralaterais sadios. Quartos sadios apresentaram menor
média geométrica de CCS (135,9×103 células/mL SE 58,9) do que quartos
contralaterais infectados por patógenos contagiosos (434,3×103 células/mL
SE 560,9). Por isso, quartos sadios apresentaram maior produção de leite
(2,92 L/quarto.ordenha SE 0,30) do que quartos contralaterais infectados por
patógenos contagiosos (2,28 L/ quarto.ordenha SE 0,27). As concentrações
de proteína do leite (3,36 g/100g SE 0,08) e gordura (3,92 g/100g SE 0,22)
foram menores em quartos sadios do que quartos contralaterais infectados
por patógenos contagiosos (3,45 g/100g SE 0,11 e 4,02 g/100g SE 0,22,
respectivamente) (Tabela 4).
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Tabela 4. Efeito da mastite sobre a CCS, produção e composição do leite observado por meio da diferença entre
quartos mamários contralaterais (n = 179 pares).

Quartos sadios do lado direito foram subtraídos pelos quartos sadios do lado esquerdo;
Corynebacterium spp. e SCN; 3Enterobacteriaceae e Streptococcus ambientais; 4Staphylococcus
aureus e Streptococcus agalactiae; 5Enterococcus spp., Staphylococcus coagulase-positiva
não-aureus, Trueperella pyogenes e Levedura; 6L/quarto.ordenha; 7Média geométrica de CCS
(×103células/mL); 8Preço do leite estabelecido por meio do programa de qualidade do leite
em US$/L; 9Retorno econômico (produção do leite × preço do leite) = US$/quarto.ordenha.
Diferença entre quartos sadios e o contralateral infectado foi representada por um asterisco <
0,05) ou usando o símbolo † (P entre 0,05 and 0,10). Logo após, as diferenças médias entre os
grupos de agentes por variáveis foram representadas por letras, e diferentes letras dentro de
linha representam diferença estatística (P < 0,05). S representa quartos sadios e I os quartos
infectados. As variáveis foram apresentadas pela média e erro padrão da media (±).
1

2
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As variáveis CCS, produção e composição do leite oriundas de 9
quartos mamários infectados por patógenos infrequentes foram comparadas
com quartos contralaterais sadios. Não houve efeito da mastite subclínica
causada por patógenos infrequentes sobre a produção de leite, concentrações
de proteína e gordura, quando comparado com os quartos contralaterais sadios.
Entretanto, quartos mamários sadios apresentaram menor média geométrica da
CCS (68,9×103 células/mL SE 87,1) do que quartos contralaterais infectados
por patógenos infrequentes (473,7×103 células/mL SE 414,9) (Tabela 4).
Não houve efeito da mastite subclínica sobre o preço do leite quando
realizado a comparação de quartos sadios vs. quartos contralaterais infectados
por patógenos menores, ambientais, contagiosos e infrequentes. O retorno
econômico não foi reduzido quando comparado quartos sadios vs. quartos
contralaterais infectados por patógenos menores. Por outro lado, o retorno
econômico foi menor em quartos com mastite subclínica causada por patógenos
ambientais (US$ 0,49/quarto.ordenha SE 0,12) e contagiosos (US$ 0,58/ quarto.
ordenha SE 0.17) quando comparado com os quartos contralaterais sadios. Os
quartos mamários com mastite subclínica causada por patógenos infrequentes
apresentaram tendência (P = 0,08) em reduzir o retorno econômico (US$0,66/
quarto.ordenha SE 0,18) quando comparado com quartos contralaterais sadios
(Tabela 4).
3.4. Ensaio 2: Comparação das diferenças médias avaliadas
entre pares de quartos mamários contralaterais.
Primeiro, foram calculadas as diferenças médias da CCS, produção
e composição do leite, preço do leite e o retorno econômico de 55 pares de
quartos contralaterais sadios (conjunto de dados A). Depois, as diferenças
médias da CCS, produção e composição do leite, preço do leite e o retorno
econômico de 124 pares de quartos contralaterais (conjunto de dados B) foram
calculadas subtraindo sadios vs. quartos contralaterais infectados. Assim, nós
comparamos a diferença média obtida a partir de quartos sadios (conjunto
A) com a diferença média obtida a partir de quartos infectados (conjunto B).
Esta comparação entre as diferenças médias foi realizada com o objetivo de
minimizar o possível efeito de compensação da produção de leite entre os
quartos mamários.
A diferença média da produção de leite obtida entre quartos
contralaterais sadios (0,11 L/quarto.ordenha SE 0,15) foi similar com o que
foi encontrado quando realizado a comparação entre quartos sadios vs. quartos
contralaterais infectados por patógenos menores (0,22 L/quarto.ordenha SE
0,19). Entretanto, a diferença média da produção de leite obtida entre quartos
contralaterais sadios (0,11 L/quarto.ordenha SE 0,15) foi menor do que o que
foi encontrado pela comparação entre quartos sadios vs. quartos contralaterais
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infectados por patógenos ambientais (0,58 L/quarto.ordenha SE 0,19), quartos
sadios vs. contagiosos (0,64 L/ quarto.ordenha SE 0,32), e quartos sadios vs.
infrequentes (1,18 L/quarto.ordenha SE 0,38) (Tabela 4).
Usando a abordagem de comparação pela diferença média, nós
observamos que as diferenças das concentrações de proteína e gordura obtidas
entre quartos sadios vs. quartos contralaterais infectados por patógenos
contagiosos foram maiores do que o que foi observado pela comparação entre
pares de quartos sadios contralaterais. A diferença média do retorno econômico
entre pares de quartos sadios contralaterais (0,12 US$/quarto.ordenha SE 0,06)
foi menor do que a diferença média encontrada pela comparação entre quartos
sadios vs. quartos contralaterais infectados por patógenos ambientais (0,49
US$/quarto.ordenha SE 0,12), ou quartos sadios vs. quartos contralaterais
infectados por patógenos contagiosos (0,58 US$/quarto.ordenha SE 0,17)
(Tabela 4).
4. DISCUSSÃO
O objetivo deste estudo foi determinar o efeito da IIM ocasionada por
grupos de patógenos sobre a produção e a composição do leite usando a
comparação de quartos mamários contralaterais sadios vs. infectados.
Adicionalmente, nós estimamos o retorno econômico (produção de leite ×
preço do leite) em nível de quartos mamários usando o programa de pagamento
por qualidade de leite. Quartos mamários com mastite subclínica causada por
patógenos contagiosos e ambientais aumentaram a CCS e diminuíram a
produção de leite quando comparado com os quartos contralateral sadios.
Além disso, a IIM ocasionada por patógenos contagiosos aumentou as
concentrações de proteína e gordura de leite. Em geral, o retorno econômico
foi menor nos quartos com mastite subclínica causada por patógenos ambientais
e contagiosos do que os quartos contralaterais sadios.
Os patógenos menores foram os microrganismos causadores de IIM
mais frequentemente isolados dentre os rebanhos selecionados, seguido de
patógenos contagiosos e ambientais. Estes resultados são consistentes com o
que nós encontramos em outros rebanhos leiteiros no Brasil e similar ao
relatado como causa de mastite subclínica em outros estudos. COULON et al.
(2002) avaliaram a frequência de isolados causadores de mastite subclínica em
três rebanhos da França usando 501 amostras de leite de quartos mamários e
relataram maior isolamento de SCN (13,16%) e Staphylococcus aureus
(11,1%) em comparação ao encontrado no presente estudo, porém relataram
menor isolamento de Corynebacterium spp. (6,69%) e Streptococcus uberis
(1,4%). Curiosamente, houve um menor isolamento de Streptococcus
agalactiae (3,94%) oriundo de amostras de leite avaliadas em nível de quartos
mamários no presente estudo. Atualmente, existe uma tendência da diminuição
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de isolamento de Staphylococcus aureus e Streptococcus agalactiae causadores
de mastite subclínica devido a adoção de medidas de controle e prevenção da
mastite, acompanhado de um aumento na frequência relativa de SCN e
Streptococcus ambientais (MAKOVEC & RUEGG, 2003; TAPONEN &
PYÖRÄLÄ, 2009; TOMAZI et al., 2015). A frequência de patógenos Gramnegativos isolados de quartos mamários com mastite subclínica (2,4%) foi
similar ao de estudos anteriores (< 1%) (COULON et al., 2002; KOSKINEN
et al., 2010).
Nossas abordagens permitiram avaliar o efeito da IIM causada por
grupos de patógenos, utilizando comparações de quartos mamários
contralaterais dentro de vaca. Entretanto, HAMANN & REICHMUTH (1990)
descreveram um possível efeito compensatório de produção de leite entre
quartos do mesmo úbere da vaca. WEVER & EMANUELSON (1989) não
encontraram evidências de interdependência de quartos mamários dentro do
úbere durante investigações usando contagens diferenciais de células do leite.
Resultados contraditórios sobre o efeito de compensação da produção de leite
entre quartos mamários foram relatados por BLAGITZ et al. (2015) e MERLE
et al. (2007). Portanto, a nossa hipótese é a de que a produção e a composição
do leite de quartos mamários sadios não são afetadas por quartos contralaterais
infectados. COULON et al. (2002) relataram que avaliações utilizando quartos
mamários sadios do mesmo úbere com fins de comparação apresentam
vantagens, uma vez que otimiza os efeitos individuais dos animais (ex. genética
do animal, características fisiológicas e nutricionais). Pelo menos dois estudos
têm demonstrado a validade em se comparar quartos mamários contralaterais
dentro de vaca. Um desses estudos prévios, nosso grupo de pesquisa comparou
60 pares de quartos mamários contralaterais sadios dentro de vaca, e assim
como observado no presente estudo, não houve diferença na CCS, produção e
composição do leite (proteína, gordura, caseína, lactose, sólidos totais e extrato
seco desengordurado) entre quartos contralaterais sadios (GONÇALVES et
al., 2016). BERGLUND et al. (2007) compararam pares de quartos mamários
sadios com CCS < 100×103células/mL e também não observaram diferença
alguma na produção de leite.
No presente estudo, quartos com IIM subclínica causada por
patógenos menores não apresentaram efeito significativo sobre a produção e a
composição do leite. Isto está de acordo com resultados recentes de outros
estudos que avaliaram IIM de forma natural (GONÇALVES et al., 2015;
TOMAZI et al., 2015), no qual Corynebacterium bovis e Staphylococcus
chromogenes foram os patógenos menores mais frequentes como causa de
mastite subclínica. O impacto da IIM subclínica causada pelo SCN e
Corynebacterium bovis sobre a produção e composição do leite permanece
controverso (RAINARD & POUTREL, 1982; LEVAN et al., 1985). Alguns
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estudos relataram os efeitos negativos da mastite ocasionada por SCN sobre a
produção de leite (GROHN et al., 2004; LEITNER et al., 2006). Entretanto,
um estudo recente descreveu que novilhas com IIM subclínica causada por
SCN produziram mais leite (2,0 Kg/d) leite do que novilhas sadias. Isto pode
ser atribuído a um efeito de proteção da infecção causada por SCN frente a
uma infecção subsequente causada por um patógeno primário (PIEPERS et al.,
2013).
Quartos mamários infectados por patógenos ambientais ou
infrequentes apresentaram concentrações similares de proteína e gordura
quando comparado com quartos mamários contralaterais sadios. Entretanto, a
concentração de proteína do leite foi maior em quartos com mastite subclínica
causada por patógenos contagiosos (3,45 g/100g SE 0,11) do que quartos
contralaterais sadios (3,36 g/100g SE 0,08). Similar aos nossos resultados,
COULON et al. (2002) relataram que quartos infectados por Staphylococcus
aureus diminuíram o teor de lactose e a razão caseína:proteína, quando
comparado com os quartos mamários contralaterais sadios. A concentração da
proteína do leite é aumentada em quartos com IIM porque a inflamação na
glândula aumenta a permeabilidade da barreira sangue-leite, o que leva ao
aumento no leite de Na+ e Cl- e um efluxo concomitante de lactose e K+ para
a corrente sanguínea (BANSAL et al., 2005). A lactose tem uma importante
função de regulação osmótica, sendo um componente muito estável no leite
(FORSBACK et al., 2010a). O influxo de proteínas do soro do leite como o
BSA e imunoglobulinas estão diretamente associados com o aumento da CCS.
Outras alterações nas proteínas do leite incluem a diminuição da síntese de
caseína por células secretoras e um aumento nas enzimas proteolíticas
associadas aos casos de mastite (URECH et al., 1999). Os diferentes impactos
associados a mastite sobre a concentração de proteína no leite, faz com que o
pagamento com base na concentração de proteína de forma isolada seja inferior
ao ideal, uma vez que a concentração de caseína é o ponto chave para a
produção de derivados lácteos, como o queijo (AULDIST & HUBBLE, 1998).
Adicionalmente, o leite com mastite apresenta alta concentração de enzimas
proteolíticas (ex. plasmina) e o pagamento considerando tanto a concentração
de proteína quanto a CCS parece ser mais útil.
No presente estudo, a concentração de gordura no leite foi maior em
quartos com mastite subclínica ocasionada por patógenos contagiosos (4,02
g/100g SE 0,22) do que em quartos mamários contralaterais sadios (3,92
g/100g SE 0,22). Existem resultados contraditórios sobre a concentração de
gordura oriunda de amostras de leite com mastite (KITCHEN, 1981; AULDIST
et al., 1995). Os leucócitos apresentam enzimas lipolíticas produzidas como
resposta a IIM. Estas enzimas lipolíticas causam danos a membrana dos
glóbulos de gordura do leite, expondo-a à degradação pela lipase lipoproteica,
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o que conduz a níveis elevados de ácidos graxos livres presentes no leite.
Portanto, uma maior concentração de gordura no leite pode ser explicada por
uma redução na produção de leite, sugerindo apenas um aumento aparente na
concentração de gordura (BANSAL et al., 2005).
Quartos mamários com mastite subclínica causada por patógenos
ambientais ou contagiosos reduziram a produção de leite em um total de 0,58
e 0,64 L/quarto.ordenha, respectivamente. Poucos estudos tem avaliado o
efeito dos patógenos causadores de mastite subclínica sobre a produção e
composição do leite em nível de quartos mamários (COULON et al., 2002;
LEITNER et al., 2006; BEZMAN et al., 2015). LEITNER et al. (2006)
relataram que quartos mamários infectados por Streptococcus dysgalactiae,
Staphylococcus aureus, Staphylococcus chromogenes e Escherichia coli
apresentaram aumentada CCS em comparação aos quartos sadios. Os resultados
apresentados por estes pesquisadores indicaram que quartos com IIM
diminuíram o teor de lactose do leite e aumentaram a proteólise da caseína.
BEZMAN et al. (2015) compararam quartos sadios vs. quartos infectados por
SCN, Streptococcus dysgalactiae ou quartos após infecção por Escherichia
coli e relataram que a ocorrência da IIM significativamente afetou a CCS e o
teor de lactose do leite. De acordo com BEZMAN et al. (2015), a produção de
leite de quartos mamários diminuiu em torno de 20% quando infectados por
Streptococcus dysgalactiae e 50% em quartos após infecção por Escherichia
coli.
Até o presente momento, nenhum estudo prévio avaliou
experimentalmente os programas de pagamento por qualidade do leite em
nível de quarto mamário. Atualmente, os parâmetros de qualidade do leite de
tanque são a base do pagamento em programas de qualidade do leite. BEZMAN
et al. (2015) sugeriram que, no futuro, deve ser avaliado o pagamento por
qualidade do leite em nível de quartos mamários. Considerando os grupos de
patógenos avaliados em nível de quartos mamários, os microrganismos
contagiosos e ambientais reduziram o retorno econômico. A redução do retorno
econômico pode ser atribuída principalmente à redução da produção de leite e
penalização dos preços provocada pelo aumento da CCS. No caso de quartos
infectados por patógenos contagiosos, foi observada uma redução na produção
de leite, mas também um aumento da CCS, concentração de proteínas e
gordura. O aumento da concentração de proteína e gordura apresentou efeito
benéfico no preço do leite, o que poderia ter compensado a penalização
ocasionada pelo aumento da CCS no preço leite dos quartos infectados por
patógenos contagiosos. BOTARO et al. (2013) descreveram que a bonificação
ou penalização como resposta do programa de pagamento do leite por qualidade
não ajudam apenas a cadeia industrial de lácteos a alcançar melhor qualidade
dos produtos derivados, mas também a impor exigências descritas pelo governo
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federal via instruções normativas.
Por fim, considerando a frequência de patógenos contagiosos (9.25%)
e ambientais (10.1%), causadores de mastite subclínica, descrita no presente
estudo, os proprietários deixariam de ganhar um total de US$ 272,00 de lucro
em um mês. Extrapolando estes dados para um ano, os proprietários deixariam
de ganhar um total de US$ 3,264.00 (referente a IIM causada por patógenos
contagiosos) e US$ 4,224.00 (referente a IIM causada por patógenos
ambientais). No presente estudo, a produção de leite de quartos mamários foi
avaliada pela amostragem de uma única ordenha/dia, e isso, talvez, deva ser
considerado como uma das limitações do presente estudo.
5. CONCLUSÃO
No presente estudo, quartos mamários infectados por patógenos menores
aumentaram moderadamente a CCS, porém não afetaram a produção de leite,
preço do leite e retorno econômico. A mastite subclínica ocasionada por
patógenos contagiosos e ambientais aumentam a CCS e diminuem a produção
de leite quando comparado com quartos contralaterais sadios. Adicionalmente,
patógenos contagiosos aumentam a concentração de proteína e gordura do leite.
Em geral, o retorno econômico é menor em quartos com mastite subclínica
causada por patógenos ambientais e contagiosos quando comparado com
quartos contralaterais sadios.
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RESUMO
Visto a imaturidade do sistema digestivo das aves e suínos nas primeiras
fases de vida, os ingredientes de origem vegetal utilizados nas dietas destes
animais são muitas vezes de uso restrito, seja pelo alto teor de ácido fítico ou
pela presença de polissacarídeos não amiláceos (PNA). A enzima fitase tem
demostrado melhorar o aproveitamento do fósforo dos alimentos enquanto a
enzima carboidrase tem efeito benéfico na degradação dos PNA. Desta forma,
dois ensaios foram realizados para avaliar a digestibilidade ileal aparente dos
aminoácidos do milho em aves e suínos. No primeiro ensaio, 245 pintainhos
foram distribuídos em delineamento experimental inteiramente casualisado
com 5 tratamentos e 7 repetições. Baterias de digestibilidade foram usadas e os
tratamento foram dispostos em arranjo fatorial 2 x 2 + 1, sendo: 0 ou 200 mg/
kg de MC, 0 ou 50 mg/kg de fitase e uma dieta referência. A dieta referência
foi formulada com 5% de caseína para determinação de perdas endógenas
dos aminoácidos. A inclusão do milho (30%) à dieta referência foi feita pelo
método de substituição. Aos 21 dias de idade, após três dias de adaptação às
dietas, as aves foram sacrificadas para coleta do conteúdo ileal. No segundo
ensaio, 25 leitões desmamados aos 23 dias de idade (± 6 kg de peso corporal)
foram alojados individualmente em gaiolas de digestibilidade e metabolismo.
O delineamento experimental e a distribuição dos tratamentos foram
semelhantes ao descrito no primeiro ensaio. Aos 42 dias de idade (11 ± 1,5 kg
de peso), após período de adaptação, os leitões foram induzidos e mantidos em
estado de anestesia seguido de eutanásia. As enzimas exógenas melhoraram
a digestibilidade dos aminoácidos em frangos, mas não apresentam respostas
significativas em leitões-desmamados.
1. INTRODUÇÃO
A alimentação é o fator mais oneroso no custo de produção de suínos
e aves, assim, à medida que a pesquisa apresentar soluções para reduzir este
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custo, estará contribuindo para viabilizar economicamente a suinocultura e a
avicultura. Nesse aspecto, o conhecimento do valor nutricional dos alimentos,
bem como da disponibilidade dos seus nutrientes, propicia a utilização mais
racional dos mesmos na formulação de rações.
A idade e/ou estágio fisiológico associado à digestão também são
fatores importantes no aproveitamento dos ingredientes combinados numa
dieta. O efeito da idade das aves e suínos na digestibilidade dos nutrientes
já foi observado por Battisti et al. (1985) e Trindade Neto et al. (2010), daí a
importância em se avaliar o aproveitamento da energia e a digestibilidade dos
nutrientes dos alimentos para estas espécies, sobretudo animais jovens.
	Objetivando-se aumentar a eficiência dos animais no aproveitamento
dos alimentos, pesquisadores têm avaliado o emprego de enzimas exógenas
nos estudos de digestibilidade e desempenho. O uso desse tipo de aditivo visa
aumentar a disponibilidade dos nutrientes dietéticos, a exemplo dos estudos
com aves e suínos (Simons et al., 1990; Patience & Derouchey, 2010). Nesse
caso, o melhor aproveitamento da energia e dos aminoácidos das dietas decorre
da hidrólise dos polissacarídeos não-amiláceos (PNA). Conforme observaram
os autores, os PNA aumentam a viscosidade da digesta na cavidade intestinal,
adsorvendo água e formando géis que prejudicam a eficácia das enzimas
endógenas. Resultados satisfatórios, contra a ação antinutritiva dos PNA foram
obtidos utilizando-se a carboidrase (Kim et al., 2003; Omogbenigun et al.,
2004).
Mesmo em pequenas concentrações, sabe-se que os minerais
presentes nos ingredientes vegetais podem ter melhor aproveitamento, desde
que descomplexados do fitato. O uso da fitase, pela possibilidade de melhora na
digestibilidade do fitato, permite a redução da adição de fontes inorgânicas de
minerais, especialmente de fósforo, reduzindo a contaminação ambiental em
áreas onde a produção animal é intensiva (Fireman & Fireman, 1998). Por outro
lado, o fósforo é o terceiro nutriente mais caro em rações de monogástricos,
ficando atrás somente da energia e da proteína, particularmente dos aminoácidos
sulfurados e da lisina (Bolling et al., 2000). Sua biodisponibilidade varia de
acordo com a fonte da qual é disponibilizado e a quantidade oferecida na ração,
fatores esses que influenciam a eficiência da enzima (Selle et al., 2010).
O objetivo do presente estudo foi determinar a digestibilidade ileal
aparente dos aminoácidos do milho, com ou sem suplementação de enzimas
exógenas, em frangos de corte de 21 dias de idade e leitões recém-desmamados.
2. DIGESTIBILIDADE E APROVEITAMENTO DOS AMINOÁCIDOS
EM FRANGOS DE CORTE
A disponibilidade dos nutrientes dos alimentos depende dos
processos de digestão, absorção e metabolismo dos mesmos, a partir dos quais
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se determina a quantidade de nutrientes absorvidos e utilizados pelo animal
(Sibbald & Slinger, 1963; Olukosi et al., 2007). O uso de nutrientes específicos
a cada fase da vida das aves deve estar relacionado à velocidade com que eles
são absorvidos durante o processo digestivo (Tavernari et al., 2010). Assim,
os nutrientes tornam-se disponíveis se puderem ser usados para as funções
metabólicas do organismo ao chegar ao tecido vivo do animal (Slominski,
2011).
A digestibilidade aparente é determinada pela diferença entre a
quantidade de nutriente consumido e a quantidade excretada, sem contabilizar
perdas endógenas (Sibbald & Slinger, 1963). A digestibilidade está relacionada
com a cinética, a viscosidade intestinal e a taxa de passagem da digesta pelo
trato gastrointestinal (Bedford & Cowieson, 2012). O trato gastrointestinal
se adapta rapidamente às mudanças das dietas e às atividades das enzimas
digestivas com o aumento da idade quando são moduladas em resposta às
necessidades fisiológicas, principalmente pelo aumento dos açúcares e do
teor de aminoácidos (Olukosi et al., 2007). Logo, a capacidade dos frangos
em digerir e absorver proteína dietética é influenciada pela idade e estado
fisiológico (Wu, 2009; Wayne & Xiuhua, 2010).
Deve-se considerar que as diferenças de digestibilidade dos
aminoácidos, em parte, ocorrem devido às diferenças nos fluxos dos
aminoácidos endógenos que aumentam com a idade, conforme o tipo de
ingrediente e o consumo (Bedford & Cowieson, 2012). Mas, é importante
considerar as características químicas da ração, pois grandes diferenças são
observadas, quando o teor de fibra aumenta.
3. DIGESTIBILIDADE E PROVEITAMENTO DOS AMINOÁCIDOS
EM SUÍNOS
Os aminoácidos desempenham papel crucial na manutenção da
função fisiológica normal e estado nutricional em suínos (Jobgen et al., 2006).
Os aminoácidos que regulam vias metabólicas principais de células essenciais
para a sobrevivência, crescimento, desenvolvimento e da reprodução de
animais foram recentemente propostos como “aminoácidos funcionais” (Wu,
2009) e engloba arginina, cisteína, glutamina, glutamato, glicina, leucina,
prolina e triptofano, que são conhecidos como melhoradores da eficiência de
utilização de proteínas na dieta de suínos (Wang et al., 2008).
Com exceção do glutamato, glutamina e asparagina os quais são
extensivamente degradados no intestino delgado, os aminoácidos dietéticos
são utilizados principalmente na deposição proteica de leitões jovens (Wu et
al., 2010). São limitadas as pesquisas que visam compreender a utilização de
aminoácidos para a síntese de substâncias não proteicas em suínos (Rezai et
al., 2013). Com base em alguns estudos, estimou-se que aproximadamente 10
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a 40% dos aminoácidos essenciais e não essenciais (por exemplo, asparagina,
serina, cisteína e tirosina) que entram na circulação, via veia porta, são
degradados em tecidos extra-intestinais (Wu et al., 2010).
A eficiência da utilização de proteínas nas dietas de suínos depende
do equilíbrio e da disponibilidade de aminoácidos que compõem a proteína, e
especificamente, a eficiência de utilização da lisina (Gasparotto et al., 2001).
Tem-se observado que a eficiência da utilização de lisina reduz, quando a
proporção dos outros aminoácidos essenciais sobre este aminoácido diminui.
Sendo assim, é importante manter a proporção adequada de aminoácidos da
dieta para assegurar a máxima deposição proteica e máximo crescimento
muscular (Abreu et al., 2007). Esses fatos, aliados à necessidade cada vez
maior de reduzir o potencial poluente dos dejetos gerados pela suinocultura,
principalmente pelos compostos nitrogenados eliminados nas fezes e urina,
quando as rações apresentam-se desbalanceadas em aminoácidos, levou ao
desenvolvimento do conceito da proteína ideal. O conceito de proteína ideal
essa é usualmente definida como a perfeita relação entre os aminoácidos
essenciais e não essenciais exigidos pelos animais para manutenção e produção
(Boisen et al., 2000).
Sauer et al. (2012) relataram que apesar do alto teor de proteína bruta
e ótimo perfil de aminoácidos de alguns cereais, a absorção e retenção desses
nutrientes em leitões pós desmame pode ser limitada pela baixa digestibilidade
verdadeira dos aminoácidos. Isso pode estar associado ao alto teor de fibra
em detergente neutro e fibra em detergente ácido de alguns ingredientes e a
baixa capacidade de leitões jovens aproveitarem a porção fibrosa do alimento.
De acordo com os mesmos autores, a digestibilidade de aminoácidos foi
34% menor comparado aos resultados de Yun et al. (2005) com suínos em
crescimento e terminação, concluindo assim que tabelas específicas deveriam
ser criadas para leitões recém-desmamados já que estes tem digestibilidade
diferenciada.
4. PAPEL DA FITASE NA DEGRADAÇÃO DO FITATO EM RAÇÕES
DE FRANGOS DE CORTE E SUÍNOS
O fósforo contido em ingredientes de origem vegetal é de baixa
biodisponibilidade para aves e suínos (National Research Council-NRC, 2012)
e isso se deve pela forma como as plantas armazenam o fósforo na molécula
de fitato. O fitato é composto por um anel de inositol ligado por até seis
grupamentos fosfato que não estão disponíveis para a absorção (Maga, 1982).
O fitato é carregado negativamente, em condições de pH ácido, neutro e básico,
e, portanto, pode ligar-se a moléculas na dieta e nas secreções endógenas do
trato gastrointestinal, tais como enzimas digestivas e as mucinas em todas as
condições de pH encontradas, desse modo reduz a digestibilidade e aumenta a
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secreção endógena de nutrientes (Maenz, 2001). Suplementação exógena com
fitase tem apresentado resultados positivos na biodisponibilidade do fósforo
total e nas taxas de crescimento em suínos pela clivagem da moléculas de
fósforo a partir do fitato (Adeola & Sands, 2003).
O fósforo complexado nos alimentos vegetais varia, o milho apresenta
33% de fósforo disponível e o farelo de soja, 42% de fósforo disponível (NRC,
2012). A unidade de fitase (FTU) corresponde a quantidade de enzima que
libera 1 micromol (μmol) de fósforo inorgânico por minuto, proveniente do
fitato de sódio 0,0015 mol L-1 a pH 5,5 e temperatura de 37oC. A maior parte
do fitato dos ingredientes poderia ser potencialmente degradada em 8 horas
de retenção no estômago, desde que a fitase estivesse presente (Kemme et al.,
1998). Como mecanismo de ação, a fitase hidrolisa o fitato e libera fósforo,
além de outros nutrientes, o que permite a melhor assimilação desse mineral
e dos demais componentes da dieta pelo animal (Conte et al., 2002). Assim, a
hidrólise enzimática do fitato gera uma série de ésteres de mio-inositol fosfato
(IP6 IP5 IP4 IP3 IP2 IP1), através de uma sequência de reações por
etapas de desfosforilação (Selle & Ravindran, 2007).
	Geralmente, fitases são classificados como 3-fitase e 6-fitase com
base no local onde inicia a desfosforilação da molécula de ácido fítico (Adeola
& Sands, 2003). Geralmente, a 3-fitase é de origem microbiana (E.C. 3.1.3.8)
e inicia a hidrólise no átomo C3 do anel de inositol, enquanto a 6-fitase é de
origem vegetal (E.C. 3.1.3.26) e inicia a clivagem do fosfato no átomo C6
(Dvorakova, 1998). De acordo com Maenz (2001), não existe uma enzima
capaz de desfosforilar totalmente a molécula de ácido fítico, portanto, uma
combinação de fitase e fosfatases não especificas podem estar envolvidas no
processo. Os fungos são os microorganismos mais amplamente utilizados para
a expressão de fitases (Liu et al., 1998). A fitase produzida por Aspergillus
niger é a mais extensivamente estudada e possui dois pH ótimos para expressar
sua máxima eficiência, 2,5 e 5,5, com uma temperatura ótima de cerca de
60°C (Adeola & Sands, 2003). Todas as espécies de cereais, leguminosas
e oleaginosas, possuem alguma atividade de fitase, mas apenas cereais tais
como cevada, trigo, centeio e triticale possuem quantidades consideráveis de

atividade desta enzima (Eeckhout & De Paepe, 1994).
Dentre as vantagens da difusão e aplicação do uso da fitase na nutrição
animal, a mais propagada enfatiza a melhoria no desempenho zootécnico dos
animais, a redução de custos, a modificação da qualidade dos ingredientes
dietéticos, com reflexos favoráveis na redução da contaminação ambiental,
devido a menor perda de nutrientes através da excreção fecal (Waldroup,
1992). A adição de fitase microbiana em dietas de suínos em crescimento e
terminação, melhorou o desempenho, diminuiu o teor de uréia no plasma,
aumentou os teores de cálcio e fósforo no tecido ósseo, a biodisponibilidade
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do fósforo e do cálcio (Mroz et al., 1994) nas dietas. Aumento na retenção
diária de nitrogênio, cálcio e fósforo, e redução das suas perdas nas fezes e
urina também foram percebidos (Htoo et al., 2007; Veum & Elersieck, 2008).
Em dietas de suínos com baixos teores de cálcio e fósforo, a adição de fitase
aumentou a digestibilidade dos aminoácidos e da energia (Pagano et al., 2007).
Além dos benefícios dos estudos com fitase, citados na literatura,
questiona-se como a suplementação de enzimas exógenas poderia modificar a
aplicação e recomendação no uso de determinados ingredientes ou uma dada
dieta para aves e suínos. Conforme observaram Bedford & Cowieson (2012),
há um desafio prático que é entender o melhor uso das enzimas exógenas e
se há sinergia, quando combinadas nas formas de “blends” como tem sido
comercializada por indústrias do seguimento de aditivos.
5. PAPEL DAS CARBOIDRASES NA DEGRADAÇÃO DOS
POLISSACARÍDEOS NÃO AMILÁCEOS (PNA) EM RAÇÕES DE
FRANGOS DE CORTE E SUÍNOS
A parede celular dos ingredientes de origem vegetal contém
polissacarídeos que estão configurados como polímeros de açúcares simples
e devido à natureza de suas ligações químicas são resistentes à hidrólise
enzimática no trato gastrintestinal dos monogástricos (Liu et al., 2013). Estes
carboidratos são conhecidos como polissacarídeos não-amiláceos (PNA)
ou não amídicos e incluem a celulose, pectina, β-glucanos e arabinoxilanos
(Opalinski et al., 2010). Os PNA são classificados como solúveis e insolúveis,
em função da sua estrutura primaria, capacidade de formar solução homogênea
ou não com a água e pela forma como se ligam aos outros componentes da
parede celular (Slominski, 2011).
As duas principais enzimas usadas na alimentação animal que
desdobram a fibra são xilanase e β-glucanase. A xilanase hidroliza os
arabinoxilanos presentes nos grãos e seus subprodutos e a β-glucanase
hidroliza os β-glucanos que prevalecem na cevada, aveia e seus subprodutos.
Outras enzimas que degradam fibra, usadas na alimentação animal, são menos
difundidas: β-mananase, pectinase e α-galactosidase (Bedford & Cowieson,
2012).
As fibras dissolvidas no intestino delgado tornam-se material viscoso
(gel) e afetam o aproveitamento dos nutrientes pela redução na taxa de
passagem do alimento (Slominski, 2011). O trato gastrointestinal de animais
não ruminantes não produz quantidade satisfatória de carboidrases, assim, a
suplementação da enzima exógena pode melhorar a digestão dos carboidratos
presentes nas dietas.
Em revisão, Omogbenigun et al. (2004) observaram que as enzimas
carboidrases podem ter vários modos de ação; hidrólise dos PNA e redução
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na viscosidade da digesta pela ruptura dos antinutrientes contidos nas paredes
celulares, fazendo com que os nutrientes, então encapsulados, se tornem
disponíveis para a digestão. Outros efeitos resultantes da suplementação
enzimática incluem mudanças na população e na atividade da flora microbiana
(Vahjen et al., 1998). No entanto, os resultados são controversos, como
observaram Van Mavromichalis et al. (2000), pois não constataram respostas
favoráveis, quando as dietas de suínos foram suplementadas com xilanase
exógena. Da mesma forma, Zijlstra et al. (2004) não encontraram efeitos
consistentes sobre as variáveis de desempenho ao usarem multi-carboidrase,
enquanto em estudo anterior, realizado por Omogbenigun et al. (2004) no
mesmo laboratório, obtiveram resultados consistentes no desempenho de
leitões ao utilizarem o mesmo complexo enzimático.
Kim et al. (2003) observaram que a adição de carboidrase em dietas
pré-iniciais de leitões, contendo baixos níveis (20 a 25%) de farelo de soja,
não alterou o desempenho. No entanto, com nível de 32,4%, houve melhora
na eficiência alimentar, ganho de peso e na digestibilidade da energia e
aminoácidos, indicando efeito favorável da enzima quando a quantidade de
substrato foi aumentada. Em estudos realizados com frangos de corte, Tahir et
al. (2008) constataram que o uso de carboidrases aumentou a digestibilidade
dos nutrientes e da energia, melhorando o desempenho das aves.
Considerações sobre os efeitos das carboidrases na digestibilidade do
nitrogênio e aminoácidos são apresentadas na literatura. De acordo com Schulze
et al. (1995) e Bedford & Cowieson (2012), as perdas de enzimas pancreáticas e
biliares, assim como as de mucosa intestinal, resultam em perdas de nitrogênio
e aminoácidos endógenos. A redução na digestibilidade do nitrogênio, em
presença de FDN e FDA, foi atribuída a maior perda de nitrogênio endógeno
e microbiano e a baixa disponibilidade de nitrogênio nas fibras. As perdas de
nitrogênio decorrentes do uso de alimentos fibrosos correspondem a cerca de
59% provenientes da fração endógena e 41% da exógena (Schulze et al., 1995).
De acordo com o mesmo autor, a redução das perdas endógenas e exógenas e
aumento na hidrólise da proteína dietética são dois possíveis modos de ação
das carboidrases na melhora da utilização do nitrogênio e dos aminoácidos.
No entanto, observações sobre a ação das carboidrases nas perdas de proteína
endógena ou aminoácidos têm sido inconsistentes. Yin et al. (2000) relataram
pequena diminuição na perda de aminoácidos endógeno após a suplementação
com carboidrase em dietas para suínos, enquanto Rutherfurd et al. (2007)
não observaram tais efeitos para aves. As diferenças poderiam ser devido ao
tipo de dieta, ingrediente (presença ou ausência de certos antinutrientes) ou
diferenças entre enzimas (Adeola & Cowieson, 2011).
Conforme descrito na literatura, o aumento da digestibilidade do
nitrogênio e dos aminoácidos, pelo uso da carboidrase, parece ocorrer de forma
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indireta, através da liberação das proteínas complexadas na fibra e melhor ação
das proteases digestivas. Tahir et al. (2008) observaram que a combinação de
enzimas foi eficaz apenas na presença de hemicelulases, capazes de clivar o
resistente ácido galacturônico e as cadeias de ramanose. A consistência das
observações anteriores se deu quando observaram que para o farelo de soja
houve correlação entre a quantidade de ácido galacturônico e a digestibilidade
da proteína bruta, indicando que a hidrólise de substâncias pécticas da parede
celular coincidiu com o aumento na digestibilidade da proteína. O ácido
galacturônico é produto da quebra da ramanogalacturonas que é um grupo de
polissacáridos da parede celular pécticas, estreitamente relacionadas. Portanto,
a inconsistência dos resultados com uso das carboidrases no aproveitamento
do nitrogênio ou aminoácidos em alguns estudos com suínos, pode ser
relacionadas a presença da fibra, cujas células possuem paredes intactas
e as carboidrases não terem como alvo específico às cadeias que mantêm
protegidas alguns nutrientes. Outro efeito da carboidrases na utilização do
nitrogênio e utilização de aminoácidos foi demostrada por Yin et al. (2010)
em que carboidrases aumentaram a digestibilidade do amido e indiretamente
melhorou a digestibilidade e absorção do nitrogênio e dos aminoácidos.
O futuro das enzimas na produção de não ruminantes é promissor
e provavelmente, irá incluir uma compreensão do papel da suplementação
enzimática na promoção da saúde, bem como a forma como as enzimas podem
modular as funções dos genes.
6. ENSAIOS DE DIGESTIBILIDADE ILEAL APARENTE DOS
AMINOÁCIDOS (FMVZ/VNP/USP)
Dois ensaios foram conduzidos para avaliar a digestibilidade ileal
aparente dos aminoácidos do milho em frangos de corte (Ensaio 1) e leitões
recém-desmamados (Ensaio 2). O ensaio de digestibilidade e coleta de material
ileal com frangos de corte foi realizado no setor de avicultura do Departamento
de Nutrição e Produção Animal (VNP) da Faculdade de Medicina Veterinária
e Zootecnia (FMVZ) da Universidade de São Paulo (USP), Campus de
Pirassununga. O ensaio com leitões foi realizado no setor de Suinocultura
do Instituto de Zootecnia em Nova Odessa, SP. As análises bromatológicas
do material experimental foram realizadas no Laboratório de Bromatologia
e no Laboratório de Nutrição de Monogástricos do VNP-FMVZ-USP. Todos
os procedimentos experimentais foram revisados e aprovados pelo comitê de
ética da Universidade de São Paulo e protocolados sob o n. 2843/2012.
7. MILHO E ENZIMAS TESTADAS
O milho usado nos experimentos foi processado em moinho na
fábrica de rações da PCAPS-USP, Pirassununga, sendo repassado em moinho
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de martelos com peneira de 3 mm antes de serem incorporados nas dietas.
As enzimas utilizadas no estudo foram: o complexo enzimático de multicarboidrase (MC), (EndoPower Beta®, UNIQUIMICA, São Paulo, BR)
composta por alfa-galactosidase (mínimo, 35 U/g), galactomananase (mínimo,
110 U/g), xilanase (mínimo, 1.500 U/g) e beta-glucanase (mínimo, 1.100 U/g),
obtidas a partir do produto da fermentação de Aspergillus niger (PRL 2351)
e Aspergillus oryzae (ATCC66222), e fitase, (GenoPhos®, UNIQUIMICA,
São Paulo, BR) derivada do Saccharomyces cerevisiae (CCCM 80051) o qual
continha genes de Escherichia coli e Citrobacter braakii com atividades de
fitase (mínimo, 10.000 FTU/g).
8. ENSAIOS DE DIGESTIBILIDADE ILEAL APARENTE DOS
AMINOÁCIDOS
8.1. Frangos de corte
245 pintainhos, machos, Cobb 500, foram alojados em baterias de
digestibilidade e metabolismo (1,0 m x 0,4 m) onde permaneceram até os 21
dias de idade. Cada gaiola foi equipada com aquecedor elétrico, comedouro
tipo calha, bebedouro tipo nipple e bandeja para coleta de excretas. No dia do
nascimento as aves foram vacinadas contra as doenças de Marek, Bronquite
infecciosa e Bouba aviária.
Foi utilizado o delineamento experimental inteiramente ao acaso
com 5 tratamentos e 7 repetições, cada unidade experimental composta por 7
aves. Os tratamento foram dispostos em arranjo fatorial 2 x 2 + 1. Os fatores
principais considerados foram: MC (0 ou 200 mg/kg), fitase (0 ou 50 mg/
kg) mais uma dieta referência. A dieta referência foi formulada com 5% de
caseína para determinação de perdas endógenas dos aminoácidos. A dieta sem
suplementação de enzimas consistiu de 70% da dieta de referência e 30%
do milho como única fonte de proteína, adotando o método de substituição.
O óxido de crómio (Cr2O3) foi adicionado em 0,3% a todas as dietas como
marcador indigestível.
Entre o 19º e 21º dia de idade as aves receberam as dietas
experimentais e posteriormente foram sacrificadas por deslocamento cervical
para coleta do material experimental. Um segmento de aproximadamente 10
cm do íleo terminal foi seccionado e o conteúdo ileal foi coletado para posterior
processamento e analises. As amostras do conteúdo ileal foram refrigeradas,
pesadas, liofilizadas e posteriormente moídas em moinho refrigerado.
Resumidamente, 100 mg de amostra foi hidrolizada com HCl 6M a 110°C
durante 24 horas. Excetuando o triptofano foram determinados os seguintes
aminoácidos: arginina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina,
fenilalanina, treonina, valina, alanina, asparagina, cistina, glutamina, glicina,
prolina, serina e tirosina. O conteúdo de aminoácidos foi determinado com
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uso de um analisador 1260 Infinity LCs (Agilent Technologies, Santa Clara,
California, USA).
8.2. Leitões recém-desmamados
Vinte e cinco machos castrados de linhagem comercial, desmamados
aos 23 dias de idade (± 6 kg de peso corporal) foram alojados individualmente
em gaiolas de digestibilidade e metabolismo. O delineamento experimental
foi o inteiramente casualisado e os tratamentos foram dispostos em arranjo
fatorial 2 x 2 + 1. Os fatores principais considerados foram: MC (0 ou 200
mg/kg), fitase (0 ou 50 mg/kg) mais uma dieta referência. A dieta referência
foi formulada com 5% de caseína para determinação de perdas endógenas
dos aminoácidos. A dieta sem suplementação de enzimas consistiu de 70% da
dieta de referência e 30% do milho como única fonte de proteína, adotando o
método de substituição. O óxido de cromo (Cr2O3) foi adicionado em 0,3% a
todas as dietas como marcador indigestível.
Aos 42 dias de idade (11 ± 1,5 kg de peso), após período de adaptação
de três dias às dietas experimentais, os leitões foram induzidos e mantidos
em estado de anestesia geral com acepromazina (tranquilizante), ketamina
combinada a xilazina (sedativo), de acordo com o peso vivo de cada animal.
Confirmado o estado de anestesia, os animais foram submetidos à eutanásia,
fazendo uso de tiopental via intracardíaca. As amostras do conteúdo ileal foram
liofilizadas e posteriormente moídas em moinho refrigerado para análise dos
aminoácidos.
Óxido de Zn (0,3 g/kg) foi adicionado nas dietas para prevenir
problemas entéricos os quais os leitões estão propensos nas primeiras fases
pós desmame (Poulsen, 1989) e reduzir a incidência de diarreias.
9. CÁLCULOS E ANÁLISES ESTATÍSTICAS
Os cálculos da digestibilidade ileal aparente dos aminoácidos (DIAAA)
foram realizados segundo a metodologia descrita por Nyachoti et al. (1997) e
Stein et al. (2007):
DIAAA(%) =100 - [100 x (AAdigesta x Cr2O3dieta) / (AAdieta x Cr2O3digesta)
Onde: AAdigesta é a concentração de aminoácidos na digesta ileal (na MS), AAdieta
é a concentração de aminoácidos na dieta (na MS), Cr2O3dieta é a concentração
de cromo na dieta (na MS) e Cr2O3digesta é a concentração de cromo na digesta
ileal (na MS).
Os dados obtidos foram analisados utilizando o procedimento
GLM do programa SAS (Statistical Analysis System, versão 9.2, 2012),
para determinar os efeitos dos fatores e da interação. A homogeneidade das
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variâncias foi avaliada pelo teste de Hartley e a normalidade dos resíduos pelo
teste de Shapiro-Wilk (procedimento UNIVARIATE). O modelo estatístico
utilizado foi:
Yij = μ + ai + bj + (ai × bj) + eij
Onde: Yij = variável resposta dos frangos alimentados com MC (i) e fitase
(j); μ = efeito geral da média; ai = efeito fixo da MC; bj = efeito fixo da fitase;
(ai × bj) = efeito da interação entre MC e fitase; eij = erro (resíduo).
Quando se detectou interação significa dos fatores principais (MC x fitase)
a opção SLICE do LSMEANS foi utilizada para analisar os efeitos simples.
Quando não houve interação os resultados foram re-analisados. O critério de
significância estabelecido foi de 5%.
10. RESULTADOS E DISCUSÃO
10.1. Frangos de corte
Os resultados de digestibilidade aparente dos aminoácidos do milho
estão apresentados na Tabela 1. A inclusão das enzimas influenciou (P < 0,05)
positivamente na digestibilidade dos aminoácidos. As médias dos coeficientes
de digestibilidade aparente dos aminoácidos do milho, segundo os tratamentos
experimentais foram: 81,46% na ausência de enzimas; 83,02% em presença
da MC; 83,92% em presença da fitase e 85,51% para a combinação da MC +
fitase.
	Interação significativa (P < 0,05) da MC e fitase foi observada na
digestibilidade aparente da isoleucina, treonina, alanina e glicina, com
tendência significativa, também, para arginina (P = 0,081), lisina (P = 0,054),
fenilalanina (P = 0,064) e tirosina (P = 0,053). Assim, quando comparada à
dieta sem enzimas, a combinação da MC + fitase melhorou a digestibilidade
aparente dos aminoácidos, em 4,97%.
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Tabela 1. Coeficientes de digestibilidade ileal aparente (%) dos aminoácidos (AA) do milho com e sem
suplementação de multi-carboidrase (MC) e fitase em frangos de corte aos 21 dias de idade1.

1 Valores calculados com base em MS 100%.
2 EPM: Erro padrão da média.

A provável clivagem dos PNA, devido a inclusão da MC e a
possível neutralização do fitato pela suplementação da fitase melhoraram a
digestibilidade dos aminoácidos. A pesar da suplementação isolada de enzimas
favorecer a digestibilidade dos aminoácidos, quando essas foram combinadas
os resultados foram mais elevados, como se constatou na digestibilidade dos
aminoácidos. Assim, a melhora na digestibilidade dos aminoácidos estaria de
acordo com o observado por Cowieson et al. (2006) que indicaram ser possível
maximizar a resposta da fitase, quando combinada a xilanase, aumentando
a permeabilidade da capa de aleurona do milho, favorecendo o acesso das
enzimas digestivas na hidrólise da proteína, aumentando a digestibilidade da
proteína e dos aminoácidos, quão observado neste estudo.
Estudos realizados por Fincher & Stone (2004), demostraram que
na composição do milho pode haver 5,1 a 6,8% arabinoxilanos, 0,8 a 1,7
beta-glucanos. Desse modo, a fração de PNA pode afetar a disponibilidade
dos nutrientes do milho, sendo necessária a inclusão de enzimas do tipo das
xilanase e beta-glucanases (Slominski, 2011). Em dietas à base de farelo de
soja, ofertadas a frangos de corte de 26 dias de idade, Cowieson & Ravindran
(2007) observaram que a suplementação de fitase (500 FTU/kg de ração)
melhorou a digestibilidade da asparagina, fenilalanina, histidina, arginina,
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cisteína, metionina e valina.
Segundo Slominski (2011), existem diferentes respostas enzimáticas
sobre a digestibilidade dos aminoácidos, devido principalmente ao tipo e as
característica do aminoácido, podendo haver respostas sinérgicas, sub-aditivas,
aditivas ou antagônicas. No entanto, o mesmo autor, utilizando carboidrases em
dietas a base de milho e farelo de soja, sugeriu que melhoras da digestibilidade
da proteína e dos aminoácidos foram produzidas pela modificação das
estruturas das proteínas (glicoproteínas) e não pela desestabilização da parede
celular do milho e do farelo de soja, como ocorreria com o trigo ou farelo de
arroz.
A diminuição das perdas endógenas de aminoácidos no intestino
pela suplementação de enzimas exógenas em dietas a base de milho e soja,
também tem sido citada como possível mecanismo que contribui no aumento
da digestibilidade dos aminoácidos (Cowieson & Ravindran, 2007). Portanto,
as enzimas utilizadas no presente estudo podem ter aliviado os efeitos
antinutricionais dos PNA e do fitato, resultando na diminuição das secreções
endógenas, que, por sua vez, aumentou a digestibilidade do nitrogênio e dos
aminoácidos (Wilkinson et al., 2014).
10.2. Leitões recém-desmamados	
	Os coeficientes de digestibilidade dos aminoácidos do milho
encontrados no presente experimento foram menores daqueles descritos na
literatura (Tabela 2). Apesar do milho apresentar baixa quantidade de fatores
antinutricionais em sua composição, a limitação dos leitões jovens em desdobrar
alimentos de origem vegetal pode ter contribuído pra isso. O milho é um dos
cereais mais utilizados nas dietas de suínos e aves, em função, principalmente,
da excelente qualidade de carboidratos, cuja maior parte encontra-se na forma
de amido altamente digestível (NRC, 2012) e apesar de ser um ingrediente que
disponibiliza, principalmente, energia aos animais, a quantidade de proteína
bruta e aminoácidos, presente em sua matriz nutricional, também colabora
com a proteína total da dieta (NRC, 2012).
As enzimas MC e fitase não alteraram a digestibilidade dos
aminoácidos do milho, possivelmente pela baixa quantidade de PNA e fitato
presentes no ingrediente. Nos últimos anos, as enzimas tem sido empregadas
em rações de suínos contendo ingredientes com alta quantidade de PNA, tais
como trigo (Vahjen et al., 2007), sub produtos de trigo provindo de destilarias
(DDGS) (Emiola et al., 2009). Entretanto, alguns trabalhos têm demonstrado
a possibilidade de utilização de complexos enzimáticos em rações formuladas
à base de cereais com baixa viscosidade (milho e farelo de soja), objetivando,
principalmente, aumentar a utilização do amido e da proteína destes ingredientes
(Kitchen, 1998).
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Tabela 2. Coeficientes de digestibilidade ileal aparente (%) dos aminoácidos (AA) do milho com e sem
suplementação de multi-carboidrase (MC) e fitase em leitões recém-desmamados1.

1 Valores calculados com base em MS 100%.
2 EPM: Erro padrão da média.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As enzimas exógenas, avaliadas neste estudo, melhoraram a
digestibilidade dos aminoácidos dietéticos em frangos de corte, porém não
alteraram a digestibilidade dos aminoácidos em leitões-desmamados.
Novos estudos poderão avaliar os efeitos de outras combinações
enzimáticas em dietas iniciais de frangos de corte e leitões no intuito de
identificar prováveis benefícios no aproveitamento dos nutrientes e da energia.
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RESUMO
O entendimento da cinética de passagem e a coleta de dados precisos são prérequisitos para compreender qualquer modelo nutricional que deseja predizer
a relação entre dieta e suprimento nutricional. Os modelos utilizados, no
entanto, não são totalmente precisos, o que pode ser explicado em partes pela
metodologia utilizada, a fatores intrínsecos e extrínsecos do animal e dieta,
somado a fatores como tipo de marcadores, modelos cinéticos utilizados, local
e forma de amostragem, forma física do marcador, entre outros. Compreender
como ocorre a relação e interação desses fatores, fisiologia e metabolismo do
animal é de extrema importância para entender os aspectos limitantes de cada
modelo cinético utilizado no seu estudo. Assim, nosso objetivo foi demonstrar
como funciona a cinética ruminal, os fatores e os aspectos que podem
influenciá-la, ainda os marcadores e modelos que auxiliam na mensuração
da cinética ruminal, destacando os aspectos limitantes dentre eles. Ao final,
resultados de algumas estratégias nutricionais utilizando lipideos, vitamina
E, óleos essenciais, nitrato de cálcio e taninos, avaliadas no nosso grupo de
pesquisa, sobre os parâmetros de cinética ruminal foram demostrados.
1. INTRODUÇÃO
Estudos de cinética ruminal têm permitido identificar fatores
relacionados aos alimentos, como: consumo voluntário, velocidade de passagem
pelo trato gastrointestinal e a digestão. Esses conhecimentos são considerados
fundamentais na formulação de programas eficientes de alimentação e para
o desenvolvimento ou seleção de alimentos com maior qualidade nutritiva
(Lascano & Quiroz, 1990).
Quando uma partícula de alimento entra no rúmen, esta só pode sair
por um de dois mecanismos: digestão fermentativa e passagem, sendo que
estes dois processos competem um com o outro. A liberação de um constituinte
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alimentar a partir da fermentação é o resultado dos processos de digestão e
passagem. As transformações digestivas que o alimento sofre são determinadas
por atributos intrínsecos do alimento e por sua interação com os processos
cinéticos da digestão (Ellis et al., 1994).
Assim, a quantidade de nutrientes ingeridos que realmente é absorvida
depende da taxa de fermentação ruminal, do tempo de permanência rúmen e
da exposição ao ataque microbiano, pois a fração efetivamente degradada é
função das taxas de degradação e de passagem (Mello et al., 2006).
A cinética ruminal pode ser estudada através da avaliação da
degradabilidade ruminal dos alimentos e pela determinação da taxa de
passagem da digesta. A degradabilidade ruminal representa a quantidade do
alimento que pode se solubilizar ou degradar dentro do rúmen, desde que o
tempo não seja um fator limitante. A cinética de trânsito ou passagem refere-se
ao fluxo do alimento ao longo do trato digestório (Mertens & Ely, 1982).
2. CARACTERÍSTICAS DOS RUMINANTES
Durante o processo de evolução, os ruminantes desenvolveram a
habilidade de aproveitar compostos não-nitrogenados, como fonte de proteína,
e carboidratos estruturais, como fonte de energia (Valadares Filho & Pina,
2006). São animais herbívoros mamíferos, denominados poligástricos, ou seja,
ao contrário dos animais monogástricos, possuem mais de um compartimento
gástrico.
No Brasil, os bovinos, ovinos, caprinos e bubalinos correspondem
às espécies de ruminantes mais utilizadas nos sistemas de produção. O termo
ruminante está relacionado ao fato desses animais ruminarem, ou seja, eles
possuem a habilidade de regurgitar o alimento para a boca, onde é novamente
mastigado. Os bovinos secretam, diariamente, cerca de 100 a 190 litros de saliva,
enquanto que os ovinos e caprinos secretam de 6 a 16 litros aproximadamente.
A saliva é de extrema importância para esses animais, pois possui bicarbonato
de sódio, que tem função tamponante. Outra característica interessante é o
fato desses animais só possuírem os dentes incisivos inferiores; apenas os
molares são encontrados na parte superior. Os primeiros dentes são chamados
de “dentes de leite”. Conforme a idade do animal avança eles começam a cair,
dando lugar aos dentes definitivos, que normalmente se mantém até o fim da
vida do animal, sofrendo desgastes naturais conforme a idade (Mcmanus et al,
2010).
O estômago dos ruminantes deriva embrionariamente do estômago
comum, sendo dividido em rúmen, retículo, omaso e abomaso, sendo que os
três primeiros compartimentos têm função fermentativa e são revestidos por
um epitélio não glandular com mucosa absortiva (Berchielli et al., 2006).
Dependendo da raça, o estômago de um animal adulto tem capacidade
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de 70-80 litros, com densidade de 0,7 a 1,0 kg/L. Dessa forma, o conteúdo
ruminal pode chegar a pesar cerca de 80 kg, ou seja, em torno de 16 a 20% do
seu peso vivo.
S
egundo Carvalho et al. (2003), os animais jovens apresentam o
retículo-rúmen pouco desenvolvido e não funcional, o que representa 30% do
total dos compartimentos. Com o passar do tempo, o estômago desses animais
é colonizado por vários tipos de microrganismos e ocorre o desenvolvimento
da musculatura e das papilas ruminais. Durante as 4 primeiras semanas,
dependendo da alimentação animal, o retículo-rúmen passa a equivaler 60%
do total dos compartimentos do estômago.
Animais jovens, que se alimentarem de dietas com alto teor de fibra
de alta digestibilidade, apresentarão maior desenvolvimento das papilas
ruminais. A ingestão desses alimentos volumosos promove o aparecimento de
microrganismos e os produtos da fermentação microbiana, os ácidos graxos
de cadeia curta (AGCC), aumentam a atividade metabólica ruminal (Oliveira
et al., 2007). Cabe salientar que, nas primeiras horas de vida, o animal não
possui microrganismos no sistema digestório. Nesse caso, ao entrar em contato
com o úbere, leite, saliva, bolo alimentar, vagina da mãe, urina e fezes dos
animais, ocorre o aparecimento de populações microbianas no rúmen, tendo
como função degradar os alimentos, principalmente os fibrosos (Oliveira et al.,
2007).
O ecossistema ruminal é estável e ao mesmo tempo dinâmico, porque
o ruminante saudável não sofre a contaminação do ecossistema externo, apesar
da entrada de milhões de microrganismos no rúmen diariamente, através dos
alimentos, água e ar. A população microbiana pode mudar, consideravelmente,
com mudanças na dieta do animal. Essas características são decorrentes da
adaptação dos microrganismos ao ambiente ruminal, enquanto microrganismos
contaminantes não sobrevivem em condições ambientais do rúmen (Oliveira et
al., 2007).
A diversidade microbiana no ecossistema ruminal consiste,
principalmente, de bactérias (1010 a 1011 células/mL de líquido ruminal),
protozoários (104 a 106/mL), fungos anaeróbios (103 a 105 zoospóros/mL)
e bacteriófagos (108 a 109/mL) (Kamra, 2005). Estes microrganismos foram
adaptados para se desenvolverem na ausência de oxigênio à temperatura entre
39ºC a 40ºC, a partir da digestão dos alimentos. São os responsáveis por
produzir AGCC, que servem de fonte de energia, além do dióxido de carbono,
metano e amônia. Além disso, eles servem como fonte de proteína para os
ruminantes. O aumento da síntese de proteína microbiana está relacionado
ao crescimento e à eficiência dos microrganismos no aproveitamento dos
substratos energéticos e nitrogenados, sendo o principal constituinte corporal
do animal (Silva et al., 2002).
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3. PRINCÍPIOS DA CINÉTICA RUMINAL
Os modelos de cinética digestiva de ingestão assumem que a ingestão
é limitada pela capacidade física do rúmen e determinada pela liberação da taxa
digestiva ruminal, o qual é dependente dos processos digestivos, desagregação
de partículas e da taxa de passagem (Illius & Gordon, 1991).
Segundo Brown (2009), o volume ruminal, em qualquer ponto no tempo,
representa o balanço entre a entrada e a saída da digesta. Assim sendo, o volume
ruminal e a taxa de passagem de líquidos podem influenciar o consumo, a
digestibilidade, o tempo disponível para fermentação ruminal, a eficiência de
crescimento dos microrganismos da fase líquida, bem como a taxa de passagem
de sólidos (Lira et al., 2000).
A taxa de passagem refere-se ao fluxo de resíduos não-digeridos do
alimento ao longo do trato digestivo e é influenciada pelo nível de consumo,
pela forma física da dieta, pelas diferenças na atividade de ruminação entre
animais (Mertens & Ely, 1982), pela proporção volumoso:concentrado e por
fatores climáticos (Faichney, 1993). Esta deve ter seu valor intermediário,
pois a passagem de determinado nutriente pelo rúmen, em período curto de
tempo, impede a ação dos microrganismos fermentativos, diminuindo assim
o aproveitamento simbiótico entre o hospedeiro e os microrganismos. O
contrário também é verdadeiro; quando a taxa de passagem é baixa ocorre
limitação física no rúmen e baixo aporte de nutrientes para ser absorvido no
decorrer do trato digestório (Santos et al., 2008).
Em relação à taxa de desaparecimento, esta difere da taxa de passagem,
sendo calculada a partir da ingestão diária, do conteúdo ruminal e volume
ruminal. Se um animal ingere 8 kg de MS/dia, a porcentagem de matéria seca
no conteúdo ruminal é de 12% e o volume de 50 L, então a quantidade de MS
no rúmen é de 6 kg (50*12%). Um coeficiente pode ser calculado em função
da ingestão de 8 kg/24hs e do conteúdo ruminal de 6 kg [(8/6)/24] que é igual
a 0,055/horas ou 5,5 %/horas.
Quanto ao tempo de retenção no rúmen, este representa o tempo em
que o alimento permanece sofrendo a ação dos microrganismos ruminais,
influenciando os processos de digestão, de assimilação dos nutrientes e na
redução do tamanho das partículas alimentares, que, consequentemente, afetam
o consumo e a taxa de degradação. Dessa maneira, o tempo de retenção no
rúmen é um parâmetro inversamente correlacionado com a taxa de passagem
(Grovum & Williams, 1973). Assim, um alimento com taxa de passagem igual
a 5,5%/h tem um tempo de retenção no lúmen igual a 18,0 horas (1 / 0,055 =
18 horas).
As medições diretas do conteúdo ruminal e da taxa de passagem podem
ser realizadas fazendo-se a evacuação/esvaziamento ruminal e a quantificação
do fluxo diário de material que deixa o rúmen, utilizando-se animais fistulados
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no rúmen (Fontes et al., 2001). Um pré-requisito para estimação segura dos
parâmetros cinéticos, de digestão e de passagem, que usam esvaziamento do
rúmen ou técnica de abate, é que os animais estejam em equilíbrio dinâmico
(steady-state), ou seja, que os esvaziamentos sejam realizados para permitir
estimação com acurácia e precisão do tamanho médio do pool do rúmen. Outra
condição prévia é que os procedimentos de esvaziamento não interfiram com
as funções normais do rúmen (Huhtanen et al., 2007).
4. TAXA DE DESAPARECIMENTO RUMINAL
A alimentação é um fator responsável por grande parte dos custos
na produção animal. Pode representar mais da metade do custo de produção,
exercendo grande influência sobre a lucratividade do processo produtivo
(Jobim & Branco, 2002). Sendo assim, o consumo de matéria seca sempre foi
tratado com grande importância. Trabalhos como de Mertens (1977), Dado e
Allen (1995), Van Soest (1994), Fisher (2002) e Allen et al. (2009) propuseram
mecanismos que influenciavam o consumo em ruminantes. As teorias mais
discutidas e aceitas são o enchimento causado pelos efeitos físicos e a limitação
química.
As limitações físicas estão relacionadas com a degradação do
alimento e com o fluxo da digesta pelo rúmen e outras partes do aparelho
gastrintestinal. Deste modo, a taxa de desaparecimento influência diretamente
o consumo de matéria seca, principalmente quando o motivo da limitação na
ingestão é ocasionado por efeitos físicos.
A
taxa de desaparecimento (kt) pode ser calculada através de
metodologia direta e/ou indireta. A metodologia direta é calculada a partir da
ingestão diária de matéria seca e da quantidade de material no rúmen em função
da saída do material e do tempo (Valadares Filho & Pina, 2011). A metodologia
indireta pode ser calculada através da soma das taxas de digestão (kd) e da taxa
de passagem (kp). A taxa de desaparecimento é igual a soma das kp e kd, sendo
assim, conhecendo-se kt e kp, pode-se estimar a taxa de digestão ruminal (kd).
Com base nessas informações, é possível afirmar que no caso de compostos
indigestíveis no rúmen, como a lignina, a taxa de desaparecimento (kt) é igual
a taxa de passagem (kp) e para compostos digeridos kt = kd + kp.
Para o cálculo da metodologia direta deve-se realizar o esvaziamento/
evacuação ruminal três horas após o fornecimento da dieta e, no dia seguinte,
novamente é realizado o procedimento de esvaziamento/evacuação ruminal,
antes da oferta da dieta. Os horários do esvaziamento/evacuação têm
como objetivos representar o enchimento ruminal mínimo e máximo. O
esvaziamento/evacuação pode ser realizado manualmente, via cânula ruminal,
e caso necessário pode ser utilizado uma bomba de sucção para auxiliar na
retirada da fase líquida (Dado & Allen, 1995). O conteúdo ruminal deve ser
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pesado, homogeneizado e amostrado para posterior análise de MS. Após esse
procedimento, o conteúdo deve ser devolvido ao rúmen. Após realizar a análise
da matéria seca das amostras, é possível quantificar quanto de material seco
estava presente no conteúdo ruminal. Tendo em mãos o consumo de matéria
seca no dia (kg de MS/dia) e a quantia de material seco presente no rúmen
(kg de MS), é possível realizar o cálculo a partir da seguinte fórmula (Dado &
Allen, 1995):
Taxa de desaparecimento (kt) = (1/24) * [CMS (kg) / conteúdo ruminal (kg de
MS)].
5. TAXA DE PASSAGEM
A taxa de passagem ou de trânsito refere-se ao fluxo de resíduos nãodigeridos através do trato digestório. O fluxo ruminal inclui, além da fibra
indigestível, bactérias e outras frações não-degradadas do alimento, sendo que
a composição e o volume da dieta são variáveis externas que influenciam a
taxa de digestão e a reciclagem do conteúdo ruminal (Van Soest, 1994). A
taxa de passagem é um indicativo de que a digestibilidade da fibra diminui à
medida que esta aumenta. Este parâmetro é muitas vezes expresso em tempo
de retenção, porque é intuitivamente mais fácil de conceituar a digestibilidade
em função linear do tempo, em vez da função curvilínea da taxa de passagem
(Allen & Mertens, 1988). Assim, é importante compreender que o tempo de
retenção é exclusivamente em função da taxa de passagem, somente quando
o nutriente ou marcador é indigestível. O tempo de retenção dos nutrientes
digestíveis no rúmen é uma função recíproca da sua taxa de desaparecimento
total, e não é análogo ao tempo de retenção para passagem.
A taxa de passagem pode ser afetada por fatores extrínsecos ou
intrínsecos. Os fatores extrínsecos estão relacionados às características do
próprio animal (peso corporal, sexo, fase de gestação e lactação) e da dieta
(teor de carboidratos e de proteína) (Huhtanen et al., 2006). Já que os fatores
intrínsecos estão relacionados com o tamanho e densidade das partículas dos
alimentos (Rodrigue & Allen, 1960), taxa de redução do tamanho de partícula
(Kuoppala et al., 2009), motilidade ruminal (Sissons et al., 1984) e a gravidade
específica (Ehle, 1984), fatores, estes, que são determinados pelo tipo de
alimento (forragem vs. concentrado, tipo de forragem e espécie forrageira) e
bem como estágio de maturidade (Kuoppala et al., 2009). Há também outros
fatores que afetam a taxa de passagem, por exemplo, a temperatura ambiental
(Miaron; Christopherson, 1992). Ambientes frios tendem a aumentar o fluxo
de saída do rúmen (Kennedy et al., 1976). Assim, qualquer um desses fatores
poderia alterar a digestibilidade através de seu efeito sobre a taxa de passagem.
Existem efeitos da alteração da taxa de passagem ruminal relacionados com
a taxa de degradação, apresentando uma relação oposta, entre estes dois
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parâmetros. Em função disto, com uma saída mais elevada de partículas
pequenas a partir do rúmen, menos nutrientes são totalmente degradados.
Robinson et al. (1987) mostraram que a taxa de fluxo da digesta afeta a
degradação. Quando a taxa de passagem aumenta, o tempo para a digestão no
rúmen é diminuído, o que resulta numa degradação menos eficiente.
5.1. Métodos para medir a Taxa de Passagem
	O fluxo da digesta pode ser medido sem marcadores. Sendo assim,
um método muito utilizado é o da excreção fecal (coleta total de fezes), o qual
pode ser medido com sacos fecais e o tamanho do conjunto digestivo pode
ser calculado após o abate ou por evacuação através de cânula ruminal. Todas
estas medições muitas vezes podem ser simplificadas usando marcadores. O
método do uso de marcadores é menos invasivo para o animal e este pode
comportar-se normalmente (Owens &Hanson, 1992).
Os marcadores, são substâncias indigestíveis, normalmente de fácil
quantificação, podendo ser administradas com o alimento ou diretamente em
algum segmento do aparelho digestório, sendo posteriormente identificados
e quantificados nas fezes ou ao final do segmento em estudo (Warner, 1981).
Além de possuírem grande aplicação para estudos de taxas de passagem de
líquido e sólido, são utilizados para mensurar consumo voluntário, produção
fecal e digestibilidade, permitindo a obtenção de estimativas qualitativas ou
quantitativas da fisiologia animal (Saliba, 1998).
Um marcador ideal deve possuir algumas propriedades fundamentais,
sendo as principais; ser inerte e não tóxico; não apresentar função fisiológica;
não ser absorvido nem metabolizado; misturar-se bem ao alimento e permanecer
uniformemente distribuído na digesta; não influenciar secreções intestinais,
absorção ou motilidade; não influenciar a microbiota do trato digestivo; possuir
método específico e sensível de quantificação e ser completamente recuperável
(Owens & Hanson, 1992; Huhtanen et al., 1995; Saliba, 1998).
Líquidos e sólidos apresentam comportamento cinético diferente no
trato gastrointestinal, sendo a taxa de passagem da fração líquida maior que a
sólida (Mertens, 1987). Assim, para realizar medições mais precisas da taxa de
passagem do trato gastrointestinal, tanto a fase sólida como líquida devem ser
marcadas (Uden et al., 1980). Marcadores de fase líquida são usados tanto em
estudos de taxa de passagem, como de digestibilidade e do balanço hídrico de
avaliação do volume ruminal.
A digesta do rúmen é composta por um número de frações que
interagem, por exemplo, uma fase livre de fluido, partículas densas pequenas
e partículas densas grandes. Os microrganismos podem mover-se entre estes
diferentes pools ou estratos do rúmen, enquanto que o marcador pode ou não
fazê-lo. Assim, um marcador pode ser adequado para um pool ou estrato do
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rúmen, enquanto que pode não ser para outro (Owens & Hanson, 1992).
Ellis et al. (1983) afirmaram que um marcador apropriado deve-se
comportar exatamente como a partícula alimentar, não alterando o processo
normal de mistura e fluxo. Para estimar o fluxo da fração não-digerida através
do compartimento, o marcador deve aderir-se à partícula do resíduo ingerido e
não influenciar o fluxo da partícula marcada, comparada à não-marcada.
A responsabilidade para escolha de um marcador adequado é particular
a cada pesquisador. Recuperação incompleta nas fezes, variação no fluxo
de passagem do rúmen, amostragens pouco representativas e delineamento
estatístico são os problemas primários associados a experimentos que utilizam
indicadores (Merchen, 1988; Titgemeyer, 1997) e previamente devem ser
considerados na elaboração destes ensaios.
5.2. Marcadores de Fase Sólida
Existem dois tipos de marcadores para o material sólido da digesta,
sendo estes marcadores internos ou externos. Os marcadores internos são
componentes químicos de um ingrediente da mesma dieta, devem ser
indigestíveis e quantitativamente recuperáveis nas fezes. Dentre deles,
encontram-se a sílica, lignina, a fibra em detergente neutro indigestível (FDNi),
a fibra em detergente ácido indigestível (FDAi), a celulose potencialmente
digestível, a cinza insolúvel em ácido e os N-alcanos (Collet, 2011). Quanto aos
marcadores externos, são compostos inertes, que necessitam ser adicionados
à dieta ou via cânula ruminal. Dentre eles, encontram-se o óxido crômico
(Cr2O3), os elementos de terras raras (lantânio, cério, neodímio, samário,
európio, disprósio, itérbio e érbio), o rutênio fenantrolina e o cromo mordante
(Collet, 2011).
Uma das vantagens das terras raras é que elas se ligam fortemente ao
material vegetal e podem, portanto, fluir através do trato gastrointestinal em
estreita associação com resíduos indigeríveis do alimento (Kotb & Luckey,
1972). Teeter et al. (1984) demostraram que a capacidade de ligação do
elemento itérbio (Yb) variou de acordo com o tipo de material particulado. Esta
é uma evidência de que as terras raras permanecem ligadas às partículas em
suspensão, em vez de dissociar-se das partículas no rúmen. As “terras raras”
podem ser associadas a outros marcadores, como Itérbio, Cromo, Samário,
Lantânio e Lutécio (Pond et al., 1989).
O óxido de cromo (Cr2O3) é um dos principais marcadores de fase
sólida utilizado (Astigarraga, 1997). Suas principais vantagens são de não
ser muito oneroso e possuir uma técnica de mensuração precisa e acurácia
relativamente alta (Prigge et al., 1981). Dependendo da metodologia utilizada,
ele pode ser fornecido na forma de dose única ou de infusão contínua.
O método de determinação da taxa de passagem com óxido crômico,
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denominada infusão contínua pressupõe o alcance de um estado de estabilidade
de fluxo denominado estado constante (Prigge et al., 1981). A taxa de passagem
é calculada utilizando-se um modelo que leva em consideração a concentração
do indicador em cada tempo de coleta, o tempo de amostragem do indicador
e a concentração do indicador em tempo inicial, pressupondo que haja uma
mistura instantânea ao conteúdo ruminal (Czerkawski, 1986).
O cromo pode ser empregado de outra forma, na técnica designada
de cromo mordente (Van Soest, 1994), onde o cromo liga-se à parece celular
formando um complexo designado cromo-mordente. Este marcador se liga à
fração fibrosa na forma iônica de dicromato de sódio (Na2Cr2O7) (Úden et
al., 1980). Nessa técnica, ele é fornecido em dose única e, posteriormente,
são analisadas amostras fecais coletadas em diferentes tempos definidos,
possibilitando a análise da curva de excreção do marcador nas fezes.
5.3. Marcadores de Fase Líquida
Os marcadores da fase líquida mais utilizados são os externos, sendo
o polietilenoglicol (PEG) e os quelatos de cobalto (Co-EDTA) e cromo (CrEDTA) que mais se destacam. Eles se solubilizam totalmente no líquido
ruminal e são também muito utilizados para estimar o volume do líquido
ruminal, além da taxa de passagem (Berchiell et al., 1996).
Os marcadores de fase líquida apresentam menos problemas em
relação aos de fase sólida quanto à solubilização e imprecisão (Silva et al.,
2011). Porém, Kotb e Luckey (1972) observaram algumas imprecisões
relacionadas à utilização do PEG, onde, dependendo dos componentes, da
dieta o marcador pode sofrer adsorção ou mesmo ser precipitado (Owens &
Hanson, 1992). Segundo Abreu (2008), em dietas contendo taninos, o PEG não
funciona de forma satisfatória como marcador, sendo precipitado. Porém, em
dietas livre de taninos ele funciona de forma adequada (Laudau et al., 2003).
Os quelatos vem sendo utilizados em substituição ao PEG em virtude
das limitações que pode apresentar dependendo dos ingredientes da dieta.
Dentre os quelatos, o Co-EDTA é o mais utilizado. Porém, quando dosado nas
fezes, os resultados são mais precisos que quando dosado no líquido ruminal,
porém a análise torna-se mais laboriosa (Silva et al., 2011).
5.4. Migração e Absorção dos Marcadores
A migração de marcadores é um aspecto de preocupação, isto porque
marcadores ligados podem migrar vagamente no rúmen. Um dos grandes
problemas tem sido observado com as terras raras, que, em excesso, perdem
a capacidade de ligação. Marcadores que são adicionados como parte da dieta
podem alterar o metabolismo microbiano através do processo de fermentação
(Owens & Hanson, 1992). Alguns dos elementos de terras raras tendem a migrar
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das partículas marcadas e também ser susceptíveis de se ligar preferencialmente
a partículas pequenas, em vez de partículas grandes (Huhtanen & Kukkonen,
1994). Se o excesso de marcador não é removido, o marcador residual pode
migrar para outros alimentos ou a outros componentes do rúmen e difícultar a
interpretação dos dados obtidos para avaliação da taxa de passagem (Teeter et
al., 1984).
6. TAXA DE DIGESTÃO
A taxa de digestão é uma variável importante que influencia a taxa de
passagem, sendo a digestão dos nutrientes no trato gastrintestinal um processo
dependente do tempo. Nutrientes não-fibrosos, por apresentarem elevada
taxa de digestão ruminal, são pouco afetados, quanto à digestibilidade, pela
variação na taxa de passagem. Já os fibrosos tendem a ser grandemente afetados
pela variação na taxa de passagem, uma vez que apresentam lenta taxa de
digestão (Mertens, 1996). Dessa forma, a estimação das taxas de digestão dos
constituintes dos alimentos é fundamental para adequação dietética e predição
do desempenho (Cabral et al., 2004).
As partículas de alimentos tornam-se disponíveis para passarem de
maneira dependente do tempo, variando em função da estrutura e do tamanho
de partícula. Se a taxa e extensão da digestão são características limitantes
para o escape de partículas, a única maneira em que o animal pode aumentar a
ingestão é pelo aumento do volume ruminal, isto é, aumentando a quantidade
de digesta no rúmen (Poppi et al., 2000). A extensão da digestão microbiana
dos carboidratos no rúmen relaciona-se com a digestibilidade do volumoso e,
juntamente com a taxa de digestão desses mesmos carboidratos, irá determinar
o valor nutritivo para o ruminante, sob os aspectos energéticos e proteicos
(Gomide, 1974). Quando dietas de alta qualidade são fornecidas, o animal se
alimenta para satisfazer sua demanda de energia e a ingestão é limitada pelo
potencial genético do animal em utilizar a energia absorvida. Entretanto, quando
dietas de baixa qualidade são fornecidas, o animal consome o alimento ao nível
que corresponde à capacidade do trato gastrintestinal. O papel dominante da
regulação fisiológica e limitação física na ingestão é modificado por estímulos
relacionados com a aceitabilidade e o manejo alimentar (Mertens, 1994).
Diferentes métodos têm sido utilizados para a determinação da taxa
de digestão dos nutrientes no rúmen. A técnica in vitro de produção de gases é
amplamente utilizada para estimar a taxa de digestão dos carboidratos fibrosos
e não-fibrosos (Malafaia et al., 1999). Entretanto, a falta de conhecimento sobre
a microbiologia de ruminantes e a própria técnica tem limitado os avanços em
sua utilização. Outro método utilizado para estimar a taxa de digestão é por
diferença entre a entre a taxa de desaparecimento (kt) do conteúdo ruminal
(obtida através da técnica de esvaziamento ruminal) e a taxa de passagem (kp)
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ruminal (obtida com a utilização de marcadores internos e/ou externos para as
fases sólidas e líquidas do rúmen), ou seja, kd (%/h) = kt (%/h) – kp (%/h).
Adicionalmente, pode ser levado em consideração o tempo de colonização
para início da digestão. A kd difere para componentes específicos do alimento,
pois o escape de componentes do alimento, como a proteína, usualmente não é
igual ao escape da matéria seca ou matéria orgânica (Owens & Goetsch, 1993).
Atualmente, o método in situ tem sido o mais amplamente utilizado em
pesquisas para determinação de estimativas da degradabilidade ruminal da
proteína, sendo adotado em vários países (Schwab et al., 2003), como também
pelo NRC (2001) (Pina, et al. 2010). A técnica consiste em determinar o
desaparecimento da matéria seca dos alimentos e suas frações (proteína bruta,
fibras, etc.) quando incubados em sacos de náilon, no interior do rúmen, por
um determinado tempo que pode variar de 0 a 96 horas, como proposto por
Ørskov e McDonald (1979), utilizando-se bolsas de tecido de náilon, com
abertura de poro de 50 µm, nas dimensões de 10 x 20 cm. Tais pesquisadores
propuseram um modelo para determinação da degradabilidade efetiva (DE)
dos alimentos, sendo: DE = A + B [kd/(kd + kp)], onde as frações A e B e a
kd são estimadas através do desaparecimento Dg (t) = A + B x (1 – e kd*t),
onde kd é a taxa de digestão da fração B, kp é a taxa de passagem da fração
B e t é o tempo de incubação. Ajustes têm sido feitos neste modelo original,
onde McDonald (1981) introduziu um valor de lag time ao modelo, a fim de
aumentar a precisão na determinação da degradabilidade efetiva.
	O lag time é definido como o tempo no qual a derivada da equação para
o conjunto de dados iguala-se a verdadeira fração potencialmente degradável
no tempo zero (Mertens, 1993). Assim, as novas equações seriam:
Dg (t) = A + B x [1 – e – kd*(t-lag)] e DE = A+[B.kd.e – Kp*lag/(kd + kp)]. Entretanto,
segundo Petit et al. (1995), a adição do lag time no modelo tem pouco efeito
na degradabilidade efetiva.
Dentre os principais problemas encontrados na utilização do método
in situ para a avaliação da degradação da proteína em forragens, ressalta-se a
elevada proporção de material solúvel em água contida nas forragens, o que a
técnica erroneamente considera degradável (Pina et al., 2010). Adicionalmente,
o efeito da contaminação microbiana pode ser mais importante em forragens
devido ao seu elevado teor de fibra e baixo teor proteico (Calsamiglia et al.,
2000). O trabalho intenso e a necessidade de animais fistulados no rúmen,
também contribuem para elevação dos custos para a determinação da proteína
degradável no rúmen (PDR) e proteína não degradável no rúmen (PNDR),
através da técnica in situ (Schwab et al., 2003).
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7. MODELOS MATEMÁTICOS
A determinação da cinética ruminal é feita através de modelos
matemáticos não lineares, que tentam explicar, por meio de fórmulas, o
comportamento do alimento no trânsito gastrintestinal, buscando predizer a
degradabilidade e digestibilidade de dado alimento pelos ruminantes.
Vários são os modelos disponíveis, atualmente, para predizer a
cinética ruminal. Entretanto, é de responsabilidade do pesquisador determinar
qual melhor se adequa à sua realidade. Sendo que há modelos que se ajustam
melhor a animais estabulados como de Dhanoa et al (1985) e outros a animais
em pastejo (Lira et al., 2006), assim como outros modelos se adaptam com
outros sistemas (Lopes et al. 2008).
Muitas pesquisas que visam a avaliação dos alimentos têm sido
conduzidas para a obtenção de novos modelos matemáticos que descrevam
a cinética dos alimentos no ruminante, assim como avaliar os modelos já
existentes, possibilitando ao pesquisador escolher o modelo mais apropriado à
sua realidade (Teixeira et al. 2016). Tais modelos devem levar em consideração
o estado fisiológico do animal, a quantidade de fibra ingerida, a capacidade de
enchimento ruminal, se há alguma restrição alimentar do animal ou deficiência
de nutriente, para que ele seja o mais fidedigno possível.
Os primeiros a sugerirem um modelo matemático elucidando a
cinética digestiva dos ruminantes foram, Blaxter et al. (1956), com um modelo
conformado por dois componentes exponenciais e um de retardamento, sendo
os dois componentes diferentes em velocidade de renovação, no qual o rúmen
representa o de mais rápida renovação e o abomaso o de mais lenta.
Matis et al. (1972), percebendo que o tamanho de partícula ingerida alterava
a velocidade de renovação, propuperam melhorias no modelo, incorporando
uma distribuição gama, ajustando o modelo anterior.
Segundo Valadares Filho e Pina (2011), há dois métodos de avaliação
da cinética ruminal: 1) determinística, de France et al. (1985), que pressupõe
que a velocidade de passagem é constante, 2) uma estocástica, de Matis et al.
(1972), onde os dados são ajustados estatisticamente para estimar um tempo
de retenção diferente de acordo com o compartimento. Os métodos diferem
nos mecanismos de determinação de tempo de retenção, porém, podendo dar
os mesmos resultados, analisando diferentemente os dados de retenção para
estimar os mesmos parâmetros.
8. ESTRATÉGIAS NUTRICIONAIS E SEUS EFEITOS SOBRE
PARÂMETROS DE CINÉTICA RUMINAL
8.1. Resultados obtidos pelo grupo de pesquisa
A seguir são apresentados alguns resultados, de parâmetros de cinética
ruminal, de quatro experimentos realizados pelo presente grupo de pesquisa.
279

Os experimentos diferiram quanto a adição de aditivos ou
componentes na dieta, sendo o experimento 1 com 3 tratamentos com níveis
crescente de inclusão de tanino (0,5; 1,0; 1,5% em relação a MS) e mais um
tratamento sem adição de tanino; o experimento 2 com 3 níveis crescente de
nitrato de cálcio (1,0; 2,0; 3,0%) e mais um controle sem adição de nitrato; o
experimento 3 com 3 tratamentos: controle, caroço de algodão (CA; inclusão
de 30,4 % em relação MS) e CA + vitamina E (CAVE; 500UI Vitamina E/
animal dia); e o experimento 4 com adição de óleos essenciais: aroeira (Aro),
capim limão (Capim) , eucalipto (Eucal), e um tratamento controle (Cont)
sem óleo essencial. Nos experimentos 1, 2 e 4 foi utilizado delineamento
experimento com 2 quadrados latinos (4 x 4), sendo um quadrado composto
por vacas holandesas e outro quadrado por vacas nelores, já o experimento 3
foi composto por 2 quadrados latinos (3 x 3 replicado) utilizado somente vacas
holandesas.
Ao analisar os dados de dinâmica, degradabilidade e cinética ruminal
do experimento 1, observamos que a inclusão de níveis crescente de tanino
não alterou (P > 0,05) a taxa de desaparecimento de sólidos no rúmen (kg/dia;
Tabela 1), nem a taxa de degradação da fração potencialmente degradável da
matéria seca (h-1; Tabela 2) e nem a taxa de passagem (Kp em %/h; Tabela 3).
Tabela 1. Efeito da adição de quatro níveis de taninos sobre a dinâmica ruminal em dois grupos genéticos.

Var: Variável; ML: Massa de líquido; MS: Massa de sólido; MT: Massa total; MLP: Massa de
líquido em relação ao peso vivo; MSP: massa de sólido em relação ao peso vivo; MTP: Massa total
em relação ao peso vivo; MSC: Matéria seca do conteúdo ruminal; TDS: Taxa de desaparecimento
de sólidos; TDS: Taxa de desaparecimento de sólidos; Tauri: Taurino; M: Média; EPM: Erro
Padrão da Média; Gen: Genética; G*N: interação entre nível e genética.
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Tabela 2. Efeito da adição de quatro níveis de taninos sobre a degradabilidade in situ da matéria seca em dois
grupos genéticos.

a: Fração rapidamente solúvel; b: Fração potencialmente degradável (Fração degradada no
tempo); c: Taxa de degradação da fração potencialmente degradável; De: Degradabilidade
efetiva nas taxas de 2, 5 e 8 %/h; DP: Degradabilidade Potencial (a+b); Ind: Porção não
degradada (100-DP); EPM: Erro padrão da média; G*N: Interação entre Genética e Nível.
Tabela 3. Efeito da adição de quatro níveis de taninos à dieta sobre a cinética ruminal em dois grupos genéticos.

1
EPM: Erro padrão da média; 2G*N: Interação entre Genética e Nível; 3Kt: Taxa de desaparecimento
da massa sólida no rúmen; 4Kd: Taxa de degradação da fração potencialmente degradável no
rúmen; 5Kp: Taxa de passagem de resíduos não digeridos através do trato digestório.

Nos experimentos 2, 3 e 4 até o presente momento só foram analisados
os dados de dinâmica ruminal. No experimento 2, observou-se um decréscimo
(P = 0,0004; Contraste 1) na taxa de desaparecimento (TDS) quando os
animais foram suplementados com lipídeos (Tabela 4). No entanto, a inclusão
de níveis crescentes de nitratos de cálcio realizada no experimento 3 (Tabela
5) e a suplementação com diferentes tipos de óleos essências realizada no
experimento 4 (Tabela 6) não alterou (P > 0,05) os dados de dinâmica ruminal.
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Tabela 4 - Efeito da inclusão de caroço de algodão (CA) ou CA + vitamina E (CAVE) na dieta de fêmeas bovinas
sobre a dinâmica ruminal.

ML: Massa de líquido; MS: Massa de sólido; MT: Massa total; MLPV: Massa de liquido em
relação ao peso vivo; MSPV: massa de sólido em relação ao peso vivo; MTPV: Massa total em
relação ao peso vivo; MSCONT: Matéria seca do conteúdo ruminal; TS: Turrnover de sólidos;
TDS: Taxa de desaparecimento de sólidos; EPM:¹Erro padrão da média; contraste 1(CA e CAVE
vs controle) e contraste 2 (CA vs CAVE).

Tabela 5. Efeito do aumento do nível de nitrato de cálcio na dieta de fêmeas bovinas sobre a dinâmica ruminal:

Var: Variável; ML: Massa de líquido (kg); MS: Massa de sólido (kg); MT: Massa total (kg); MLP:
Massa de líquido em relação ao peso vivo; MSP: massa de sólido em relação ao peso vivo; MTP:
Massa total em relação ao peso vivo; MSC: Matéria seca do conteúdo ruminal (%); TDS: Taxa
de desaparecimento de sólidos (% dia-1); TDS: Taxa de desaparecimento de sólidos (kg dia-1);
Taurino: Tauri; M: Média; EPM: Erro Padrão da Média; Gen: Genética; G*N: interação entre
nível e genética.
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Tabela 6. Efeito da adição de três tipos de óleo essencial sobre a dinâmica ruminal em dois grupos genéticos.

Con.: Controle; Aro.: Aroeira; Eucal: Eucalipto; Var: Variável; ML: Massa de líquido; MS:
Massa de sólido ; MT: Massa total; MLP: Massa de líquido em relação ao peso vivo; MSP: massa
de sólido em relação ao peso vivo; MTP: Massa total em relação ao peso vivo; MSC: Matéria seca
do conteúdo ruminal; TDS: Taxa de desaparecimento de sólidos; TDS: Taxa de desaparecimento
de sólidos; Tauri: Taurino; M: Média; EPM: Erro Padrão da Média; Gen: Genética; G*O:
interação entre óleo e genética.

Os dados de dinâmica ruminal apresentados foram avaliados segundo
metodologia adaptada de Dado e Allen (1995), com esvaziamento total do
rúmen em dois dias consecutivos, como elucidado anteriormente na parte de
taxa de desaparecimento ruminal, neste mesmo capítulo. O conteúdo sólido foi
retirado manualmente, via cânula ruminal, e colocado em baldes plásticos. A
separação de sólidos e líquidos foi efetuada pela filtragem da porção líquida
através de uma peneira (5 mm de poros).
Os dados de degradabilidade apresentados (Tabela 2) foram avaliados
de acordo com metodologia elucidada no tópico de taxa de digestão, deste
mesmo capítulo.
Portanto, levando-se em consideração o levantamento apresentado
neste capítulo, demonstra-se a amplitude e a relevante importância do estudo
da cinética ruminal.
9. CONSIDERAÇOES FINAIS
A compreensão da cinética ruminal e os fatores que a influenciam é de
extrema importância para entender como funciona o comportamento ingestivo,
digestivo e produtividade do animal. Marcadores ruminais e modelos digestivos
auxiliam no entendimento da dinâmica do sistema digestório de ruminantes,
principalmente em âmbito ruminal. Porém ainda não existe uma metodologia
ideal que represente e mimetizem de forma exata todas as possíveis alterações
e fatores envolvidos.
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CAPITULO XV
QUALIDADE DE OVOS DE SISTEMAS CONVENCIONAL E CAGEFREE ARMAZENADOS SOB TEMPERATURA AMBIENTE
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2
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RESUMO
Impulsionados pelo banimento de gaiolas convencionais para poedeiras,
novos tipos de alojamento estão em discussão. Cada vez mais o público
consumidor de ovos está preocupado com a origem e qualidade do produto
disponível para compra, principalmente em grandes centros urbanos, e com
isso, questões relacionadas a bem-estar animal estão sempre em voga. Sabese que a qualidade do ovo tem relação direta com fatores genéticos, manejo,
nutricionais e de armazenamento, porém, pouco se sabe a respeito da influência
do sistema de alojamento das aves sobre a qualidade e tempo de prateleira. Para
isso, um estudo foi realizado no Instituto de Zootecnia em Nova Odessa – SP.
Utilizou-se um delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial
2x2, sendo dois sistemas de criação (convencional e Cage-free) e dois tempos
de armazenamento (zero e sete dias) e seis repetições de quatro aves cada,
num total de 48. As 48 aves da linhagem Lohmann Brown, foram distribuídas
em seis gaiolas e seis boxes no chão, sendo 562,5cm2 a área útil por ave,
nos dois sistemas. Água e ração foram fornecidos a vontade em bebedouros
tipo nipple e os comedouros tipo calha localizados frontalmente às gaiolas e
boxes. O sistema cage-free foi equipado com ninhos. Foram recolhidos oito
ovos de cada repetição em cada tratamento, e mantidos em armazenamento
com temperatura (25ºC) controlada. As análises de qualidade física ocorreram
com 0 e 7 dias de armazenamento, avaliando-se o peso do ovo (g), resistência
à quebra da casca (kgf), altura do albúmen (mm), coloração da gema, unidades
Haugh (UH) e espessura da casca (mm), além de gravidade específica. Os dados
foram submetidos à análise de variância pelo pacote estatístico SISVAR e as
médias foram quando significativas, comparadas pelo teste de Tukey a 5 % de
significância. Houve efeitos significativos (p<0,05) do peso do ovo, altura do
albúmen, UH e gravidade específica com relação ao tempo de armazenamento
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dos ovos, mas não foram observadas diferenças (p>0,05) no tipo de alojamento
das aves, houve diferença significativa para coloração da gema e resistência
da casca.
1. INTRODUÇÃO
A produção mundial de ovos, assim como a produção de frangos,
tem registrado importante crescimento de participação, no que diz respeito ao
suprimento de proteína de origem animal no planeta. De acordo com a FAO,
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a produção
global de ovos em 2012 foi de 74 toneladas, evidenciando importante aumento
da produtividade principalmente nos países em desenvolvimento (FAO stat,
2016).
A partir dos anos 90, com a globalização e difusão da informação de
forma facilitada, o comportamento do consumidor tem mudado. Antigamente,
a indústria produzia e a população adquiria o que lhe era oferecido, no entanto,
tem se percebido que o poder de decisão do consumidor influencia cada vez
mais o processo de produção dos bens de consumo. Em outras palavras, o
consumidor tem se preocupado com a origem do alimento, a forma como é
produzido, e a qualidade do mesmo.
O interesse pelo bem-estar animal evoluiu simultaneamente ao
progresso filosófico, ético e econômico da população. Nota-se que o bem-estar
dos animais de produção está cada vez mais sendo incluído como parte das
exigências requisitadas pelos consumidores e pelas empresas processadoras e
fornecedoras de alimentos (Soussidou & Elson, 2009).
Um exemplo prático de tais mudanças foi a adequação dos sistemas de
produção de ovos na Europa, cadenciado pela pressão de mídias e da população.
Tradicionalmente naquele continente usava-se o sistema convencional de
gaiolas, desenvolvido em 1930 e adotado em larga escala mundial em 1950. A
principal vantagem desse sistema é a separação física entre aves e ovos/fezes,
o que de certa forma diminui a probabilidade de transmissão de doenças. Esse
sistema também provou ser economicamente efetivo já que possibilita o manejo
automático de produção e nutrição. Entretanto, o aumento das densidades
utilizadas historicamente, visto que a lucratividade era impulsionada, em geral,
pelo aumento de aves alojadas, fez com que o sistema virasse alvo de críticas
primariamente no nordeste Europeu, nos anos 1960 (CEC, 1999)
	Há uma orientação crescente para o banimento progressivo de
práticas e modelos de produção existentes nos sistemas intensivos comerciais
criando-se a necessidade da geração de indicadores sustentáveis de bem-estar
animal na produção de ovos (Mazzuco, 2008).Serão necessárias mudanças
radicais dos sistemas de produção, tanto nas instalações como nos sistemas de
criação de aves poedeiras, além de mudanças na genética, visando adequação
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de linhagens que se encaixem nos novos moldes do mercado (Alves et al.,
2007).
O ovo é tradicionalmente conhecido como um alimento completo e
equilibrado que contém elevado teor de proteínas de excelente valor biológico,
gorduras insaturadas, vitaminas, minerais e antioxidantes, características estas
que o tornam um alimento funcional (Pascoal et al., 2008). O consumo de ovos
e a utilização de suas vantagens nutricionais estão associados à qualidade do
produto disponibilizado ao consumidor, que é determinada por um conjunto
de características que podem influenciar na aceitação do produto no mercado
(Barbosa et al. 2008).
2. BEM-ESTAR ANIMAL
Dentre as muitas definições do termo bem-estar animal, a mais utilizada
foi descrita pelo Farm Animal Welfare Council (1992), na Inglaterra, mediante
o reconhecimento das cinco liberdades intrínsecas aos animais: liberdade
fisiológica, que se resume em ausência de sede e de fome; liberdade ambiental,
que prevê a criação de animais de produção em edificações apropriadas;
liberdade sanitária, que fala da ausência de doenças e fraturas; liberdade de
comportamento e liberdade psicológica, que asseguram a ausência de medo
e de ansiedade. As cinco liberdades procuram oferecer uma abordagem para
a compreensão do bem-estar como é percebido pelo próprio animal e servem
como um ponto de partida para avaliar os aspectos bons e ruins de um sistema
de criação (Broom, 1991).
3. SISTEMA CONVENCIONAL DE PRODUÇÃO DE OVOS
O sistema convencional com galinhas poedeiras criadas em gaiolas de
baterias é o mais difundido. O melhoramento genético das aves para velocidade
de crescimento e para a alta produção de ovos permitiu a criação intensiva
de aves em escala industrial. (Rocha et al., 2008). Várias técnicas foram
desenvolvidas para alcançar a maior produtividade ao menor custo possível. A
alimentação, nutrição, sanidade, ambiente e manejo devem estar harmonizados
para poder propiciar a expressão de todo o potencial das poedeiras.
As gaiolas dispensam o uso da cama, fazendo com que os animais e
os ovos não tenham contato com as excretas, já que estes rolam para o aparador
após a postura, ficando longe do alcance das mesmas. Melhor higiene também
é promovida pelo uso de gaiolas, o que resulta em uma menor incidência de
doenças infecciosas num lote, além da grande facilidade de manejo e menores
custos de produção (Hester, 2005). Porém, esse tipo de instalação representa
uma preocupação para o bem-estar, pois impede as aves de apresentarem
comportamentos naturais, como o ato de voar, ciscar, empoleirar-se, e andar
livremente, além das aves não conseguirem limpar suas penas e não realizarem
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banho de areia (Singer, 1995). Isso faz com que aumente o estresse nos animais
devido ao espaço limitado que estão sujeitos (Webster, 2004).
4. SISTEMAS ALTERNATIVO DE PRODUÇÃO: CAGE-FREE
Sistemas alternativos de criação se caracterizam por permitirem
que as aves expressem seu comportamento natural, com total liberdade de
movimento, acesso ao alimento, água e ninhos. Neste contexto, foram criados
métodos que incluem a criação em galpões com ou sem acesso a pastagens,
criação em boxes e criação em gaiolas enriquecidas.
O sistema Cage free caracteriza-se por permitir que as aves tenham
total liberdade de movimento, com acesso a ninhos. Este sistema não
necessariamente provém de área destinada ao pastejo, e pode ser aplicado em
galpões, boxes, ou qualquer tipo de instalação que permita a locomoção total
da ave (Vits et al., 2005).
O espaço interior deve estar equipado de modo que todas as poedeiras
disponham de: comedouros que podem ser em linha (10 cm de comprimento/
ave) ou tubulares (4 cm de comprimento/ave); bebedouros contínuos (2,5 cm
comprimento/ave), pendulares (1 cm de comprimento/ave) ou do tipo nipple
(na proporção de 1:10); um ninho para cada 7 aves exceto se forem utilizados
ninhos coletivos, nesse caso deve haver, no mínimo, 1 m2 de espaço no ninho
para um limite de 120 aves. Um terço da superfície do chão do aviário deve
ser ocupado pela cama, que deve ser de material absorvente, como palha,
serragem, bagaço de cana, capim seco, cascas de arroz ou areia. A cama deve
ter área mínima de 250 cm2 /ave e densidade máxima de 9 aves/m2. Quanto
aos poleiros, devem ser construídos de forma adequada, sem arestas cortantes
e com um espaço de, pelo menos, 15 cm/ave. Os poleiros não devem ser
montados sobre a área da cama, a distância horizontal entre eles deve ser de 30
cm e devem estar afastados 20 cm das paredes (CEC, 1999).
5. QUALIDADE DOS OVOS
O ovo é constituído por três componentes principais: a casca, que
representa em torno de 9 a 12% do total do ovo, o albúmen, que representa
aproximadamente 60%, e a gema que representa de 30 a 33%.
A linhagem e idade da poedeira, alimentação, temperatura, umidade
relativa do ar, duração da estocagem, doenças e até mesmo a manipulação e a
coleta automática, são fatores que exercem influência na qualidade dos ovos
(Lana et al, 2008). Alguns dos principais fatores que influenciam a qualidade
interna dos ovos são a duração e as condições da estocagem dos mesmos (Scott
& Silversides, 2000). Vários atributos de qualidade do albúmen e gema são
perdidos com a estocagem prolongada do ovo. A velocidade das alterações no
albúmen e na gema está associada com a temperatura e o movimento de CO2
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do albúmen através da casca em consequência de um gradiente negativo de
concentração (Keener et al, 2001). A qualidade dos ovos após a postura pode
ser dividida em externa e interna, em que a qualidade externa está associada
com os aspectos da casca, considerando sua estrutura e higiene; e a qualidade
interna relacionada com os aspectos do albúmen, da gema, da câmara de ar e
dos atributos sensoriais (Mendes, 2010)
5.1. Peso do ovo
O peso do ovo incorpora três componentes: a casca, o albúmen e
a gema, e em termos práticos sua avaliação serve para classifica-lo e, como
consequência, isto influenciará em seu valor de mercado. De acordo com a
Resolução CIPOA no 005 de 19/11/1991, os ovos são classificados conforme
suas faixas de pesos, em seis tipos: jumbo, extra, grande, médio, pequeno e
industrial (Moraes et al, 2007).
5.2. Resistência e espessura de casca
A casca é considerada a embalagem natural do ovo, por isso deve
apresentar-se limpa, íntegra e sem deformações, para proteger a parte interna.
A resistência da casca depende da nutrição (Oliveira, 2013), e a cor da mesma
não influencia o valor nutritivo do ovo. A espessura depende também da idade
da poedeira, pois à medida que a ave vai envelhecendo, são produzidos ovos
com espessura de casca mais fina, devido ao fato de que a deposição de cálcio
para a sua formação no útero permanece praticamente a mesma durante toda a
vida da ave, enquanto que o ovo aumenta de tamanho com o passar do tempo
(Soncini & Bittencourt, 2003).
A casca dos ovos é uma estrutura altamente especializada composta
basicamente de uma fração inorgânica e uma pequena fração orgânica. A fração
inorgânica é constituída por aproximadamente 98,2% de carbonato de cálcio,
0,9% carbonato de magnésio e 0,9% de fosfato de cálcio. De acordo com
Gonzales (2000), durante a calcificação da casca ocorre a formação dos poros
(6.000 a 8.000/ovo) que correspondem às áreas de cristalização incompleta.
Os poros funcionam como um mecanismo de comunicação física entre o ovo
e o meio ambiente, permitindo trocas gasosas de oxigênio, dióxido de carbono
e vapor de água, que ocorrem por difusão passiva. Estes poros estão cobertos
por uma cutícula que protege o ovo da perda de água e impede a penetração de
microrganismos (Benites et al, 2005).
Para o produtor a resistência da casca é uma das características de
qualidade que mais pesa, pois significa perdas de aproximadamente 12,3% ao
ano (Furtado et al., 2001). Aproximadamente 7% da totalidade dos ovos sofrem
algum tipo de dano na casca antes de chegar ao consumidor, que impossibilita
a sua comercialização (Hester, 1999).
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O parâmetro espessura de casca também é de grande interesse para os
produtores de ovos, uma vez que as perdas de ovos por quebra ou rachaduras
poderão trazer prejuízos (Barbosa Filho, 2004).
5.3. Altura de albúmen
O albúmen deve ser límpido, transparente, consistente, denso e alto,
com pequena porção fluida. Estes aspectos caracterizam o albúmen de ovos
frescos. Com o decorrer do tempo de estocagem dos ovos, o albúmen denso vai
se decompondo e perdendo sua consistência devido à diminuição de água no
mesmo através dos poros da casca. Isso faz com que a porção fluida aumente
e o albúmen perca altura, espalhando-se com facilidade e alterando o seu grau
de acidez, o que faz com que o valor do pH esteja diretamente relacionado com
a sua fluidificação (Barbosa et al., 2004).
5.4. Unidade Haugh (UH)
O uso das Unidades Haugh (UH), que é a altura do albúmen corrigida
para o peso do ovo, como avaliação da qualidade interna, é universal devido à
sua fácil aplicação e à alta correlação com a aparência do ovo ao ser quebrado,
sendo definida como o aferidor da qualidade interna do ovo (Williams, 1992).
5.5. Cor da gema
A gema possui uma coloração amarelada que se alterna em camadas
de cor amarelo claro e amarelo escuro. Ela deve apresentar contorno visível e
movimentos lentos no centro do ovo (Benites et al, 2005). Durante a estocagem
a gema pode incorporar água do albúmen, tornando-se descentralizada e menos
densa (Ordoñez, 2005). De acordo com Solomon (1997), gemas de ovos
estocados por vários dias são achatadas, flácidas, podendo apresentar manchas
escuras.
Segundo Awang et al. (1992) a cor da gema é dependente da presença
de carotenoides na dieta das galinhas e quanto mais as aves consomem alimentos
que contenham pigmentos em sua composição tanto maior será́ a deposição
destes nas gemas dos ovos e a intensidade da sua coloração. Os carotenoides
são divididos quimicamente em dois grupos: os carotenos e as xantofilas. Os
carotenos são hidrocarbonetos puros, ou seja, compostos consistindo apenas
de átomos de carbono e hidrogênio, geralmente de cor laranja, sendo o
β-caroteno o exemplo típico, com propriedades provitamínicas. As xantofilas
são derivadas dos carotenos correspondentes pela adição de várias frações de
oxigênio, de coloração amarela e vermelha, também chamadas oxicarotenóides
(Bhosale & Bernstein, 2005).
A pigmentação da gema pode variar de amarelo levemente claro
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a laranja escuro, de acordo com a alimentação e características individuais
da galinha. As gemas cruas dos ovos mantidos em temperatura ambiente,
independentemente do tempo de estocagem, revelaram estatisticamente menor
índice de coloração da gema crua, quando comparados aos ovos mantidos em
refrigeração (Santos et al., 2009).
6. ARMAZENAMENTO DOS OVOS
Como todo produto de origem animal, o ovo é perecível, e começa
a perder sua qualidade logo após a oviposição, especialmente na ausência de
adequados métodos de armazenamento (Wardy et al., 2010).
O tempo de armazenamento tem um papel fundamental na conservação
dos ovos, pois à medida que se prolonga esse período, ocorrem reações físicas
e químicas e consequentemente multiplicação microbiana.
Logo após a postura, começam a ocorrer alterações de suas
características e consequentemente, de sua qualidade. Essas alterações
são influenciadas pela temperatura e condições do ambiente, e podem ser
retardadas, por meio do armazenamento correto, fator diretamente relacionado
à conservação da qualidade do ovo.
Na maioria dos países não é obrigatório o armazenamento de ovos
comerciais em refrigeração, portanto desde o momento da postura até a
distribuição final os ovos são acondicionados em temperatura ambiente, e em
alguns casos refrigerados somente quando chega à casa do consumidor final.
A legislação brasileira (Brasil, 1997) determina condições mínimas internas,
como câmaras de ar variando de quatro a 10 mm de altura, a gema tem que
ser translúcida, firme, consistente e límpida, sem nenhuma mancha e com a
calaza intacta, ovos que são armazenados em temperatura menores conseguem
manter as qualidades de forma mais eficiente do que ovos que são submetidos
a maiores temperaturas. No mercado interno cerca de 92% dos ovos são
comercializados in natura e todo o processo de comercialização ocorre sem
refrigeração, os ovos eventualmente permanecem por mais de quinze dias
expostos em prateleiras antes de serem vendidos (Leandro et al., 2005), sendo
que a validade máxima de um ovo, em temperatura ambiente, sem deteriorar a
sua qualidade interna, varia de quatro (Ahn et al., 1981) a quinze dias (Oliveira,
2000) após a data de postura.
A temperatura durante o armazenamento de ovos é um dos fatores
que determinam as modificações físico-químicas, pois os processos de
transformação iniciam-se logo após a postura provocando redução da qualidade
e, eventualmente, causam sua deterioração. O armazenamento dos ovos em
temperatura ambiente elevada provoca reações químicas que aceleram seu
processo de degradação. Isto ocorre devido à ação do ácido carbônico no ovo,
mecanismo conhecido como sistema tampão (Cedro, 2008).
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Em local onde a temperatura ambiente é alta e os ovos não são
refrigerados, devem ser consumidos em até́ uma semana após a postura.
Estudos sobre os efeitos do clima tropical mostraram que os dois fatores
mais importantes que afetam a qualidade dos ovos durante a estocagem são a
temperatura e a umidade relativa do ar (Leandro et al., 2005).
7. ESTUDO REALIZADO
Foi realizado um estudo no Setor de avicultura do Instituto de
Zootecnia - Nova Odessa-SP, em conjunto com o Núcleo de Pesquisa em Aves
da VNP/FMVZ/USP- Pirassununga-SP, visando comparar qualidade de ovos
provenientes de dois tipos de criação de poedeiras comerciais: convencional e
Cage free e armazenados por sete dias sob temperatura ambiente.
Foram utilizadas 48 aves Lohmann Brown® com 24 semanas de idade criadas e
recriadas sob as mesmas condições, e então alojadas nos tratamentos propostos.
As aves foram alojadas no galpão experimental do setor de avicultura
do Instituto de Zootecnia - Nova Odessa-SP, o qual apresenta construção
em alvenaria, cortinas laterais e ventiladores. Tanto as gaiolas do sistema
convencional, como os boxes no chão do sistema alternativo estavam inseridos
no mesmo galpão, que apresenta uma divisória em sua metade longitudinal
para separação dos sistemas.
A área útil das gaiolas no sistema convencional (Figura 1) e dos boxes
no chão (cage-free) era de 2.250 cm2, correspondendo a uma densidade de
562,5 cm2/ave. Em ambos sistemas foram equipados com bebedouro tipo
nipple e os comedouros tipo calha localizados frontalmente a ela. Já os boxes
correspondentes ao sistema Cage free (Figura 2), foram equipados com um
ninho, respeitando a recomendação da União Europeia (CEC, 1999), e com
cama de maravalha. Todas as aves receberam a mesma ração duas vezes ao
dia, formulada para atender as exigências nutricionais da linhagem, segundo a
idade. Tanto a ração como água foram fornecidas ad libitum.
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Figura 1: Sistema Convencional

Figura 2: Sistema Cage free
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O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado em esquema
fatorial 2x2, sendo dois sistemas de criação (convencional e cage-free) e dois
tempos de armazenamento e seis repetições de quatro aves cada. Sendo assim,
foram coletados 48 ovos provenientes do sistema Cage free e 48 do sistema
convencional, todos originários de aves de linhagem Lohmann Brown®.
Após a coleta, os ovos foram identificados de acordo com os
tratamentos, acondicionados em bandejas, e transportados em caixa de papelão
sob temperatura ambiente, até o laboratório de bacteriologia bromatologia da
Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento de Bastos/Instituto Biológico para
análises de qualidade.
Ao chegar ao laboratório, os ovos foram pesados, e em seguida
divididos nos tempos de análise 0 e 7 dias (Figura 3), permanecendo
em temperatura ambiente (média 25°C) e umidade controlada, sendo as
informações anotadas diariamente.
As análises ocorreram individualmente para cada ovo e foram: peso
do ovo (g), resistência da casca à quebra (kgf), altura do albúmen (mm),
coloração da gema, unidades haugh (UH) e espessura da casca (mm), pelo
aparelho Egg tester® (DET6000). A gravidade específica foi determinada,
segundo metodologia descrita por Stadelman e Cotterill (1986).

Figura 3: Armazenamento dos ovos
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O estudo estatístico foi processado por meio de sistema fatorial
2x2, sendo dois sistemas de criação (Convencional e Cage free), em dois
tempos de armazenamento (0 e 7 dias). Em cada tempo de armazenamento
foram analisados 24 ovos de cada sistema. Por fim, os resultados obtidos
foram submetidos à análise de variância pelo pacote estatístico SISVAR e as
médias quando significativas foram comparadas pelo teste de Tukey a 5 % de
significância (Ferreira, 2011).
Os resultados da qualidade físico química estão descritos na tabela 1.
Tabela 1. Peso, altura do albúmen, cor gema, unidades Haugh, resistência a quebra, espessura de casca, e
gravidade específica de ovos para sistemas de criação em piso e em gaiola.

Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha e em cada fator diferem entre si pelo teste
de Tukey (p<0,05).

Foram observados efeitos significativos (p<0,05) para tempo de
armazenamento nas variáveis peso de ovos, altura de albúmen, unidades Haugh
e gravidade específica, com melhores resultados no tempo zero. A espessura de
casca não foi afetada pelos tratamentos.
Conforme aumenta-se o tempo armazenamento verifica-se redução de
água no albúmen, o que é ainda mais acentuado quando os ovos permanecem
em temperatura ambiente pois aumenta-se a perda por evaporação através dos
poros da casca (Freitas et al, 2011). Scott & Silversides (2000) observaram
que a perda de peso dos ovos aumenta com o tempo de armazenamento e a
intensidade dessas perdas pode aumentar em função da temperatura e umidade
do ambiente, e ainda, que em 10 dias de avaliação perda progressiva da
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qualidade dos ovos, entre elas a perda de peso dos ovos.
Para Magalhães (2007) a perda de água que ocorre no ovo, logo após a
postura, em consequência da evaporação, provoca um aumento progressivo da
câmara de ar e consequentemente uma diminuição da gravidade especifica do
ovo, fato reafirmado pelos resultados encontrados. Alleoni & Antunes (2001)
encontraram diminuição do escore da unidade Haugh com o armazenamento
a temperatura ambiente (25°C), e que, esse processo também pode ser
dependente do período de armazenamento (Scott & Silversides, 2000).
Ainda, segundo a literatura, a redução de peso dos ovos pode ser
determinada pela provável perda de amônia, nitrogênio e sulfeto de hidrogênio,
que são produtos da degradação química de seus constituintes orgânicos
(Silversides e Budgell, 2004) e liberação de dióxido de carbono e umidade
(Stadelman & Cotterill, 1977).
Da mesma maneira que o sistema de criação não afetou
significativamente as variáveis peso, altura de albúmen, UH e gravidade
específica, Wang et al (2009) analisando qualidade de ovos produzidos em
sistema convencional e sistema em cama também não encontraram diferenças
para altura de albúmen e UH. O mesmo padrão de resultados foi encontrado
por Varguez-Montero et al. (2012), que comparam sistema convencional,
gaiolas enriquecidas, e Cage free.
Com relação ao efeito de tipo de alojamento, foram verificados
efeitos significativos (p<0,05) para cor da gema, e resistência a quebra. Houve
concordância com os dados reportados por Mertens et al (2006), que em
pesquisa encontraram maior resistência para ovos produzidos no sistema em
piso comparando-se com sistema em gaiolas convencionais. Como no presente
estudo não houve diferença na espessura da casca, seria equivocado relacionar
maior deposição de cálcio nas aves criadas no sistema Cage free, apesar de
estas apresentarem melhor resistência de cascas. Casca de menor espessura
possuindo altas propriedades de força material pode ser mais forte que mais
espessa com baixa força material (Hamilton et al., 1979). Provavelmente isso
ocorreu pelo maior stress enfrentado pelas aves criadas em gaiolas, o qual
pode interferir na ligação de junção das moléculas constituintes da casca. No
entanto, ainda não existem estudos comparando indicativos fisiológicos de
stress entre aves criadas juntas e depois alocadas em diferentes sistemas de
produção (Samiullah et al, 2016).
Os resultados encontrados evidenciam diferença na coloração
da gema e sugerem que a alimentação dos animais se diferencia em algum
modo nos dois tipos de produção, uma vez que quanto maior a quantidade
de carotenoides presentes mais forte será a tonalidade da gema (Filho, 2004).
Tendo em vista que aves criadas no chão tem acesso a cama, e ao ambiente que
compõe sua área de vivência, acabam ingerindo diferentes ingredientes que
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podem conter ou não constituintes que alteram a coloração da gema.
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não houve interação significativa do tipo de alojamento associado
ao tempo de armazenamento. Desta forma, conclui-se que para até sete dias
de armazenamento em temperatura média de 25ºC, ovos produzidos em
sistema convencional e em sistema Cage free, nas condições experimentais,
comportam-se da mesma forma.
Ovos armazenados em temperatura ambiente tendem a perder água
proveniente do albúmen, apresentando redução significativa de qualidade já nos
primeiros sete dias de estocagem, independentemente do tipo de alojamento.
Aves em sistema alternativo podem produzir ovos com qualidade física similar
a ovos provenientes de gaiola.
A pesquisa aqui relatada faz parte de estudo completo de Dissertação
de Mestrado em andamento, o qual avaliará qualidade físico-química de ovos
produzidos em diferentes densidades, provenientes de sistema de criação
convencional e alternativo. Serão finalizadas avaliações de bem-estar animal,
qualidade de ovos, microbiologia de ovos, e parâmetros zootécnicos de
produção e de ambiência. Os resultados finais serão publicados em periódicos
de referência na área, a partir de abril de 2017.
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