
1



2



3

NOVOS DESAFIOS DA PESQUISA EM
NUTRIÇÃO E PRODUÇÃO ANIMAL

Edição 2022

ORGANIZADORES

Prof. Dr. Alexandre Augusto de Oliveira Gobesso
Prof. Dr. Cesar Augusto Pospissil Garbossa
Prof. Dr. Julio Cesar de Carvalho Balieiro 

Prof. Dr. Marcio Antônio Brunetto 
Prof. Dr. Ricardo Vieira Ventura

Programa de Pós-Graduação em Nutrição
e Produção Animal



4

ISBN: 978-65-993266-3-9
Edição: 2022

Direitos autorais

Os organizadores autorizam a reprodução total ou parcial deste trabalho, para qualquer meio 
convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.
O conteúdo e revisão ortográfica são de inteira responsabilidade de seus autores.

Edição
Editora 5D
Rua João Wegmuller, 934 - Jardim Bandeirantes
Pirassununga - SP - CEP: 13.631.660 - Tel:. 19 3561-4635
contato@5dpublicidade.com.br
www.5dpublicidade.com.br

Capa e Editoração Eletrônica
Alexandre Rais

	 Novos	 desafios	 da	 pesquisa	 em	 nutrição	 e	 produção	 animal	 /	 organização	 Gobesso,	 Alexandre	
Augusto	de	Oliveira,	....	[et	al.].	-	Edição	2022	-	Pirassununga:	5D	Editora,	2022.
417	p.	:	il.

	 Pesquisa	 desenvolvida	 no	 Programa	 de	 Pós-graduação	 em	 Nutrição	 e	 Produção	 Animal	 do	
Departamento	de	Nutrição	e	Produção	Animal	da	Faculdade	de	Medicina	Veterinária	e	Zooctecnia	da	Universidade	
de	São	Paulo.

ISBN:	978-65-993266-3-9

1.	Nutrição	animal			2.	Produção	animal		I.		Gobesso,	Alexandre	Augusto	de	Oliveira			II.		Garbossa,	Cesar	Augusto	
Pospissil	 	 	 III.	 	Balieiro,	 Julio	Cesar	de	Carvalho	 	 IV.	 	Brunetto,	Marcio	Antônio.	V.	Ventura,	Ricardo	Vieira.	VI.	
Programa	de	Pós-Graduação	em	Nutrição	e	Produção	Animal.			VII.	Universidade	de	São	Paulo,	Departamento	de	
Nutrição	e	Produção	Animal.		Faculdade	de	Medicina	Veterinária	e	Zootecnia.

DADOS	INTERNACIONAIS	DE	CATALOGAÇÃO	NA	PUBLICAÇÃO
(Biblioteca	Virnie	Buff	D’	Ápice	da	Faculdade	de	Medicina
Veterinária	e	Zootecnia	da	Universidade	de	São	Paulo)



5



6

APRESENTAÇÃO

 A organização da Edição 2022 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 12 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
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IMPACTOS DA OBESIDADE EM EQUINOS 
 

Raquel Pereira Buroxid¹, Ângelo Mateus Campos Araújo Júnior¹, Alisson Herculano da 

Silva¹, Julia Rizzo de Medeiros Ferreira¹, Gabriela do Vale Pombo², Ana Paula Marinho¹, 

Alexandre Augusto de Oliveira Gobesso³. 

 

¹Pós-Graduando em Nutrição e Produção Animal – VNP/FMVZ – Universidade de São Paulo  

(buroxid@usp.br)  

²Professor assistente – UNIFEB – Faculdade de Barretos 

³Professor Associado – VNP/FMVZ – Universidade de São Paulo 

 

1 Introdução 
 

A obesidade é um crescente problema em toda sociedade humana e, também, muito 

acentuada nos animais domésticos. Na equideocultura, os problemas secundários ao excesso 

de deposição do tecido adiposo refletem diretamente no crescimento, desempenho atlético, 

reprodutivo e de lazer, reduzindo o período produtivo dos equinos e muitas vezes causam 

consequências hereditarias. Desse modo, a criação de equinos com dietas altamente 

energéticas ou proteicas, sendo através da oferta de grãos ou pastagens ricas em carboidratos 

estruturais, podem induzir a desregulação da insulina, laminite e síndrome metabólica.  

As raças que possuem descendência Ibérica como Mangalarga, Crioulo, Campolina, e 

Lusitano parecem apresentar maior predisposição ao ganho de peso, mesmo em pastagens, 

sem a utilização de complementos alimentares. Diversos pesquisadores e profissionais da área 

relatam problemas como resistência a insulina em potros, Doenças Ortopédicas de 

Desenvolvimento e redução da vida atlética dos equinos que apresentaram obesidade e/ou 

foram criadas desde potros confinados em baias, com muita oferta de alimentos altamente 

energéticos. Além disso, garanhões e éguas matrizes não apresentam bom desempenho 

reprodutivo quando estão obesos. Éguas obesas apresentam menor taxa de natalidade e as que 

apresentam obesidade no terço final de gestação produzem potros menores, com presença de 

contraturas e que apresentam resistência à insulina a partir dos seis meses de idade. Além 

disso, é perceptível a predisposição ao ganho de peso. 

Os cuidados com a obesidade em equinos são de suma importância para a produção de 

animais saudáveis, longevos e expressando o seu melhor desempenho. Além disso, a 
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quantidade de equinos apresentando problemas secundários à obesidade em diversas raças ao 

redor do mundo comprova que a conscientização dos criadoes sobre essa patologia que 

contribui para a redução do bem estar dos animais deve ser trabalhada no meio equestre. O 

conceito que o equino obeso é considerado o mais belo e saudável deve ser desfeito. 

 

2 Obesidade 

 

 Nas ultimas décadas o aumento da oferta de alimentos e redução de atividade física 

tem aumentado os índices de sobrepeso e obesidade sendo esta uma condição preocupante em 

relação à saúde de humanos e animais. A necessidade de criar os equinos, de forma mais 

intensiva, em espaços menores, induziram a busca por alimentos que suprem parcialmente a 

forragem, com maior percentagem de amido, ao mesmo tempo em que houve a redução de 

exercício físico. O confinamento de equinos junto com a utilização de alimentos com alto teor 

de amido contribui para a obesidade e consequentemente seus problemas secundários (Robin 

et al. 2015). Em um estudo realizado por Robes et al (2018), éguas obesas produziram potros 

que apresentam resistência a insulina aos 6 e 18 meses de idade e o resultado dessas 

alterações metabólicas, descrito por Peugnet et al (2016) são as Doenças Ortopédicas do 

Desenvolviment e Desregulação da Insulina. Uma das formas para avaliar o status metabólico 

dos equinos, é através da avaliação do deposito de tecido adiposo corporal. 

Podemos classificar a obesidade como deposito excessivo de tecido adiposo corporal, 

generalizado, regional externo (deposição subcutânea) ou regional interno (acumulo de tecido 

adiposo dentro e ao redor de órgãos e músculos), sendo essa a mais difícil de detectar por não 

ser possível detectar através de palpação ou estimtivavisual (Rendle et al, 2013).  Na 

obesidade pode ocorrer o aumento do numero de células adiposas, aumento do tamanho das 

células ou a combinação dos dois. Segundo Coelho et al (2013), a desregulação da produção 

de adipocitocinas, devido a inflamação de baixo grau que ocorre dentro do tecido adiposo 

contribui para o desenvolvimento da Sindrome Metabólica Equina. Algumas adipocinas como 

a leptina têm grande influencia no desenvolvimento de resistência a insulina e limite crônica 

(Buff et al, 2002). A compreensão de que o tecido adiposo é um órgão endócrino ativo com 

funções de síntese e secreção de hormônios ajuda na prevenção das desregulações 

metabólicas que podem ocorrer devido a inflamação que ocorre nele. 
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70% nas raças de pôneis nativas (Rendle et al 2013). Na modalidade de adestramento, foi 

observado que 41% dos equinos estavam com sobrepeso e 21% estavam com ECC de 7 a 9, 

apresentando obesidade (Harker et al, 2011).  

Morrison et al. (2017), sugerem que os proprietários possuem dificuldade em identificar 

visualmente animais com excesso de peso, e suas percepções de peso ideal são acima do 

estipulado pela análise da ECC. Porém em um estudo realizado 30 proprietários experientes, 

mas sem formação na área e um veterinário, foi observado que a percepção entre proprietários 

em relação a sobrepeso e obesidade foi de 29% e 2% e do veterinário 24% e 1%. A incidência 

de obesidade não foi expressiva devido à idade, atividade, sexo e a baixa percentagem de 

equinos de descendência europeia e pôneis (Busechian et al, 2022). Esses dados ressaltam a 

importância dos proprietários conhecerem e saberem avaliar o ECC e CNS com intuito de 

avaliar o status metabólico de seus animais e prevenir doenças secundárias a obesidade. 

 

2.2 Avaliação do Escore de condição corporal com ultrassom 

 

Diferente da avaliação de ECC subjetiva, realizada através de estimativa visual e 

palpação, a avaliação através de ultrassonografia DEXA (absorção de dupla energia de raio-

x), é considerada avaliação objetiva da espessura de gordura subcutânea (EGS) do animal 

(Kearns et al, 2002a). As mensurações biométricas são realizadas em três pontos pré-

estabelecidos da gordura subcutânea, base da cauda, retroperitoneal e crista do pescoço, 

utilizando um transdutor ultrassonográfico em pontos fixos pré-determinados nas regiões 

indicadas (Figura 2). Dentre essas regiões, a base da cauda apresentou 75% de correlação 

entre o ECC e EGS (Gentry et al., 2004). Para avaliação os equinos devem ser pesados e deve ser 

determinado um ponto para todos equinos a serem avaliados, entre a tuberosidade ilíaca e isquiática 

de um dos lados da garupa.  A percentagem de gordura corporal é definida pela  equação: Y = 

8,64 + 4,7 X ; onde Y é o percentual de extrato etéreo do corpo e X é a espessura de camada 

de gordura na garupa (Westervelt et al., 1976). Kearns et al. (2002) utilizou estes dados, entre 

outros, para correlacioná-los com o desempenho em cavalos Trotadores americanos de elite 

relatando a porcentagens de gordura corporal em torno de 7-8 e médias maiores de 15,09 - 

22,3 % para animais não treinados. (Westervelt et al., 1976). 
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e aumento da musculatura esquelética, o que pode ser avaliado pelo DEXA. Além disso, 

éguas, garanhões e castrados apresentam composição corpórea distintas predispondo a 

variação no ECC entre essas categorias. Segundo Toledo (2011), a técnica de avaliação 

corpórea através da ultrassonografia é uma ferramenta confiável, porém devem ser 

consideradas as diferenças entre as categorias e raças avaliadas, sendo a medida 

ultrassonográfica de maior correlação com o ECC de equinos.  

As medidas de espessura obtidas na região da garupa são as que apresentaram maior 

correlação com a quantidade de tecido adiposo total no corpo dos equinos por apresentarem 

variações em menor escala (Westervet er al., 1976). Na região da cauda é o primeiro local 

onde a gordura subcutânea é armazenada e utilizada pelo animal apresentando maior 

oscilação conforme a disponibilidade de alimentos e exercício (Françoso et al., 2012). 

 

2.3 Cresty Neck Score 

 

O Cresty Neck Score (CNS), escore de crista de pescoço, é uma metodologia foi 

desenvolvida por Carter et al. (2009) com objetivo de avaliar o acúmulo de tecido adiposo na 

região da crista do pescoço através da palpação e estimativa visual. A escala de pontuação 

varia de 0 a 5, onde 0 corresponde a nenhum deposito de tecido adiposo e 5 muito acúmulo e 

a crista visualmente tombada. A avaliação do CNS independe do escore de condição corporal 

devido a possibilidade de haver deposito desproporcional de tecido adiposo da região nucal 

em relação ao restante do corpo (Kim et al, 2016). A avaliação desta região é o melhor 

indicador da desregulação da insulina (Buff et al, 2002) A região da crista do pescoço 

funciona como um reservatório de energia para períodos de ecasses de alimento, 

principalmente em raças que apresentam mais rusticidade, demora mais tempo para acumular 

e ganhar pontuação e perder, permanecendo mesmo que o animal apresente ECC moderado. 

A pontuação 3 ou mais pode estar correlacionado com o aumento da adiposidade regional 

interna (ao redor dos órgãos) que não é perceptível (Burns et al, 2010).  

Segundo Magalhães et al (2014), ao avaliar o diâmetro de pescoço em 25%, 50% e 75% 

do comprimento total e obesidade em éguas Mangalarga Marchador (MM) e Campolinas foi  

observado que as éguas MM apresentaram maior correlação a obesidade quando apresentam 

maiores diâmetros a 25 e 50% do comprimento e campolinas 50 e 75%. As éguas MM 

tendem a acumular mais tecido adiposo na parte médio-cranial e Campolinas na porção 
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médio-caudal do pescoço. Essa diferença expressa a necessidade do conhecimento da 

morfologia de cada raça durante as avaliações. 

 

2.4 Presença da obesidade em diferentes raças 

 

A maioria das raças brasileiras, como Mangalarga Marchador e Crioulo são 

descendentes de equinos da Península Ibérica trazidos pelos colonizadores. As raças 

Mangalarga Marchador e Msngalarga Paulista são mais predominantes na região sudoeste do 

Brasil e a raça Crioula, predominante da região sul do país. Essas raças possuem descendência 

Ibérica, maior predisposição a obesidade e síndromes metabólicas. Segundo Johnson et al 

(2021), foi observado taxas mais altas de obesidade em raças de sangue frio, como Bretão e 

Percheron, onde foi observado que 76% dos equinos avaliados apresentaram obesidade, 

seguido por algumas raças de Pônei e raças de sangue quente, como o Puro Sangue Árabe, 

Puro Sangue Inglês e Andaluz, onde 38% dos equinos apresentaram obesidade. As raças 

brasileiras como Mangalarga Marchador, Mangalarga Paulista, Campolina e Crioulo são 

classificadas como sangue morno, apresentando meio termo dentre essa classificação. 

Segundo Thatcher et al (2012) existe uma característica genética, onde o excesso de 

obesidade foi encontrado em raças como Quarto de Milha. Porém Johnson et al (2021) 

encontrou uma variação individual dos equinos avaliados dentro de uma mesma raça e 

categoria para tendências metabólicas de ganhar, manter ou perder peso com facilidade, ou 

seja, há animais que são exceções e possuem maior ou menor predisposição desregulações 

metabólicas. 

Problemas secundários a obesidade como laminite (Paz et al, 2013) e síndromes 

metabólicas (Treiber et al., 2006) tem sido muito relatados nos últimos anos. A criação dos 

equinos confinados ou em piquetes com cochos coletivos com alimentação rica em 

carboidratos predispõe maior aumento do Escore de Condição Corporal (ECC) e deposição de 

gordura na crista do pescoço havendo inclusive correlação positiva com lesões articulares 

(Amaral et al., 2017; Gallio et al., 2014).  Além disso, éguas Crioulas obesas têm níveis de 

insulina aumentados no terço final de gestação e 92,85 dos potros apresentaram osteoartrite 

distal do tarso aos seis meses de idade (Torres et al., 2019). 

Azevedo (2013) avaliou equinos da raça Crioula premiados não prova de seleção da 

raça que consiste em etapa morfológica e funcional.  Dos vencedores das morfológicas, 
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apenas 57,85% competiram nas provas funcionais sendo somente 37,19% premiados. Em uma 

pesquisa envolvendo 28 éguas gestantes da raça Crioula com sobrepeso, somente a campo, 

sem suplementação alimentar e posteriormente seus potros, foram observados que com a 

proximidade do parto houve aumento nos níveis de insulina das éguas e 92,85% dos potros 

apresentaram osteoartrite distal do tarso aos seis meses de idade (Torres et al., 2019). Devido 

a maneira de criação, potros da raça Crioula apresentam 105 vezes mais chance de 

desenvolverem lesões articulares degenerativas crônicas, comprometimento osteoarticular e 

aumento do deposito de tecido adiposo na crista do pescoço (Amaral et al, 2017). 

 

3 Causas da Obesidade em equinos 

 

3.1 Fatores Nutricionais 

 

Ao longo dos anos com a crescente valorização da criação de cavalos, muitas 

mudanças ocorreram na forma de manejo. O cavalo que era criado solto, em piquetes nativos 

junto a outras espécies ou mesmo com semelhantes, usado para o trabalho rural, passou a ser 

selecionado e confinado.  As pastagens agora, cultivadas e os animais mantidos em cocheiras 

com uma alimentação rica em energia,aliado a irregularidade na prática de exercícios físicos 

desencadearamproblemas metabólicos, dentre eles a obesidade.  

Equinos obesos estão predispostos a alguns distúrbios metabólicos, como a 

desregulação de insulina, que consequentemente resulta em laminite, subfertilidade, 

desregulação da insulina e hiperlipidemia. A obesidade também pode causar osteoartrite e 

hipertensão, sendo muitas vezes negligenciada pelos proprietários (McCue et al ., 2015).  

A obesidade é um grande desafio no bem-estar de cavalos e na maioria dos casos, o 

excesso ou deficiência da energia dietética causam ganho ou perda de peso. Com a 

dificuldade que os criadores possuem em pesar os cavalos regularmente, os sistemas de 

pontuação da condição corporal tem sido usada para avaliar condições fisiológicas variadas de 

cavalos em diversas modalidades esportivas (Garling-house & Burril, 1998). Alguns cavalos 

apresentam acúmulo de gordura regional (adiposidade regional), mais comumente na região 

do ligamento nucal (crista do pescoço), inserção da cauda e região da glândula prepucial ou 

mamária (Carter et al., 2009).  
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3.2 Desiquilíbrio E:PB 

 

 Quando se tem cavalos fora da pontuação de condição corporal da faixa desejada, o 

balanço energético pode ser manipulado para produzir ganho ou perda de peso. Heusner et al. 

(1993) descobriram que ganhos de peso de 33 a 45 kg estavam associados a um aumento na 

pontuação de condição de aproximadamente duas unidades (de 4 a 6) em cavalos adultos com 

aproximadamente 480–580 kg. Consequentemente, parece que cada unidade de aumento de 

pontuação de condição requer cerca de 16 a 20 kg de ganho de peso.  

Tanto o balanço de energia quanto a ingestão podem ser manipulados. O mais comum 

é aumentar o gasto, com o aumento da atividade física, propondo um programa regular de 

exercícios. Assim como o gasto de energia pode ser diminuído, reduzindo a quantidade de 

exercício proposta. Para cavalos que não realizam atividade o gasto de energia pode ser 

limitado reduzindo o estresse ambiental (por exemplo, fornecendo abrigo durante 

temperaturas menores e locais excessivamente úmidos) (NRC, 20007). 

O trifosfato de adenosina (ATP) é a principal fonte de energia química prontamente 

disponível nas células. As células geram ATP do catabolismo de carboidratos, gorduras e 

proteínas. Carboidratos e gorduras são as fontes predominantes de ATP em circunstâncias 

normais. O equilíbrio entre a utilização de carboidratos e gorduras pode ser influenciado pelo 

estado fisiológico do cavalo, estado de alimentação, condicionamento físico e tipo de dieta a 

ser utilizada (NRC, 2007). 

Alterações metabólicas adaptativas aparecem em cavalos que permanecem com 

restrição calórica de curto prazo (aproximadamente 12 horas).A glicogenólise hepática e a 

gliconeogênese mantém os níveis de glicose no sangue e a mobilização de ácidos graxos 

livres do tecido adiposo fornecerá combustível para muitos tecidos. Na maioria dos casos, 

essas respostas não têm consequências negativas para os cavalos. No entanto, em alguns 

equídeos, particularmente pôneis e jumentos, os períodos prolongados de balanço energético 

negativo podem resultar em hiperlipidemia grave que pode progredir para a síndrome clínica 

de hiperlipemia equina (NRC, 2007). O conhecimento atual para o manejo de cavalos com 

problemas de obesidade inclui atividade física, restrição alimentar e manejo da 

hiperinsulinemia. Os proprietários devem estar cientes de que o controle é muito mais fácil do 
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que o tratamento, portanto, a proporção do equilíbrio e o exercício são as principais 

abordagens (Marycz et al ., 2018). 

 

3.3 Forragens 

 

A ideia de que cavalos em vida livre não apresentam problemas metabólicos ou até de 

excesso de peso, já vem sendo estudada por alguns autores, e demonstram que o acesso ad 

libitum em forragens, pode ser o suficiente para manter equinos em manutenção, mas que em 

determinadas épocas do ano, esse acesso pode causar excesso de suas necessidades de energia 

e proteína resultando em obesidade (Elphinstone, 1981; Hughes & Gallacher, 1993; Marlow 

et al., 1983). Quando a pastagem fornecida é de boa qualidade, suficiente para atender as 

exigências da categoria alocada e a mineralização disponível é adequada, o uso da 

suplementação com concentrado é desnecessária para equinos em manutenção.  

Vários são os métodos de avaliação da qualidade de forragens e por muito tempo se 

usou a composição bromatológica dos ingredientes como ferramenta para os nutricionistas, 

atualmente, somente a composição dos alimentos não explica ou justifica as produções dos 

animais. Os ingredientes se tornaram mais elaborados e os processamentos industriais lhes 

conferem qualidades e propriedades particulares (Morgado & Galzerano, 2008). 

Foi demonstrado que a remoção de cavalos do pasto, limitação de forragem e imersão 

de forragem em água podem ajudar cavalos obesos a perder peso. Os cavalos devem ser 

alimentados com 1-1,5% do peso corporal de feno com um teor de carboidratos não 

estruturais de ≤ 10% (McGowan et al., 2013). 

Duarte (2021), avaliando o efeito de diferentes formas de conservação da forragem de 

alfafa sobre as possíveis alterações metabólicas, nutricionais e comportamentais na espécie 

equina, encontrou que a conservação altera parâmetros digestivos, qualidade de fezes e o 

comportamento dos cavalos quando confinados, houve diferença entre os tratamentos quanto 

à procura de alimento/alimentação, tempo de ócio e estereotipias. Mas não alterou o escore 

corporal dos animais. 

 

3.4 Amido 
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O manejo nutricional mais recente usado para cavalos consiste no fornecimento de 

altas quantidades de grãos de cereais, suplementos concentrados energéticos e forragem seca 

(Frank et al., 2010).  Estudos avaliando dietas com alto grão tem se mostrado ineficientes para 

cavalos (Fombelle et al., 2001), levando a uma resposta glicêmica maior, síndrome 

metabólica e consequentemente resistência à insulina, laminite, obesidade, cólicas (Kerbyson 

et al., 2016) e aumento no comportamento reativo (Bulmer et al., 2015).  

Grãos de cereais são frequentemente incluídos em dietas equinas para aumentar a 

energia. O amido é a principal fonte de energia nesses grãos, a que são submetidos cavalos 

estabulados e representa a maior fonte de carboidratos de alguns alimentos, como aveia, 

cevada e milho (Julliand et al., 2006). Os grãos de cereais têm uma grande participação de 

carboidratos hidrolisáveis e uma pequena percentagem de fibra em sua composição 

bromatológica (Frape 2004). 

A utilização de dietas ricas em amido na alimentação de equinos pode causar 

problemas digestivos e metabólicos, tanto pela limitada ação enzimática no intestino delgado 

e consequente fermentação rápida no intestino grosso com risco de endotoxemia, cólica e 

laminite, quanto pelo distúrbio metabólico de resistência à insulina, identificada em cavalos 

obesos e de pouca atividade física (Hoffman et al., 2003; Hoffman, 2009). Foi demonstrado 

epidemiologicamente que alimentar as éguas gestantes com alimentos concentrados aumentou 

os riscos para os potros desenvolverem osteocondrose mais tarde na vida, em comparação 

com apenas forragem (Vander Heyden et al., 2012). 

Os estudos apresentaram que como as dietas mais ricas em amido também foram mais 

ricas em energia, não é possível discriminar entre o efeito do amido e o efeito dos teores de 

energia na dieta sobre a osteoarticulação dos potros. Se ainda faltam estudos realizados para 

responder a esta pergunta, alimentar éguas prenhes com uma dieta rica em amido (milho, mais 

que 100g amido/100kg PC por refeição) mostrou alterar o metabolismo da glicose de potros 

durante o crescimento pré-desmame em comparação com uma dieta rica em lipídios (óleo de 

milho, menor que 15g amido/100kg PC por refeição, 14% de gordura) . Esses resultados 

indicam que a gordura pode ser uma boa forma de aumentar a densidade energética da dieta 

de éguas gestantes, sem aumentando o teor de amido e sem alterar o metabolismo pós-natal 

do potro (Chavatte-Palmer & Robles, 2019). 
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3.5 Melaço 

 

O melaço de cana é o líquido obtido como efluente final do refinamento de açúcar 

cristalizado a partir da cana-de-açúcar. Caracteriza-se como um xarope em torno de 75% de 

matéria seca (MS), consiste em 50% açúcares totais, predominantemente sacarose, uma vez 

que contêm quantidades significativas de açúcares redutores, como glicose, frutose e outros 

carboidratos (Frape, 2004; Varaee et al., 2019). O melaço tem sido usado como complemento 

para a alimentação animal, ingrediente líquido nas fábricas de rações com função de melhorar 

a palatabilidade, reduzir a poeira, ajudar no processo de peletização e melhorar a vida útil do 

produto (Sipaúba-Tavares et al., 2019) 

No entanto, ainda há dúvidas sobre a utilização no melaço sobre a resposta glicêmica 

de cavalos, independente da categoria. Pagan (2012) que trata do uso do melaço líquido em 

associação ou não com aveia ou milho sobre a taxa de consumo e resposta glicêmica, 

apresentou que os cavalos foram alimentados em quatro refeições, sendo que em cada 

refeição eles recebiam os seguintes tratamentos: 1,0 kg aveia; 1,0 kg milho; 0,9 kg aveia + 0,1 

kg melaço;  0,9 kg milho + 0,1 kg de melaço. A glicemia foi mensurada por quatro horas após 

a alimentação e a resposta glicêmica dos cavalos quando alimentados com aveia ou milho, 

sem efeito do melaço, foi semelhante, mesmo o milho tendo 40% mais de carboidratos não 

estruturais que a aveia. Segundo o autor, isso ocorreu porque o amido da aveia é muito mais 

digestível do que o amido do milho quebrado. Combinando melaço com uma fonte de amido 

mais digestível (aveia), a menor taxa de ingestão tamponou a resposta glicêmica do melaço. 

Portanto, os dados de Pagan (2012) sugerem que a forma como o melaço afeta a glicemia em 

cavalos dependerá, em grande medida, das outras fontes de carboidratos que estão na 

alimentação e a rapidez com que o cavalo come o concentrado. 

Curcio (2020) com o objetivo de avaliar fornecimento de melaço de cana líquido 

associado à aveia grão ou a casca de soja sobre a bioquímica sanguínea, consumo, 

digestibilidade dos nutrientes e pH fecal em cavalos sob trabalho leve, concluiu que a 

ingestão de melaço de cana líquido não teve efeito sobre as variáveis sanguíneas, consumo de 

água, consumo de feno, digestibilidade dos nutrientes e produção fecal total. O tempo de 

consumo das dietas e o pH fecal foram reduzidos com a inclusão de melaço. A suplementação 

com melaço de cana líquido a 1 g/kg de PC pode ser utilizada como palatabilizante e fonte 

energética para cavalos sem alterar a resposta glicêmica e insulinêmica, o consumo de 

ingredientes e água e digestibilidade de nutrientes. 
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3. 6  Fatores de Manejo 

 

É comum que sistemas equestres proporcionem dietas inadequadas aos cavalos, 

principalmente pelo restrito conhecimento do comportamento digestivo (Dittrich, 2010). 

Sendo comum encontrar propriedades, que não mantem seus cavalos no campo e em vez 

disso na maior parte do tempo, ficam ambientes fechados, confinados em baias individuais, 

ou em piquetes pequenos com abrigos ao ar livre (Stull et al., 2010). Nesses estabelecimentos, 

os animais raramente são alimentados exclusivamente a pasto, a maioria recebe concentrado 

comercial ou grãos (Leme, 2014). 

Cavalos manejados em piquetes com pasto, junto com seus companheiros de rebanho, 

geralmente não apresentam problemas de saúde, pois estão vivendo em um ambiente não 

muito diferente do qual evoluiu (Stull et. al., 2010). A possibilidade de selecionar o alimento 

reduz o ócio e lhe dá a oportunidade de ingestão de nutrientes necessários ao seu 

desenvolvimento (Thorne, 2005). 

 

3.7 Fatores genéticos  

 
3.7.1 Epigenética 

A epigenética, considerada como a memória do organismo aos eventos metabólicos e 

ambientais é considerada como as causas da programação (Crews et al., 2014). Os 

mecanismos epigenéticos são definidos como hereditários ou potencialmente reversíveis 

(Mazzio & Soliman, 2014), alterações que afetam a expressão gênica que não envolve 

alterações na sequência do DNA. Essas mudanças são essenciais durante a gametogênese, 

desenvolvimento embrionário inicial e subsequente diferenciação celular. As modificações 

epigenéticas também são induzidas por fatores ambientais (nutrição, exposição a drogas ou 

poluentes, estresse...) e podem ser consideradas como a memória da célula. Os mecanismos 

incluem a metilação do DNA, a modificação epigenética mais estável e mais estudada, 

modificações de histonas e não codificantes e RNAs (Chavatte-Palmer et al., 2018). 

Um dos principais desafios nos programas de reprodução é garantir que as éguas 

mantenham a condição corporal ideal durante toda a gestação e lactação, refletindo o balanço 
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energético adequado. Variações do escore de condição corporal materna e peso corporal na 

gestação parecem ter impacto limitado sobre os potros após o nascimento, como visto em 

fêmeas da raça Quarto de Milha que perderam peso durante o último trimestre de gestação (- 

4,5 kg/semana) e foram mantidas em baixo condição de escore corporal ou com ganho de 

peso por 90 dias pós-parto. Seus potros tinham peso normal ao nascer. Os padrões de 

crescimento subsequentes também foram normais no primeiro trimestre após o nascimento, 

assim como em potros nascidos de mães que ganharam peso ao longo do último trimestre de 

gestação (+ 4,5 kg/semana) e foram mantidas em alto escore corporal ou deixadas para perder 

peso por 90 dias pós-parto. Isso mostra que, assim que o balanço energético é negativo, a 

égua mobiliza os nutrientes armazenados para garantir o crescimento e desenvolvimento 

adequado do feto prioritariamente, por meio do suprimento placentário. (Henneke et al., 

1984). 

Por outro lado, éguas Quarto de Milha alimentadas com grãos a partir do 2º mês de 

gestação para atingir a obesidade (ECC = 9, escala 1 a 9) também deram à luz potros de peso 

normal. Em casos graves, no entanto, impactos prejudiciais das variações da condição 

corporal da égua na gestação podem ser observados no potro. Perda de peso súbita (-10%) 

relacionada a um surto de alguma patologia causando uma redução aguda da ingestão de 

alimentos em primíparas éguas da raça Puro Sangue Inglês reduziu o peso de seus potros ao 

nascimento (-5%). Além disso, o grau de perda de peso em matrizes esta correlacionado 

negativamente com o comprimento de corpo, índice ponderal e a concentração plasmática 

basal de fator de Crescimento à Insulina (IGF-I) em neonatos (Kubiak et al., 1988). Um 

estudo epidemiológico realizado entre éguas Puro Sangue Inglês e seus potros destacou que 

éguas em lactação com ganho de peso produziram potros de crescimento mais rápido, com 

uma correlação positiva entre o escore de condição corporal dos potros e a mudança de peso 

diária das éguas no momento do pico de lactação (2 a 3 meses de idade) (Pagan et al., 2009). 

No início da gestação, a obesidade já tem fortes efeitos no desenvolvimento 

embrionário. De fato, foi demonstrado que éguas obesas tiveram um ambiente uterino 

alterado aos 16 dias após a ovulação, o que foi refletido por um aumento da expressão 

endometrial de genes envolvidos em citocinas inflamatórias, regulação da homeostase lipídica 

e fatores de crescimento do estresse mitocondrial (Sessions-Bresnahan et al., 2018). Embriões 

produzidos por éguas obesas apresentaram uma expressão alterada de genes envolvidos na 

inflamação, homeostase lipídica, retículo endoplasmático, estresse mitocondrial e impressões 
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digitais lipídicas entre 8 e 16 dias após a ovulação. Essas alterações podem ser prejudiciais 

para o desenvolvimento do feto (Chavatte-Palmer & Robles, 2019) 

 

4 Obesidade, saúde digestiva e microbioma 

 

No que se refere ao termo saúde digestiva, muitas indagações ainda surgem na nossa 

cabeça, principalmente, o que significa e como avaliar tal coisa. Em suma, a saúde digestiva 

está diretamente relacionada com o que se come, e pode ser assimilada ao conceito de 

nutrologia, no qual os nutrientes dos alimentos, são recomendados de forma equilibrada, 

visando prevenir as doenças crônicas ligadas a nutrição, seja pelo excesso ou carência de 

algum deles (Oliveira & Marchini, 2008). 

Contudo, proporcionar saúde digestiva na espécie equina é de fato um desafio, ainda 

mais, quando se utiliza modelos de nutrição arcaicos. Inquestionavelmente, é primordial o 

conhecimento da fisiologia natural desses animais, bem como seu comportamento, 

antecedente a domesticação, para assim, respeitar suas limitações e promover uma melhor 

alimentação e, consequentemente, melhor qualidade de vida.  

No passado, o programa de alimentação adotado na nutrição dos equinos pouco se 

preocupava com a saúde digestiva, elaborando-se dietas com intuito de atingir as exigências 

nutricionais a qualquer custo, sem pensar de maneira alguma, nas consequências para a saúde 

dos mesmos, uma vez que, observamos comumente o uso de dietas ricas em grãos cereais, 

sobretudo, aqueles com alto amido, como por exemplo o milho, a aveia, entre outros (Goes et 

al., 2013). Salientando-se ainda que, estudos experimentais associaram o uso de concentrados 

a base de grãos, a vários distúrbios digestivos e metabólicos, incluindo cólica (Clarke et al., 

1990; Hudson et al., 2001), laminite (Pass et al., 1998), úlceras gástricas (Murray, 1994) e 

resistência à insulina (Hoffman et al., 2003; Treiber et al., 2005). 

De fato, o termo “saúde digestiva” é pouco conhecido e utilizado, no âmbito prático, 

ou até mesmo acadêmico da equideocultura. Além disso, dúvidas frequentes de como a 

avaliar nessa espécie são evidentes, contudo, alguns parâmetros podem ser utilizados para nos 

revelar o quão bem anda a saúde do trato gastrointestinal desses animais, tais ferramentas 

podem ser denominadas de parâmetros de saúde digestiva, os quais compreendem, parâmetros 

fermentativos fecais como, pH, ácidos graxos de cadeia curta, ácido lático, proteínas 

inflamatórias, microbioma fecal, entre outros. Contudo, alguns desses parâmetros ainda não 
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têm valores ideais estabelecidos, necessitando de mais estudos para elucidar tais 

questionamentos. 

Como citado anteriormente, o microbioma fecal pode ser considerado um importante 

aliado no que se diz respeito ao diagnóstico de saúde digestiva, por meio da observação na 

modulação de microrganismos do trato gastrointestinal e sua correlação aos casos de 

obesidade. Em teoria, as investigações em relação aos microrganismos, presentes no trato 

digestivo dos cavalos, teve como gatilho as possíveis alterações intestinais ligadas ao 

consumo excessivo de carboidratos e suas implicações relacionadas a casos clínicos de 

laminite (Garner et al., 1975), que podem estar ligadas ou não a quadros de síndrome 

metabólica equina (SME) e obesidade (Rendle et al., 2022).  

Segundo Johnson (2002), a síndrome metabólica equina é um distúrbio relacionado ao 

aumento da eficiência metabólica e obesidade, que se desenvolve em cavalos e pôneis jovens 

e de meia-idade. Inegavelmente, cavalos afetados com síndrome metabólica equina, são 

caracteristicamente obesos (Johnson, 2002; Rendle et al., 2022), tal distúrbio metabólico tem 

sido associado a uma redução na riqueza bacteriana no microbioma humano (Le Chatelier et 

al., 2013), o que nos leva a pensar que existe uma ligação evidente entre a microbiota 

intestinal e a obesidade, também na espécie equina.  

Como podemos observar no estudo realizado por Elzinga et al. (2016), que 

caracterizou o microbioma fecal de cavalos acometidos com síndrome metabólica equina, 

constatando uma menor diversidade, quando comparados com cavalos saudáveis. Ademais, 

houve diferença (P<0,05) na estrutura geral das comunidades bacterianas entre os dois grupos, 

apresentando maior abundância do gênero Fibrobacter, no grupo saudável, gênero de 

bactérias celulolíticas comumente identificadas em equinos, e que desempenham papel 

importante na digestão de fibras (Garber et al., 2020). 

Sobre o mesmo ponto de vista Morrison e colaboradores (2018) compararam o 

microbioma fecal de pôneis fêmeas da raça montanha galesa, obesas e normais. Contudo, ao 

contrário dos achados dos autores supracitados, a diversidade bacteriana foi maior no grupo 

obeso, do mesmo modo, diferenças significativas entre as comunidades bacterianas das fezes 

também foram detectadas entre os grupos, com aumento da abundância dos filos 

Bacteroidetes, Firmicutes e Actinobacteria para animais obesos. Reforçando que o fenótipo 

do hospedeiro tem grandes efeitos na estrutura da população microbiana fecal equina. 

Biddle et al. (2018) utilizaram 78 cavalos classificados em magros, normais e obesos, 

a fim de verificar as modulações que cada condição corporal poderia imputar nos animais. 
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Esses autores também encontraram uma maior alfa diversidade (Chao1, OTU’s e Shannon 

index) nas amostras advindas de cavalos obesos em relação as demais categorias estudadas. 

Além disso, foi observada diferença em seis famílias de Firmicutes: Christensenellaceae, 

Erysipelotrichaceae, Lachnospiraceae, Lactobacillaceae, Mogibacteriaceae e 

Ruminococcaceae. Em contrapartida, diferentemente dos trabalhos citados anteriormente, ao 

caracterizaram o microbioma fecal, metaboloma fecal, e lipidome de circulação em cavalos 

obesos e não-obesos, Coleman et al. (2019) não observaram diferenças significativas entre a 

riqueza e diversidade da microbiota fecal nos dois grupos. Entretanto, 8 OTUs foram 

expressados como diferentes entre as amostras, das quais apenas duas foram indentificadas a 

nível de gênero, Ruminococcus e Methanobrevibacter.  

Johnson e Bliddle (2021) classificaram 73 equinos de diferentes propriedade em easy 

keeper ou hard keeper, em síntese, essa categorização, separa os animais que apresentam 

maior predisposição a obesidade ou não de acordo com o escore de condição corporal, 

digestibilidade energética e exigência energética dos animais. Em seguidos os pesquisadores 

caracterizaram o microbioma fecal entre os grupos a partir do sequenciamente do gene 16s 

rRNA. Os perfis fecais dos equinos revelaram diferenças na e  diversidades e abundâncias de 

táxons, os animais classificados como obesos, ou seja, “easy keeper” apresentaram maior 

abundância de Planctomycetes e menos Euryarcheaota, Spirochaetes e Proteobacteria do que 

os classificados como normais ou magros “hard keeper”, indicando diferenças de interações 

hospedeiro/microbiana que podem estar subjacentes a algumas diferenças no metabolismo dos 

equinos obesos. 

 

5 Obesidade e os efeitos na reprodução equina  
 

A reprodução é um processo fisiológico que demanda grande dispêndio energético do 

organismo (Chehab, 2014), e por não ser vital para a sobrevivência do indivíduo em si, ao 

haver balanço energético negativo, o organismo desvia a energia restante para processos 

fisiológicos que afetam diretamente a sobrevivência do indivíduo, fazendo assim com que a 

atividade reprodutiva seja suspensa por falta de reserva energética para suportar a mesma 

(Vazquez et al., 2015). Prenhez, parto e lactação são os pontos cruciais da reprodução animal, 

e são alguns dos processos mais fisiologicamente complexos e que mais demandam energia 

do organismo (Chehab, 2014). Assim sendo, a maturação e função do eixo hipotalâmico-
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hipofisário-gonadal são sensíveis às reservas corporais e o mesmo é regulado por diversos 

fatores nutricionais e metabólicos.  

No entanto, não são apenas deficiências nutricionais que acarretam problemas na 

reprodução, mas também situações de excesso de energia persistente, como em casos de 

obesidade mórbida (Vazquez et al., 2015).  A obesidade e a resistência à insulina ocasionada 

pelo mau uso de alimentos concentrados têm se tornado problemas recorrentes na criação 

equina, e acarretam não só problemas de origem clínica e comportamental como também de 

origem reprodutiva (Shepherd et al., 2012).  

Foi demonstrado que a condição corporal pode influenciar a regulação da atividade 

ovulatória em éguas e pode, pelo menos em parte, anular a influência do fotoperíodo. Éguas 

em boa condição corporal apresentam um período abreviado de inatividade ovulatória de 

inverno ou não entra em anestro de inverno, o que indica uma possível relação entre a 

condição corporal e a regulação da ciclicidade (Fitzgerald, 2000; Salazar-Ortiz, 2011).  

Segundo Morley et al (2014) na Inglaterra enquanto éguas bem alimentadas tendem a 

ciclar o ano todo, éguas a pasto sem suplementação de concentrado entram em anestro durante 

os meses de inverno quando não há oferta de pastagem, evidenciando um estímulo nutricional 

no ciclo reprodutivo sazonal da égua. Ainda segundo o autor, éguas bem alimentadas 

possuem uma fase folicular mais curta com níveis plasmáticos mais altos de hormônios 

ovarianos, um maior número de ciclos estrais anuais e um período de anestro mais curto no 

inverno quando comparadas com éguas com escore corporal mais baixo. A obesidade tem 

sido associada à alteração da ciclicidade reprodutiva em éguas, e acredita-se comumente que 

seja prejudicial à fertilidade (Vicky, 2016). No entanto, a maneira a obesidade afeta a 

fertilidade em éguas ainda não foi explorado objetivamente (D´Fonseca, 2021).  

Diversos estudos estão sendo realizados acerca da correlação entre escore de condição 

corporal (ECC) e a capacidade cíclica de éguas. Gastal et al (2004) constatou que o ECC das 

éguas não acarretou diferença na taxa de crescimento do folículo dominante e níveis séricos 

de LH e FSH contudo Gentry et al. (2002a) analisaram a resposta da hipófise quanto a 

secreção do LH e FSH frente ao tratamento com GnRH e observaram que os níveis de LH 

foram maiores nas éguas em boa condição corporal, enquanto o FSH não apresentou diferença 

significativa entre os grupos. No entanto, as avaliações foram feitas no período de inverno, 

quando as éguas em má condição corporal estavam em anestro estacional, enquanto 75% das 

éguas do grupo com boa condição corporal continuaram ciclando, o que pode explicar a 

diferença observada entre os grupos estudados. Os autores também detectaram níveis menores 
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de progesterona nas éguas em má condição corporal, durante a estação anovulatória, o que 

condiz com a ocorrência de anestro. 

Fradinho et al. (2014) observaram em seu experimento com éguas da raça Puro 

Sangue Lusitano a pasto que as maiores taxas de fertilidade (cerca de 91%) e concepção 

(cerca de 85%) foram de éguas com escore de condição corporal entre 3 e 3,75 (em escala 

variando de 0-5), concluindo assim que um escore corporal muito alto também é prejudicial 

para os índices reprodutivos de éguas, estabelecendo uma correlação entre escore de condição 

corporal e reprodução. 

Vick et al (2006) investigaram o efeito da obesidade e alterações associadas nos 

parâmetros metabólicos no ciclo estral. As éguas obesas (escore de condição corporal > 7) 

foram alimentadas ad libitum ou alimentação moderadamente restrita durante o final do verão 

e os meses de outono. Segundo os pesquisadores, a restrição alimentar não alterou a 

proporção de éguas entrando em anestro sazonal, no entanto, éguas obesas exibiram uma 

duração significativamente maior do ciclo estral, aumentos significativos nas concentrações 

circulantes de leptina e insulina, e diminuição da sensibilidade à insulina e concentrações de 

tiroxina em comparação com éguas com restrição alimentar durante todo o experimento.  

A seleção do folículo dominante e ocorrência da ovulação são influenciadas pelo fator 

de crescimento semelhante à insulina - 1 (insulin-like growth factor-1; IGF-1), pois este 

desempenha um importante papel intrafolicular durante esses processos ovarianos (Ginther et 

al., 2004). De fato, éguas com maior ECC apresentaram níveis superiores de IGF-1 (Cavinder 

et al., 2007; Peugnet et al., 2010).  

Peugnet et al. (2010) observaram que as concentrações de IGF-1, nas éguas em má 

condição corporal e tratadas com hormônio do crescimento (GH), apresentaram um aumento 

mais lento dos níveis de IGF-1 quando comparadas às éguas em boa condição corporal, 

porém alcançaram um mesmo platô, apresentando um período interovulatório semelhante 

entre os grupos. Nas éguas em alta condição corporal, o tratamento com o GH não teve efeito 

significativo sobre a duração do período interovulatório. 

Cavinder et al. (2007), trabalhando com éguas no pós-parto, em condição corporal 

moderada (escores 5-6) e alta (escores 7-8), observaram diferença significativa nos níveis 

séricos de LH, 13 dias após a primeira ovulação, os quais foram mais elevados nas éguas com 

ECC moderado. Apesar disto, os níveis de progesterona plasmática e os períodos de ovulação, 

detectados por ultrassonografia, não diferiram entre os grupos e os autores concluíram que 
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éguas com ECC entre 5 e 6 são tão eficientes, de acordo com a taxa de gestação ao segundo 

cio pósparto, quanto àquelas com alta condição corporal. 

Vick et al (2006) também concluíram que os mecanismos envolvidos no 

desencadeamento da ovulação podem ser suprimidos em éguas obesas, aumentando a 

probabilidade das éguas desenvolverem um folículo anovulatório hemorrágico (HAF) em vez 

de sofrer ruptura do folículo dominante. A formação de HAF reduz a fertilidade 

principalmente porque resulta na falha na liberação de um oócito (Cuervo-Arango, 2010).  

Além disso, pode levar ao desenvolvimento de uma estrutura lútea persistente que estende 

marcadamente o intervalo inter-ovulatório (McCue, 2002). 

Além dos efeitos propostos na ciclicidade anual e na ovulação, a obesidade tem sido 

relatada para reduzir a qualidade do oócito e alterar o desenvolvimento embrionário em 

mulheres (Rittenberg, 2011). Mulheres com sobrepeso ou obesas têm taxas de gravidez 

clínica e nascidos vivos significativamente mais baixos e um risco significativamente maior 

de aborto após fertilização in vitro (FIV), em comparação com mulheres com índice de massa 

corporal normal (Rittenberg, 2011).  

A composição da dieta também demonstra afetar o desenvolvimento embrionário. 

Camundongos alimentados com uma dieta rica em gordura apresentaram menor qualidade de 

oócitos e taxas de sucesso de fertilização in vitro do que camundongos alimentados com uma 

dieta controle (Sohrabi, 2015). Além disso, os fetos de camundongos alimentados com uma 

dieta rica em gordura cresceram mais rapidamente, o que foi proposto para aumentar o risco 

da prole desenvolver síndrome metabólica mais tarde na vida (Jones, 2008). 

Sessions-Bresnahan et al (2016) estudaram a relação da obesidade das éguas nos 

respectivos  folículos e oócitos. Foi investigado o impacto da obesidade na expressão de 

genes selecionados em células foliculares para metabolismo de carboidratos, citocinas 

inflamatórias, homeostase lipídica, estresse de retículo endoplasmático e função mitocondrial; 

conteúdo de fluido folicular de hormônios metabólicos e metabólitos e impressão digital 

lipídica dos oócitos. As éguas (9-13 anos) foram classificadas como controle (n=8) ou obesas 

(n=9). A expressão gênica de células da granulosa e células da cumulus foi avaliada por RT-

PCR. Soro e fluido folicular foram avaliados para insulina, leptina, adiponectina e perfil de 

metabólitos.  

As impressões digitais lipídicas dos oócitos foram adquiridas usando espectrometria 

de massa de dessorção/ionização a laser assistida por matriz. Vários genes para homeostase 

lipídica, estresse de retículo endoplasmático e função mitocondrial foram diferentes entre os 
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grupos. Os obesos tinham ou tendem a ter menor sensibilidade à insulina e leptina no soro e 

no líquido folicular. Os oócitos do grupo controle apresentaram maiores concentrações de 

lipídios compatíveis com fosfatidilcolinas, fosfatidil etanolaminas e esfingomielinas, 

enquanto lipídios compatíveis com triglicerídeos foram maiores no grupo de obesas. Esses 

achados sugerem que a obesidade materna causa alterações no folículo e oócito, porém a 

extensão em que essas alterações afetam o concepto e a prole ainda precisa ser determinada.  

Rodrigues et al (2009) comparou o julgamento do escore de condição corporal (ECC) 

com a espessura de gordura subcutânea (EGS) e sua relação com a eficiência reprodutiva de 

éguas Mangalarga Marchador doadoras de embrião. O experimento foi conduzido com 56 

éguas doadoras vazias entre os meses de agosto de 2008 e abril de 2009. O ECC, avaliado 

mensalmente, foi obtido pela média de dois avaliadores dentro de uma escala de 1 

(extremamente magro) até 9 (extremamente obeso). A EGS na região de inserção da cauda e 

entre a 12ª e 13ª costelas foi avaliada mensalmente com ultrassom e mensurada por meio do 

programa Image Pro-Plus 4.5. O peso foi estimado mensalmente com fita própria de pesagem. 

A dinâmica folicular foi acompanhada diariamente com ultrassom. A taxa de recuperação 

embrionária (RE), bem como a taxa de gestação (TG) dos embriões das doadoras nas 

receptoras (n=119 éguas) aos 30, 60 e 90 dias também foram avaliadas e comparadas pelo 

teste do Qui Quadrado. O ECC foi maior em éguas mais velhas e aumentou com os dias de 

permanência no experimento Houve correlação positiva entre peso e tempo de experimento. O 

peso não foi associado à idade, porém aumentou ao longo do experimento. A EGS da cauda e 

costela aumentou com a idade e diminuiu com os dias de permanência no experimento. 

Houve correlação positiva entre EGS e ECC para a cauda e costela. O diâmetro do 

folículo dominante aumentou ao longo do ciclo estral, e foi menor em éguas com ECC abaixo 

de 6,5. O diâmetro folicular não foi influenciado pela idade, mas sim pelo tempo. O diâmetro 

médio do folículo ovulatório foi 38,43 ± 3,09mm. A RE não foi afetada pela idade ou ECC, 

mas foi menor (41%) em éguas que ovularam folículos menores que 40mm quando 

comparados às que ovularam folículos maiores que 40mm (59%). A idade da doadora não foi 

associada à TG das receptoras. Pelos resultados obtidos foi possível concluir que a taxa de 

recuperação embrionária e o diâmetro do folículo dominante ovulatório foram afetados pela 

deposição de gordura corporal.  

Já Lau et al (2019) investigaram os efeitos do sobrepeso e/ou obesidade na eficiência 

reprodutiva e na qualidade embrionária de doadoras de embrião da raça Crioula. No 

experimento foram utilizadas 21 éguas, com histórico reprodutivo conhecido, sem alterações 
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clínicas detectáveis, alojadas em uma central de reprodução no estado do Rio Grande do Sul. 

Foi verificado o escore corporal, avaliado de 1 à 9, e o acúmulo de gordura no pescoço, 

avaliado de 0 à 5. Foram coletadas amostras de sangue para avaliação dos níveis séricos de 

glicose e leptina. Não foi verificada associação entre o tamanho do folículo e o escore 

corporal (p=0,5835) ou acúmulo de gordura no pescoço (p=0,9153), enquanto houve forte 

correlação entre escore corporal e acúmulo de gordura no pescoço (p= 0,05).  

D´Fonseca et al (2021) estudaram a influência da alimentação de alta energia (HE) a 

longo prazo na fertilidade, éguas de pônei Shetland foram alimentadas com uma dieta 

contendo 200% das necessidades de energia líquida (NE) durante um estudo de três anos. A 

incidência de folículos anovulatórios hemorrágicos (HAF) e a duração anual da ciclicidade 

foram comparadas àquelas em éguas controle que receberam dieta de manutenção. Os 

embriões do dia 7 foram lavados e transferidos entre éguas doadoras e receptoras de ambos os 

grupos; os conceptos resultantes foram coletados 21 dias após a transferência para avaliar o 

desenvolvimento dos conceptos. As éguas HE tornaram-se obesas e os embriões recuperados 

de éguas HE foram mais propensos a sucumbir à morte embrionária precoce. O período de 

ciclicidade anual foi estendido no HE em relação às éguas controle em todos os anos. A 

incidência de HAFs não diferiu consistentemente entre HE e éguas controle. Não foram 

encontradas aparentes diferenças nos parâmetros morfométricos embrionários. Os autores 

concluíram que consumir uma dieta HE estendeu a duração da ciclicidade e pareceu aumentar 

a probabilidade de embriões sofrerem morte embrionária precoce após a transferência de 

embriões. 

 

5.1 Influências da obesidade em potros  

 

Kubiak et al. (1988) não observaram efeito da obesidade (ECC = 8,5 – 9) sobre a 

parição e peso do potro ao nascer, no entanto, em estudo posterior foi observada uma 

tendência de éguas obesas apresentarem uma menor produção de leite, com potros 

significativamente mais leves e com menor perímetro torácico aos 63 dias pós parto. Diversas 

hipóteses foram levantadas para tentar explicar estes resultados, como maior deposição de 

gordura nas glândulas mamárias, nascimento de potros menos vigorosos ou com menor 

potencial de crescimento, com consequente redução da demanda de leite, não podendo 

também ser descartado o fator genético (Kubiak et al., 1991) 
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Estudos realizados por Pereira (2006) afirmaram que o excesso de peso pode acarretar 

problemas reprodutivos, sobretudo durante o parto, devido a uma menor percentagem de 

massa muscular, aumentando a dificuldade devido à menor capacidade de compressão do 

canal cervico-vaginal. Peugnet et al. (2016), sugerem que alterações metabólicas nas éguas no 

terço final de gestação podem causar alterações epigenômicas nos potros. Sessions-Bresnahan 

et al (2018) realizaram um estudo para determinar o impacto da obesidade materna na 

ausência de uma dieta rica em gordura no endométrio equino e embriões pré-implantação. Os 

embriões foram coletados de éguas normais e obesas aos 8 e 16 dias e uma biópsia uterina aos 

16 dias (0 dia = ovulação). Com exceção dos embriões de 8 dias, cada amostra foi dividida 

em duas partes. Uma parte foi analisada para marcadores de expressão gênica relacionados ao 

metabolismo de carboidratos, homeostase lipídica, inflamação, estresse de retículo 

endoplasmático, estresse oxidativo, estresse mitocondrial e componentes do sistema de fator 

de crescimento semelhante à insulina (IGF).  

A segunda parte foi analisada quanto ao conteúdo lipídico usando espectrometria de 

massa de dessorção/ionização a laser assistida por matriz. Éguas obesas tinham concentrações 

elevadas de insulina, leptina e colesterol total, e tendiam a ter aumento de triglicerídeos e 

diminuição da sensibilidade à insulina. Embriões de éguas obesas apresentaram alteração na 

abundância de transcrição em genes para inflamação e homeostase lipídica, bem como 

retículo endoplasmático, estresse oxidativo e mitocondrial e impressões digitais lipídicas 

alteradas. O endométrio de éguas obesas apresentou aumento da expressão de citocinas 

inflamatórias, regulação da homeostase lipídica, estresse mitocondrial e do sistema IGF2. Este 

estudo demonstrou que o aumento da adiposidade em éguas altera o ambiente uterino, 

abundância de genes de transcrição para funções celulares e o perfil lipídico dos embriões. 

Essas alterações podem afetar a programação pré-natal, com potenciais efeitos em longo 

prazo na prole. 

Mousquer et al (2019) descreveu a dinâmica das curvas de glicose e insulina em éguas 

gestantes, e avaliou as curvas de acordo com o escore de condição corporal, identificando 

presença de resistência à insulina e correlacionou esses valores com o peso, altura e alterações 

clínicas dos recém-nascidos. Não foi encontrada correlação entre os valores de glicose e 

insulina materna com o peso do potro e altura, porém, menor relação entre o peso do recém-

nascido e o peso da égua em éguas com sobrepeso (BCS 7) e obesas (BCS 8-9) foi 

identificado em relação à eguas com escore moderado (ECC 5-6). No parto, as éguas 
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apresentaram desregulação da glicose, com éguas obesas e com sobrepeso apresentando maior 

resposta ao teste oral de açucar em duas etapas. 

Em outras espécies de mamíferos, a obesidade materna leva ao aumento do tamanho 

fetal (Guo et al, 1995; Surkan, 2004; Bayol, 2005; Smith, 2009). No entanto, os efeitos da 

obesidade materna em cavalos não são totalmente compreendidos e estudos sugerem que a 

supernutrição materna não altera o tamanho do potro ou não tem efeitos prejudiciais 

(Henneke, 1984; Kubiak, 1988; Ousey, 2010). A obesidade materna e o consequente aumento 

do peso ao nascer da prole estão associados a efeitos adversos à saúde ao longo da vida 

(Laitinen, 2001; Long, 2010). Há informações limitadas sobre o impacto do aumento do 

tamanho do potro em equinos (Smith, 2017) mas tem sido associada a um aumento na 

incidência de doenças ortopédicas (Whittaker, 2012; Dobbs, 2013). 

Smith et al  (2017) caracterizou as concentrações de insulina, leptina e triglicerídeos 

em 66 éguas puro-sangue ao longo da gestação e investigou a associação de obesidade com 

peso do potro ao nascer. O ECC da égua correlacionou-se com peso do potro ao nascer, ou 

seja, éguas obesas tiveram potros mais pesados. Não houve significativa hiperinsulinemia na 

população estudada. Aumento da concentração de leptina no início e no final da gestação foi 

associado à diminuição do peso do potro ao nascer. Todavia, segundo o autor, são necessários 

mais estudos para estabelecer se a concentração de leptina no final da gestação poderia 

predizer o peso do potro ao nascer.  

 Kasinger et al (2020) investigaram a influência da adiposidade em éguas crioulas 

gestantes sobre o peso e o acúmulo de gordura de seus potros do nascimento aos quatro meses 

de vida. Foram avaliadas 28 éguas Crioulas no terço final de gestação, divididas em dois 

grupos (normais e obesas) quanto ao peso, à circunferência de pescoço, à altura da crista do 

pescoço e à gordura subcutânea na base da cauda, bem como quanto à relação dessas medidas 

com as de seus potros, do parto aos 120 dias de idade. Os filhos de éguas obesas apresentaram 

maior deposição de gordura na base da cauda, no segundo mês, e na crista do pescoço, no 

quarto mês de idade. Houve correlação positiva da altura da crista do pescoço da égua com o 

peso dos potros ao nascer e do peso corporal das éguas com gordura na base da cauda dos 

potros ao nascimento, além de forte associação entre gordura na base da cauda das éguas 

obesas com essa medida nos seus potros aos quatro meses. Essa diferença entre os grupos de 

potros quanto à adiposidade sugere que filhos de éguas obesas são mais propensos a acumular 

mais gordura já nos primeiros meses de vida.  
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A obesidade é citada em diferentes raças como a causa de inúmeros problemas 

ortopédicos como laminite, osteocondrite dissecante e osteoartrite juvenil (Amaral et al., 

2017; Gallio et al., 2014; Heyden, et al., 2012; Peugnet,et al., 2016 apud Torres et al, 2021). 

Segundo Abreu et al. (2011), 76,47% das claudicações de membros pélvicos em cavalos 

crioulos em treinamento tinham origem nas articulações de tarso. A osteoartrite juvenil das 

articulações de tarso é considerada uma doença ortopédica de desenvolvimento em animais 

jovens (McIlwraith, 2004). A principal causa desta alteração em potros é a alimentação rica 

em carboidrato, que altera o metabolismo da insulina, responsável pela maturação dos 

condrócitos (Pagan et al., 2001; Ralston, 1996; Savage e Jeffcott, 1993). Um estudo com 

animais crioulos de até 26 meses e estabulados, demonstrou que 79,2% dos equinos 

apresentavam osteoartrose em articulações do tarso (Gallio et al., 2014), enquanto que, em 

outro estudo com animais de 18 meses de idade, 100% dos animais apresentaram esta mesma 

alteração (Amaral et al., 2017).  

Robles et al (2018) investigaram os efeitos da obesidade materna no metabolismo 

materno e na inflamação de baixo grau durante gravidez, bem como o crescimento da prole, 

metabolismo, inflamação de baixo grau, maturação testicular e lesões osteocondróticas até 18 

meses de idade. Vinte e quatro éguas foram utilizadas e separadas em dois grupos na 

inseminação de acordo com o escore de condição corporal (ECC): Normal (N, n = 10, BCS 

≤4) e Obeso (O, n = 14, BCS ≥4,25). BCS e glicose plasmática, insulina, triglicerídeos, uréia, 

ácidos graxos não esterificados, As concentrações séricas de amilóide A (SAA), leptina e 

adiponectina foram monitoradas ao longo da gestação. Aos 300 dias de gestação, foi realizado 

o Teste de Tolerância à Glicose Intravenosa Frequentemente Amostrada (FSIGT). Após o 

parto, o peso e o tamanho dos potros foram monitorado até os 18 meses de idade com plasma 

SAA, leptina, adiponectina, triiodotironina (T3), tiroxina (T4) e cortisol concentrações 

medidas em intervalos regulares. Aos 6, 12 e 18 meses de idade, FSIGT e exames 

osteoarticulares foram realizados. Os machos foram castrados em um ano e a expressão de 

genes envolvidos na maturação testicular analisada por RT-qPCR. Ao longo do experimento, 

a ECC materna foi maior nas éguas O versus N. Durante a gestação, ureia plasmática e 

adiponectina foram diminuídas e SAA e leptina aumentaram em éguas O versus N.  

As éguas O também foram mais resistentes à insulina do que as éguas N com uma maior 

eficácia da glicose. Após o nascimento, não houve diferença no crescimento da prole entre os 

grupos. No entanto, o SAA plasmático as concentrações foram aumentadas em potros O 

versus N até 6 meses, com potros O sendo consistentemente mais resistentes à insulina com 
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um maior eficácia da glicose. Aos 12 meses de idade, os potros O foram significativamente 

mais afetados pela osteocondrose do que os potros N. Todos os outros parâmetros não foram 

diferentes entre os grupos. Em conclusão, a obesidade materna alterou o metabolismo e 

aumentou a inflamação de baixo grau em mães e potros. O risco de desenvolver 

osteocondrose aos 12 meses de idade também foi maior em potros nascidos de mães obesas 

Segundo Torres et al. (2020), alterações radiográficas com prevalência de 92,5% em lesões de 

tarso e 50% de displasia fiseal em epífese distal de metacarpo em potros com 6 meses de 

idade estiveram associadas a diminuição nos níveis de 290 a 89 ng/mL de IGF 1 e a obesidade 

de suas mães no terço final da gestação.  

Em um estudo posterior, Torres et al (2021) avaliaram através de radiografia a 

presença de alterações nas articulações do tarso de animais nascidos e criados em manejo 

extensivo em um criatório da raça Crioula, e que se mantinham em sobrepeso durante o ano 

todo. Foi realizado um estudo retrospectivo de coorte em condições de campo de fêmeas com 

sobrepeso e/ou obesidade desde o nascimento, até a idade adulta. Foram avaliadas 37 fêmeas 

equinas da raça Crioula, nascidas e criadas nesta mesma propriedade. Foi realizada a pesagem 

com fita e mensuração da gordura da base da cauda com a utilização de aparelho de 

ultrassonografia. As projeções radiográficas foram confeccionadas na região do tarso em 

ambos os membros pélvicos. As éguas apresentaram média de escore de condição corporal 8, 

média de peso 557,29 +13,66 kg, gordura da base da cauda de 30,54 +3,17 mm. Cerca de 

60% dos equinos apresentaram achados radiológicos, com alterações de diminuição de espaço 

articular, proliferações ósseas e osteófitos classificadas em grau 2, 3 e 4. Nos animais de um 

ano de idade (12 meses), foram observados 70% de alterações articulares nos ossos do tarso. 

Segundo Torres et al (2021), tanto a obesidade nas éguas em reprodução, quanto o sobrepeso 

nos animais em desenvolvimento, podem ser fatores etiológicos importantes para o 

desenvolvimento desta doença na raça Crioula. 

A eficiência reprodutiva está intimamente relacionada com a condição corporal, a qual 

exerce efeito sobre a duração do anestro estacional, do período de transição para a atividade 

cíclica, do período interovulatório, a secreção de IGF-1 e leptina, o número de 

ciclos/concepção e as taxas de gestação, de perda embrionária precoce e de aborto. Desta 

forma, constata-se que a manutenção das éguas em condição corporal adequada, ECC > 5 

(escala de 1 a 9), é um pré-requisito a ser atendido para que os índices de eficiência 

reprodutiva sejam satisfatórios (Bender et al, 2014). Além de alterações relacionadas à 

ciclicidade das éguas, a obesidade pode alterar a qualidade de oócitos, embriões, ambiente 
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uterino e o desenvolvimento fetal, acarretando em maior ocorrência de lesões ortopédicas em 

potros. Maiores estudos são necessários para identificar todos os problemas reprodutivos 

associados à obesidade equina e de que maneira poderiam ser evitados. 

 

6 Dieta do potro e o surgimento de DOD’S 

 

O leite materno garante a nutrição do potro somente até o segundo mês de vida, 

período em que ocorre o pico de lactação da égua e início da redução da qualidade e 

quantidade do leite produzido pela égua, ao mesmo tempo, o potro tem suas exigências 

nutricionais diárias aumentadas (Henry et al., 2020). Com isso, a utilização de rações 

balanceadas é de suma importância para complementar o leite materno nesta fase, como um 

sistema de creep feeding (Cintra, 2016). Cintra (2016) cita que, diferente da espécie bovina, o 

sistema de creep feeding de equinos deve ser feito de forma individual, com cada potro 

recebendo a quantidade adequada para a sua idade, para que não ocorram desequilíbrios 

nutricionais, obesidade e, consequentemente, possíveis complicações clínicas. 

Especificamente, doenças ortopédicas do desenvolvimento (DOD), como fisites, 

deformidades flexurais e angulares, malformação vertebral cervical, discondroplasia, 

osteocondrose e osteocondrite dissecante (Torre et al., 2020). 

Assim, os nutrientes dietéticos do potro, em particular, devem atender às necessidades 

de acordo com os estágios de crescimento, com o objetivo de prevenir o aparecimento de 

desequilíbrios nutricionais durante o início da vida dos equinos (Cappai et al., 2018). Desse 

modo, condições de manejo e o tipo de alimentação, tanto de potros quanto de éguas prenhes, 

foram identificados como os principais fatores de risco (Torres et al., 2020). Onde, uma dieta 

rica em concentrados (alimentos de alto teor energético) durante a gestação tende a acarretar 

em um aumento da incidência de DOD’s (Vander Heyden et al., 2013; Cintra, 2016). Além 

disso, raças comumente caracterizadas com uma alta taxa de crescimento demonstrou 

desempenhar um papel predisponente no desenvolvimento dessas doenças (Mendoza et al., 

2016). 

 

6.1 Desequilíbrio de minerais 

 



35

 
 
 
 

 
 

A deficiência de minerais, incluindo cálcio, fósforo, cobre e zinco, pode acarretar em 

DOD’s (Pagan, 2003). Onde, grãos de cereais e forragens mais comumente utilizadas contêm 

quantidades insuficientes de determinados minerais. Uma dieta exclusivamente composta por 

feno de gramínea, quando oferecida a uma égua em lactação, fornece apenas 40% e 70% das 

necessidades de cálcio e fósforo de um recém-nascido, respectivamente, e menos de 40% das 

suas necessidades de cobre e zinco (Cunha, 1997). 

Por outro lado, os equinos, de modo geral, podem tolerar níveis relativamente altos de 

ingestão de minerais. Porém, excessos de cálcio, fósforo, zinco, iodo, flúor e alguns metais 

pesados, podem acarretar em DOD’s. As principais causas de excessos minerais ocorrem 

derivados de uma superfortificação do terreno, como uma adubação exagerada da pastagem 

ou, até mesmo, contaminação ambiental, além de suplementação inadequada e/ou 

fornecimento de fenos de leguminosas como fonte primária de forragem (Pagan, 2003). 

Assim sendo, a suplementação excessiva de cálcio (maior que 300% da quantidade 

necessária) pode levar a uma deficiência mineral secundária, interferindo na absorção de 

outros minerais, como fósforo, zinco e iodo, além de sobrecarga hepática e renal (Pearce, 

1997). 

 

6.2 Fontes e excessos de energia dietética 

 

 A ingestão excessiva de alimentos potencialmente energéticos podem levar ao 

crescimento rápido e aumento do escore de condição corporal (ECC), predispondo cavalos 

jovens à obesidade precoce e, consequentemente, DOD’s (Pagan, 2003). Um estudo do 

Kentucky (Pagan, 1996) mostrou que a acelerada taxa de crescimento e o aumento do peso 

corporal pela deposição de tecido adiposo, podem aumentar a incidência de certos tipos de 

doenças ortopédicas do desenvolvimento em potros Puro-Sangue Inglês. 

Além disso, a fonte de energia para cavalos jovens também pode ser importante, uma 

vez que hiperglicemia ou hiperinsulinemia têm sido implicadas na patogênese da 

osteocondrose, por exemplo (Ralston, 1995). Onde, potros que são submetidos a um aumento 

exagerado e sustentado da glicose ou insulina circulante, em resposta a uma refeição de 

carboidratos não estruturais, como o amido presente em grãos, podem estar predispostos a 

desenvolver osteocondrose. Assim sendo, a opção mais segura de fonte energética dietética, a 

fim de diminuir impactos negativos no desenvolvimento e na saúde digestiva de potros, é 
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gordura vegetal. Uma vez que o efeito negativo de hiperglicemia e hiperinsulinemia, causada 

pela ingestão de grãos/amido, não ocorre neste caso (Rapson et al., 2018). 

 

7 Síndrome metabólica equina 
 

A síndrome metabólica equina (SME) é um conjunto de alterações que possui como fator 

central a desregulação da insulina. O termo foi escolhido por conta das similaridades 

observadas com a síndrome metabólica humana, a qual é um conjunto de fatores de risco que 

predispõe à ocorrência de doença arterial coronária e diabetes mellitus tipo 2 em pessoas 

(Harris et al., 2020; Ragno et al., 2019). Em equinos, a síndrome se dá por um desbalanço nas 

concentrações de insulina, glicose e lipídeos do sangue, podendo se manifestar das seguintes 

formas: hiperinsulinemia basal, hiperinsulinemia excessiva ou prolongada em resposta a 

desafios com carboidratos administrados via oral ou endovenosa, com ou sem hiperglicemia 

excessiva ou prolongada; resistência periférica à insulina (RPI); e hipertrigliceridemia 

(Durham et al., 2019). 

Os sinais clínicos mais associados à SME são o desenvolvimento de laminite clínica ou 

subclínica sem causa reconhecida, o aumento de adiposidade em locais específicos e a 

obesidade (Figura 1). Foi comprovados que equinos com SME apresentam hiperinsulinemia 

mais intensa, a qual, por sua vez, está mais associada a quadros de laminite severa e com 

maior número de membros acometidos. Por isso, o desenvolvimento de laminite 

endocrinopática é comumente observado nos animais portadores da síndrome (de Laat et al., 

2019). 

Frequentemente, a SME aparece associada aos dois últimos sinais, embora possam ocorrer 

exceções. A obesidade em si não é mais vista como causa única da SME, mas sim como um 

fator de exacerbação do quadro. Na obesidade, o tecido adiposo pode se tornar disfuncional, 

alterando a secreção de adipocinas. Estas levam a consequências sistêmicas e afetam vários 

órgãos, incluindo o sistema cardiovascular, fígado, pâncreas, cérebro e sistema imune. O 

excesso de massa gorda leva à ativação dos macrófagos residentes, à hipóxia local e outros 

mecanismos, resultando em um estado pró-inflamatório e agravando o quadro de RPI. Desta 

forma, os animais obesos entrariam em um estado de metainflamação, que corresponde à 

inflamação crônica de baixa intensidade originada de uma resposta imune exacerbada ao 

excesso de nutrientes disponíveis. Em equinos, a ocorrência de inflamação em animais obesos 
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e nos casos de SME ainda não está totalmente comprovada, sendo que há trabalhos que 

mostram alterações e outros que não (Ragno et al., 2019; Zak et al., 2020). 

 

 

Figura 1. Cavalo castrado da raça Crioulo com escore de condição corporal 8 (1 a 9) e 
escore de crista de pescoço 4 (0 a 5), apresentando claudicação grau 2 ao passo em mais de 
um membro, com suspeita de síndrome metabólica equina (Fonte: arquivo pessoal J. R. M. 
Ferreira). 

 

Duas adipocinas têm papel importante na sensibilidade à insulina e parecem estar 

comprometidas na SME. Uma delas é a adiponectina, responsável pelo aumento da 

sensibilidade à insulina e redução da inflamação. Sua concentração é inversamente 

proporcional ao escore de condição corporal e sua diminuição apresentou relação com o 

desenvolvimento de laminite. A outra é a leptina, a qual teria como função prevenir o 

acúmulo de gordura e promover a sensibilidade à insulina. Há indícios que, nos animais com 

SME, ocorre resistência à leptina. (Ragno et al., 2019). 

Sua ocorrência também acaba sendo mais relacionada a cavalos de algumas raças, como 

pônei, Andaluz (Bamford et al., 2014) e Puro Sangue Árabe, jumentos, animais sedentários e 

idosos. Os cavalos com SME frequentemente são considerados “easy keepers”, os quais 

possuem maior facilidade na manutenção corporal, característica importante para momento de 

escassez de alimento em vida selvagem. Assim, o componente genético parece ter influência 

no desenvolvimento (Durham et al., 2019; Harris et al., 2020; Patterson Rosa et al., 2020; Van 

Den Wollenberg et al., 2020). 
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A alimentação pode ter papel crucial no desenvolvimento da síndrome, pois influencia 

diretamente na microbiota residente, nos produtos da fermentação, na homeostase 

gastrointestinal, no sistema imune e no balanço hormonal. Dietas com alto teor de 

carboidratos não estruturais têm maiores respostas glicêmica e insulinêmica e levam à 

diminuição da sensibilidade à insulina (Gordon et al., 2007; Hoffman et al., 2003; Iacob and 

Iacob, 2019; Shirazi-Beechey, 2008). Dietas ricas em amido agravam ainda mais a resposta 

insulinêmica, mesmo em equinos saudáveis, quando comparadas àquelas ricas em açúcar 

(Jacob et al., 2018). A alimentação crônica dos equinos com excesso de carboidratos não 

estruturais também diminui a concentração de adiponectina, e esses fatores podem levar à RPI 

(Durham et al., 2019; Harris et al., 2020). 

Os níveis de proteína da dieta também devem ser levados em consideração, pois 

alguns aminoácidos estimulam a secreção de insulina. Cavalos com SME apresentam resposta 

insulinêmica mais intensa e maiores concentrações de histidina, citrulina, tirosina, valina 

metionina, isoleucina, leucina e ornitina após consumo de refeição rica em proteína. O 

consumo combinado de refeições ricas em carboidratos não estruturais e proteínas ainda pode 

apresentar efeito sinérgico para secreção de insulina (Loos et al., 2019). 

Outro fator que pode predispor à ocorrência de SME são os disruptores endócrinos, já 

bem relacionados a fenótipos observados em humanos. Essas substâncias químicas estão 

presentes em diversos produtos comerciais, por exemplo, pesticidas e herbicidas. Seus efeitos 

deletérios estão relacionados à sua capacidade de ligação a receptores celulares com 

consequente alteração da expressão gênica e do metabolismo, crescimento e diferenciação 

celular. O acúmulo desses disruptores endócrinos parece ter relação com os fenótipos de SME 

observados e que, muitas vezes, não conseguiam ser explicados com base em outros aspectos 

do estilo de vida do animal (Durward-Akhurst et al., 2019). 

O diagnóstico de SME pode ser confirmado por meio de exames laboratoriais basais 

ou dinâmicos. A mensuração da insulina basal pode ser realizada, embora tenha que se tomar 

cuidado com o tempo de jejum para que não induza uma resistência à insulina e leve a 

problemas de interpretação do exame. A glicemia basal por sua vez não se mostra muito 

sensível para diagnóstico (Lyn Macon et al., 2021; Van Den Wollenberg et al., 2020). 

Hipertrigliceridemia frequentemente é identificada em cavalos e pôneis com SME, sendo que 

valores entre 57 e 94 mg/dl podem indicar alto risco de desenvolvimento de laminite em 

pôneis. A avaliação total de adiponectina ou de HMW adiponectina reduziu nos animais 
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afetados e quanto menor o valor, maior risco. Outras possibilidades são a dosagem de 

peptídeo C e incretinas (Durham et al., 2019; Elzinga et al., 2019). 

Os testes dinâmicos se baseiam em desafios orais e intravenosos que têm como 

objetivo obter informações sobre a relação de glicose e insulina no corpo, fornecendo 

diagnóstico muito mais preciso que os testes basais. O teste oral de glicose é realizado pelo 

fornecimento de porções de glicose ou dextrose em pó (0,5 a 1 g/kg de peso corpóreo (PC)) 

ou de 1 g/kg de PC de glicose diluído em 2 litros de água para mensuração da concentração de 

insulina 120 minutos após o fornecimento. O teste oral de açúcar usa um xarope específico de 

milho (Karo Light Corn) na dose de 0,15 ml/kg de PC por via oral. É recomendado realizar 

jejum de 3 a 12 horas antes do teste, embora alguns estudos já tenham mostrado que o 

fornecimento de forragens com baixa quantidade de carboidratos não estruturais não afetaria 

os resultados. A insulinemia deve ser mensurada de 60 a 90 minutos após o fornecimento 

(Delarocque et al., 2020; Durham et al., 2019; Lyn Macon et al., 2021; Van Den Wollenberg 

et al., 2020). 

O teste de resposta à insulina mede a resposta glicêmica à administração intravenosa 

de insulina exógena, permitindo assim a avaliação direta da captação de glicose dependente 

de insulina e da sensibilidade à insulina. Em cavalos normais, é esperado que a glicemia atinja 

níveis menores que 50% da concentração basal de 20 a 30 minutos após a aplicação de 0,02-

0,125 UI/kg de PC de insulina, retornando a níveis basais após 2 horas. Cavalos com RPI 

apresentam glicemia mais alta e voltam a valores basais rapidamente. Também pode ser 

realizado um teste de combinação de administração de glicose e insulina exógenas 

(Caltabilota et al., 2010; Elzinga et al., 2019). 

Novos métodos para diagnóstico sempre estão sendo pesquisados. Um dos mais 

recentes é o uso da metabolômica, já que a avaliação dos metabólitos produzidos indica de 

forma rápida e precisa alterações endógenas. O estudo das alterações de metabólitos 

relacionados ao fenótipo da SME também tem potencial de trazer maior compreensão das vias 

envolvidas e permitir a prevenção e o tratamento dessa condição (Patterson Rosa et al., 2020). 

É preciso realizar o diagnóstico diferencial para Disfunção da Pars Intermedia da 

Pituitária (PPID) em relação à predisposição para o desenvolvimento de laminite e 

desregulação da insulina, principalmente em casos que o animal apresente mais de 10 anos de 

idade. A prevalência de PPID chega a ser de 20% em equídeos acima de 15 anos de idade. 

Para tanto, a dosagem de ACTH deve ser realizada (Gehlen et al., 2020; McGowan, 2014). 
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Devem ser realizadas alterações no manejo geral do equino diagnosticado com SME. 

Em relação à dieta, é recomendada a restrição energética para perda de peso em animais 

obesos, objetivando-se perda semanal de 0,5 a 1% do PC (Delarocque et al., 2020; Durham et 

al., 2019). O teor de carboidratos não estruturais também deve ser controlado, a fim de evitar 

picos glicêmicos, enquanto que níveis de proteína, vitaminas e minerais devem ser mantidos 

conforme o requerimento diário do animal. Visto isso, o uso de algas na dieta de equinos pode 

trazer grandes benefícios pelo fato de as mesmas possuírem altas quantidades de vitaminas, 

minerais, pigmentos, lipídeos, ácidos graxos, proteínas e aminoácidos. Algumas espécies têm 

mostrado também ações antioxidantes, anti-inflamatórias e hepatoprotetoras (Marycz et al., 

2018). 

Suplemento à base de microalgas ricas em ácido docosahexaenoico (DHA) mostrou 

melhora nos níveis de triglicerídeos e tendência a diminuir os níveis de TNF-α em equinos 

diagnosticados com SME (Elzinga et al., 2019). A utilização de slow feeders também é 

recomendada, a fim de aumentar o tempo para consumo do alimento (Durham et al., 2019). 

Exercícios devem ser estimulados, pois aumentam a sensibilidade à insulina, reduzem a 

inflamação e ajudam na perda de peso. Contudo, as recomendações variam bastante conforme 

a presença ou ausência de laminite ativa, recente ou controlada (Morgan et al., 2016). Em 

alguns casos, fármacos deverão ser adicionados para o controle da síndrome (Durham et al., 

2019). Outras linhas que vêm sendo estudadas para controle da SME são o uso de células 

tronco, a fim de diminuir a progressão da doença e diminuir os sintomas (Marycz et al., 2018, 

2015), e de inibidores de receptores sabor doce (T1R2/3), para diminuir a captação de glicose 

no intestino delgado (De Laat et al., 2018). 

 

8 MANEJO DO EQUINO OBESO 

 

8.1 DIETA 

 

Os programas de perda de peso devem ser adaptados ao animal e devem considerar o 

que é viável para o proprietário. Em alguns cavalos, a interrupção da “superalimentação” e o 

fornecimento de uma fonte alimentar mais adequada podem ser suficientes para induzir a 
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diminuição do peso corporal (Rendle et al., 2018). De forma geral, deve haver déficit calórico 

diário, uma vez que a ingestão diária deve estar abaixo do gasto energético basal. 

De fato, o envolvimento do médico veterinário nutrólogo se torna primordial, tanto no 

ajuste da nova dieta, quanto na prevenção/após o desenvolvimento de laminite, patologia esta, 

muito comum de ocorrer em casos de obesidade e síndromes metabólicas. Assim, nesses 

pacientes, os programas de perda de peso devem ser mais agressivos, pois há um desejo 

adicional de limitar a hiperinsulinemia e o exercício não pode ser incluído como parte do 

programa de tratamento. Se programas de perda de peso estão sendo implementados antes do 

desenvolvimento de laminite ou outras morbidades, então há mais tempo a se planejar a nova 

dieta, podendo haver menor necessidade de remover 100% os cavalos do atual programa 

dietético e controlar todos os aspectos da mesma (Rendle et al., 2018). 

Inclusive, o acesso às pastagens é sempre desejável, pois permite a expressão de 

comportamentos normais. No entanto, quando o acesso ao pasto é contínuo, há dificuldade de 

estimar o consumo total diário, e tendência a subestimar o consumo geral de 

alimentos/calorias. Portanto, é vantajoso restringir o acesso ao pasto durante o período 

inicial/agudo da perda de peso em um animal obeso. Se o acesso à pastagem for permitido, 

então deve-se considerar as composições bromatológicas da mesma, como matéria seca (MS), 

matéria mineral (MN), proteína bruta (PB), fibra bruta (FB), lignina, amido, dentre outros 

(Rendle et al., 2018). 

Vários métodos têm sido recomendados para limitar o acesso de gramíneas afim de 

“promover saúde” (Harris, 2017), ou prevenir danos à pastagem (Longland, 2013). 

Focinheiras de pastoreio, por exemplo, podem auxiliar na redução da ingestão e permitir 

apenas o pastoreio através de um pequeno buraco ou fendas, foram relatadas como sendo 

usadas em 16% dos equinos do Reino Unido (Sinclair et al., 2018) e em 77,5% dos equídeos 

dos EUA com excesso de peso (Jaqueth et al., 2018). A focinheira pode diminuir com sucesso 

a ingestão de matéria seca do pasto em até 80% e, assim, ajudar a prevenir ou reduzir o ganho 

de peso (Glunk et al., 2014), embora os resultados possam ser variáveis individualmente 

(Longland et al., 2016). Outros métodos de restrição incluem o pastoreio em faixa, em que 

uma área menor do campo é cercada e o acesso à grama fresca é facilitado pelo movimento de 

uma ou mais linhas da cerca (Longland et al., 2021). Isso pode reduzir a ingestão diária e 

ajudar a prevenir um aumento no ECC. 

Ainda sobre volumoso, o feno, no qual é o alimento mais indicado em casos de 

obesidade, deve constituir a maior parte da dieta para qualquer cavalo obeso (Argo et al., 
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2014). A qualidade do mesmo pode variar e, embora a análise de forragem esteja amplamente 

disponível, raramente é realizada na prática pelos proprietários (Longland et al., 2014; Moore-

Colyer et al., 2014). Além do volumoso, deve-se fornecer ad libitum água e sal mineral, 

ambos de excelente qualidade. 

Como forma de induzir ao emagrecimento, muitos proprietários, erroneamente, 

submetem o animal a um jejum intermitente. Porém, essa atividade vai contrariamente às 

diretrizes fisiológicas normais dos equinos, visto que, os mesmos foram adaptados a ingerir 

pequenas quantidades de alimento ao longo do dia. Isso, associado a um mecanismo de 

secreção de ácido clorídrico (HCL) estomacal contínuo, em quantidades variáveis ao longo do 

dia e da noite, ocorrendo mesmo sem a presença de alimento (Campbell-Thompson et al., 

1987). Assim sendo, a falta da presença de alimento no estômago, no qual contribuiria no 

tamponamento do HCL, não ocorre mais. Acarretando, assim, em problemas clínicos 

secundários, como é o caso das inflamações da mucosa gástrica ou gastrites (Araujo Junior et 

al., 2021). 

A fim de inibir a prática do jejum em equinos, alguns estudos comprovaram que até 

30% do volumoso oriundo da dieta pode ser substituído por palha, para reduzir ainda mais a 

ingestão calórica, mantendo a ingestão de fibras. Diante disso, é importante que a palha deva 

ser introduzida gradualmente para ajudar a evitar complicações gastrointestinais (Rendle et 

al., 2018). 

 

8.2 Manejo e prevenção da obesidade 
 

O efeito do exercício para a obesidade em cavalos é inconsistente entre os estudos. Em 

alguns trabalhos, períodos relativamente curtos de exercício (20 a 30 minutos) parecem 

aumentar a sensibilidade à insulina (Powell et al, 2002). Em contrapartida, pôneis com 

sobrepeso que foram exercitados por seis semanas com dieta controlada, obtiveram 

sensibilidade à insulina melhorada (Freestone et al, 1992). Além disso, a perda de peso 

resultará em alguma perda muscular indesejável, além da perda de gordura desejada, onde o 

exercício pode ajudar a limitar a perda de músculo e contribuir para um efeito anti-

inflamatório (Menzies-Gow et al, 2014). 

A fim de reduzir a desregulação insulinêmica, muito comum em casos de obesidade e 

síndrome metabólicas, recomendam-se sessões de meia hora de exercício, onde elevem a 

frequência cardíaca para mais de 150 batimentos por minuto, sendo realizados cinco dias por 
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semana, assumindo que não terão outros efeitos prejudiciais à saúde do animal, como risco de 

desenvolvimento a laminite ou claudicação (Rendle et al., 2018). 

Assim, é importante o proprietário ter a consciência de que o exercício não substitui 

uma dieta adequada, e que exercício moderado na ausência de restrição alimentar pode não 

apresentar efeito desejável (Carter et al., 2010; Turner et al., 2011). 

 

9 Resultados e discussão  

 

Atualmente Buroxid et al (dados não publicados) avaliaram a condição corporal em 

equinos da raça Crioula de diferentes categorias criados em sistema a pasto em duas 

propriedades localizadas nas regiões Sul (A) e Sudeste (B) do Brasil, durante as quatro 

estações do ano. O objetivo desse trabalho foi comparar a condição corporal e incidência de 

obesidade em equinos da raça Crioula de diferentes categorias, criados em sistemas a pasto 

em duas propriedades localizadas nas regiões sul e sudeste do Brasil, durante as quatro 

estações do ano. Foram avaliadas quatro categorias com 10 animais cada: Potros ± 2,5 anos 

(P19/20), Potros ± 1,5 anos (P20/21), Éguas Lactantes (EL), Éguas não Lactantes (ENL). 

Foram realizadas avaliações de peso, escore de condição corporal e escore de crista de 

pescoço em todas as categorias. Todas as mensurações foram realizadas pelo mesmo 

avaliador, em ambas as propriedades.     

O Escore de Condição Corporal (ECC) foi realizado através da palpação e estimativa 

visual do equino seguindo a metodologia de Henneke et al. (1983). Foram adotadas 

classificações como baixo (≤ 4), moderado (ECC = 5), sobrepeso (ECC = 6), obeso (ECC ≥ 

7). Para as éguas em terço final de gestação e período reprodutivo foram adotadas as 

classificações baixo (≤ 4); moderadamente baixo (ECC = 5), moderado (ECC = 6), sobrepeso 

(ECC = 7) e obeso (ECC > 7). A diferença foi adotada devido as éguas apresentarem melhor 

eficiência reprodutiva mantendo a pontuação 6 (Henneke et al, 1983).  

A avaliação do Escore de Crista de Pescoço foi realizada através da palpação e 

estimativa visual da porção medial do pescoço seguindo a metodologia de Carter et al (2009). 

Foram adotadas as classificações Baixo (CNS ≤ 1,5), Moderado (CNS = 2) e Alto (CNS ≥ 3) 

para todas categorias. A avaliação do peso foi realizada através da fita de pesagem específica 

para equinos seguindo a metodologia proposta por Paz et al. (2013). Foi utilizado o 

delineamento inteiramente casualizado com esquema fatorial 2x4x4 (2 tratamentos, 4 
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categorias e 4 estações). Os dados foram submetidos à análise descritiva, onde foram 

realizadas médias e desvio padrão utilizando-se o pacote Office Excel.  

A propriedade A preconiza a criação de equinos soltos em piquetes de 40, 60 e 900 

hectares e pouca rotação entre eles. O proprietário preconiza a criação a campo, os equinos 

são manuseados somente para manejo sanitário e reprodutivo. Poucos exemplares são 

confinados com intuito de preparo morfológico e doma. Além disso, não há oferta alimentos 

complementares e sal mineral para os equinos nos piquetes. A propriedade B preconiza a 

criação mais intensiva, criação em piquetes menores que variam de 4 a 13 hectares, com 

considerável rotação dos equinos entre os piquetes e utilização de complemento alimentar de 

aveia (Avena sativa) e feno de tifton 85 (Cynodon spp) nos períodos de seca (outono e 

inverno) para todos os lotes. Os potros em lactação, em fases de cabresteamento, preparo 

morfológico e doma, recebem complemento alimentar em Creep Feeding, piquetes menores e 

baias, respectivamente. Todos equinos desta propriedade recebem sal mineral ad libidum. 

As médias e desvio padrão de peso, ECC e CNS da categoria potros 20/21 de ambas as 

propriedades estão expressas na Tabela 2. Na propriedade A, os potros apresentaram 

manutenção do ECC ao longo das três estações do ano e redução na estação de inverno. A 

região onde a propriedade está alocada é característica por apresentar campos alagadiços, 

conhecidos como baixadas ou banhados, que apresenta grande acúmulo de água nas estações 

de maior pluviosidade, mantendo as forrageiras submersas e menos acessíveis para os 

animais. Devido à propriedade não ofertar alimentos complementares e não haver manejo de 

pastagens, os equinos apresentaram perda em todas variáveis avaliadas. A perda de ±27,5Kg e 

manter a média de ECC moderadamente baixo são indesejáveis, pois, os equinos não 

apresentam ganho compensatório, ou seja, não recuperam a perda no seu desenvolvimento. 

As médias desta categoria alocada na propriedade B apresentaram pouca oscilação ao 

longo das estações do ano, porém em comparação com os equinos alocados na propriedade A, 

nas estações de primavera e outono, os equinos apresentaram médias de ECC moderadamente 

alto, correspondendo ao sobrepeso. Assim como a subnutrição, a ingestão excessiva de 

alimentos potencialmente energéticos também é prejudicial ao desenvolvimento de potros, 

predispondo à DOD’s (Pagan, 2003). Durante as fases de lactação e desenvolvimento, nesta 

propriedade os potros recebem grãos de aveia (Avena sativa) em creep feeding quando estão 

em fase de lactação e 3 kg/animal/dia em cocho coletivo após o desmame durante a fase de 

crescimento e desenvolvimento. Essa forma de oferta de alimento para equinos não é 

adequada devido aos indivíduos dominantes consumirem mais, podendo apresentar obesidade 
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e os submissos ECC moderadamente baixo, proporcionando ocorrência de desequilíbrios 

nutricionais, obesidade e, consequentemente, possíveis complicações clínicas (Cintra, 2016).  

 
Tabela 2. Médias e desvio padrão de peso, escore de condição corporal e escore de 
crista de pescoço, dos potros geração 20/21, das propriedades A (Sul) e B (Sudeste) ao 
longo das quatro estações do ano. 

A Peso ECC¹ CNS² 
Primavera 288,1 ± 16,9 5,5 ± 0,7 2,1 ± 0,2 
Verão 326,7 ± 23,6 5,5 ± 0,5 2,0 ± 0,14 
Outono 364,2 ± 18,1 5,4 ± 0,5 2,0 ± 0,1 
Inverno 336,7 ± 28,3 4,7 ± 0,6 1,9 ± 0,2 

B Peso ECC¹ CNS² 
Primavera 301,2 ± 38,9 6,1 ± 0,7 2,3 ± 0,4 
Verão 329,3 ± 24,3 5,9 ± 0,2 2,2 ± 0,3 
Outono 365,1 ± 51,3 6,0 ± 0,7 2,0 ± 0,3 
Inverno 363,0 ± 51,9 5,6 ± 0,5 2,4 ± 0,4 
¹Escore de condição corporal (Henneke et al, 1983), ²Escore de crista de pescoço (Carter et al, 2009) 
Fonte: Buroxid et al (dados não publicados) 
 

Os potros da categoria P19/20 alocados na região Sul apresentaram sobrepeso na 

estaçãos de verão (Tabela 3). Foram selecionados os melhores potros da criação e alocados 

em pastagem nativa com Azevém (Lolium Multiflorum) no inverno de 2021. Dos indivíduos 

avaliados, todos que estavam neste piquete apresentaram sobrepeso. O acesso ad libitum a 

forrageiras em determinadas épocas do ano pode causar excesso de suas necessidades de 

energia e proteína resultando em obesidade (Elphinstone, 1981; Hughes & Gallacher, 1993; 

Marlow et al., 1983). O Azevém apresenta grande disponibilidade de carboidratos não 

estruturais e frutano (Johnson et al, 2013).  O sobrepeso observado no verão é justificado pela 

maior disponibilidade e qualidade forrageira nos piquetes da região e área disponível para 

circular e buscar alimentos com maior percentagem de carboidratos estruturais. Segundo 

Zavattini et al (2018), a região de clima temperado (região Sul) apresenta forrageiras de maior 

aporte energético quando comparado com as de clima tropical (região Sudeste), que devido a 

seu crescimento rápido tentem a reduzir seu valor nutricional mais rápido. O escore de crista 

de pescoço se manteve, apresentando redução da média na estação de inverno, junto com peso 

e ECC, devido a menor oferta de alimento neste período. 

Na propriedade B, foi observado maiores médias de CNS nas estações de primavera e 

verão (Tabela 3). A pontuação 3 foi observada em alguns indivíduos, e pode estar 

correlacionado com o aumento da adiposidade regional interna (ao redor dos órgãos) e 
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predisposição a distúrbios metabólicos, como desregulação da insulina (Burns et al, 2010). O 

sobrepeso de equinos observado na estação de outono e inverno condiz com o período de 

utilização de alimentos complementares de feno de tifton (Cynodon spp) e aveia (Avena 

sativa) em cochos coletivos para todos equinos alocados nesta propriedade devido a pouca 

disponibilidade e qualidade de forragem nessas estações do ano, período de seca na região 

sudeste.  

Além disso, todos equinos que apresentaram obesidade nas estações de verão e 

inverno estavam confinados em baias recebendo feno de tifton (Cynodon spp) ad libidum e 6 

Kg/animal/dia de aveia em grão (Avena sativa) para preparo morfológico. Na estação de 

primavera 33.33% dos equinos que apresentaram obesidade estavam confinados em baias. A 

utilização de alimentos altamente energéticos e o confinamento são um fator de risco para 

síndromes metabólicas e lesões secundárias a obesidade durante o treinamento e competições 

de equinos atletas (AMARAL et al. 2017; GALLIO et al. 2014). 

Os potros da categoria 19/20, alocados na propriedade A, apresentaram ganho de peso 

nas avaliações de verão (38,6 kg) e outono (27 kg), e perda de peso na avaliação de inverno 

(49,6 kg). Na propriedade B, os potros desta categoria apresentaram ganho de peso nas 

avaliações de verão (0,8 kg), outono (9,7 kg) e inverno (22,4 kg). Porém foi observado 

sobrepeso nas estações de primavera (67%), verão (83%), outono (90%) e inverno (43%). 

Enquanto que na propriedade A, o sobrepeso foi observado nas estações de primavera (33%), 

verão (100%) e Outono (56%). A obesidade foi observada na propriedade B nas estações de 

primavera (25%), verão (17%) e inverno (14%).  

 

Tabela 3. Médias e desvio padrão de peso, escore de condição corporal e escore de 
crista de pescoço, dos potros geração 19/20, das propriedades A (Sul) e B (Sudeste) ao 
longo das quatro estações do ano. 

 Sul Peso ECC¹ CNS² 
Primavera 333,3 ± 29,9 5,4 ± 0,5 2,2 ± 0,3 
Verão 371,9 ± 27,8 6,1 ± 0,2 2,2 ± 0,3 
Outono 398,9 ± 28,3 5,8 ± 0,3 2,1 ± 0,2 
Inverno 349,3 ± 26,7 5,1 ± 0,2 2,0 ± 0,0 

 Sudeste Peso ECC¹ CNS² 
Primavera 371,1 ± 27,2 6,5 ± 0,5 2,6 ± 0,4 
Verão 371,9 ± 23,2 6,4 ± 0,4 2,5 ± 0,3 
Outono 381,6 ± 26,27 6,1 ± 0,4 2,0 ± 0,0 
Inverno 339,7 ± 27,3  6,1 ± 0,7 2,3 ± 0,5 
¹Escore de condição corporal (Henneke et al, 1983), ²Escore de crista de pescoço (Carter et al, 2009) 
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Fonte: Buroxid et al (dados não publicados) 
 

Os potros da categoria 19/20, alocados na propriedade A, apresentaram ganho de peso 

nas avaliações de verão (38,6 kg) e outono (27 kg), e perda de peso na avaliação de inverno 

(49,6 kg). Na propriedade B, os potros desta categoria apresentaram ganho de peso nas 

avaliações de verão (0,8 kg), outono (9,7 kg) e inverno (22,4 kg). Porém foi observado 

sobrepeso nas estações de primavera (67%), verão (83%), outono (90%) e inverno (43%). 

Enquanto que na propriedade A, o sobrepeso foi observado nas estações de primavera (33%), 

verão (100%) e Outono (56%). A obesidade foi observada na propriedade B nas estações de 

primavera (25%), verão (17%) e inverno (14%).  

Ao longo do período de avalição, alguns potros considerados acima da média, de 

ambas as categorias foram confinados em baias com intuito de preparo para provas de 

morfologia em ambas as propriedades. NA propriedade A, 15,38% dos potros avaliados na 

categoria P19/20 durante a estação de outono e 11,11% dos potros avaliados da categoria 

P20/21 durante a estação de inverno, estavam alocados em baias. Foi ofertado  6 

Kg/animal/dia de concentrado comercial especifico para equinos e capineira de azevém 

(Lolium multiflorum) ad libitum. Todos mantiveram a pontuação do CNS e ECC moderado 

durante as avaliações. A classificação de CNS alta (3) não foi observada nos potros da 

propriedade A, mas sim em alguns indivíduos alocados na propriedade B da categoria P19/20 

nas estações de primavera (25%), verão (6,3%) e inverno (8,2%). Na categoria potros P20/21 

alocados na propriedade B foi observado CNS alto nas estações de primavera (4,4%) e 

inverno (2,3%). O deposito de tecido adiposo ao longo da crista do pescoço pode estar 

correlacionado com o aumento da adiposidade regional interna (ao redor dos órgãos), além 

disso,  a classificação de CNS alta aumenta a predisposição a distúrbios metabólicos, como 

desregulação da insulina  (Burns et al, 2010). 

A presença de sobrepeso e obesidade em alguns potros alocados na propriedade B 

pode estar relacionada com a ingestão excessiva de alimentos potencialmente energéticos. 

Essa condição pode levar ao crescimento rápido e aumento do escore de condição corporal 

(ECC), predispondo potros em fase de desenvolvimento à obesidade precoce e, 

consequentemente, DOD’s (Pagan, 2003) e resposta insulinêmica, mesmo em equinos 

saudáveis (Jacob et al., 2018). Também foi observado sobrepeso em alguns potros alocados 

na propriedade A. Estes estavam em piquete com forrageiras de campo nativo e Azevém 

(Lolium Multiflorum). Dietas com alto teor de carboidratos não estruturais têm maiores 
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respostas glicêmica e insulinêmica e levam à diminuição da sensibilidade à insulina (Gordon 

et al., 2007; Hoffman et al., 2003; Iacob and Iacob, 2019; Shirazi-Beechey, 2008). 

As médias e desvio padrão dos animais avaliados pertencentes à categoria de Éguas 

Lactantes (EL), alocados nas propriedades A e B estão representados na Tabela 4. Foi 

observado piora na média de ECC na estação de inverno em ambas as propriedades. Diferente 

da redição Sudeste, na região Sul o inverno apresenta maior pluviosidade. A propriedade A 

esta alocada em região de campos alagadiços/banhado e nesta estação todos os piquetes 

apresentaram pouca disponibilidade de forragem, devido a quantidade de água. Na região 

sudeste, o inverno é o período de menor pluviosidade, sendo o período de seca, e menor 

disponibilidade e qualidade de forragem. Mesmo com a utilização de complementos 

alimentares durante essa estação, foi observado redução do ECC, peso e CNS.  

 

Tabela 4. Médias e desvio padrão de peso, escore de condição corporal e escore de 
crista de pescoço, das éguas lactantes, das propriedades A (Sul) e B (Sudeste) ao longo 
das quatro estações do ano. 

 Sul Peso ECC¹ CNS² 
Primavera 435,1 ± 28,1 5,7 ± 0,5 2,4 ± 0,3 
Verão 437,0 ± 25,7 5,6 ± 0,4 2,2 ± 0,2 
Outono 447,2 ± 23,6 5,5 ± 0,5 2,1 ± 0,2 
Inverno 452,5 ± 53,0 5,0 ± 0,0 2,3 ± 0,4 

 Sudeste Peso ECC¹ CNS² 
Primavera 419,0 ± 21,1 5,4 ± 0,7 2,1 ± 0,2 
Verão 429,3 ± 27,7 5,7 ± 0,6 2,2 ± 0,3 
Outono 426,0 ± 27,0 5,6 ± 0,7 2,1 ± 0,2 
Inverno 370,0 ± 14,2 5,0 ± 0,0 2,0 ± 0,0 
¹Escore de condição corporal (Henneke et al, 1983), ²Escore de crista de pescoço (Carter et al, 2009) 
Fonte: Buroxid et al (dados não publicados) 
 

Foi observado CNS alto na estação de primavera (10%) desta categoria na propriedade 

A. Foi observado sobrepeso nas estações de primavera (40%), verão (40%) e outono (22,2%) 

nas éguas desta categoria alocadas na propriedade A. Na propriedade B foi observado 

sobrepeso nas estações de primavera (25%), verão (30,8%) e outono (50%). Em ambas as 

propriedades os animais desta categoria apresentaram ECC moderado. 

As médias e desvio padrão de peso, ECC e CNS, das éguas não lactantes, de ambas as 

propriedades estão expressas na Tabela 5. As éguas desta categoria alocadas na região Sul, 

apresentaram manutenção nas médias de ECC nas estações de primavera, verão e outono, e 

perda de ECC na estação de inverno. A perda condiz com a estação de menor oferta de 
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forragem. Na propriedade B foi observada redução linear do ECC desta categoria dos meses 

de primavera ao inverno, onde foi observada a menor média de ECC.  

 

Tabela 5. Médias e desvio padrão de peso, escore de condição corporal e escore de 
crista de pescoço, das éguas não lactantes, das propriedades A (Sul) e B (Sudeste) ao 
longo das quatro estações do ano. 

 Sul Peso ECC¹ CNS² 
Primavera 441,2 ± 24,5 6,1 ± 0,4 2,2 ± 0,3 
Verão 453,4 ± 35,2 6,3 ± 0,4 2,3 ± 0,3 
Outono 478,5 ± 39,5 6,2 ± 0,5 2,4 ± 04 
Inverno 448,0 ± 44,9 5,2 ± 0,7 2,1 ± 0,2 

 Sudeste Peso ECC¹ CNS² 
Primavera 456,9 ± 44,0 6,6 ± 0,6 2,6 ± 0,5 
Verão 456,2 ± 43,7 6,4 ± 0,9 2,6 ± 0,5 
Outono 441,1 ± 31,9 5,8 ± 0,8 2,1 ± 0,4 
Inverno 436,4 ± 26,3 5,5 ± 0,7 2,1 ± 0,3 
¹Escore de condição corporal (Henneke et al, 1983), ²Escore de crista de pescoço (Carter et al, 2009) 
Fonte: Buroxid et al (dados não publicados) 

 

Na propriedade A, foi observada obesidade nas estações de primavera (9,1%), verão 

(25%) e outono (16,7%). Na propriedade B, foi observado nas estações de primavera (58,3%), 

verão (60%), outono (8,3%) e inverno (12,5%). Todos equinos dessa categoria permaneceram 

em piquetes com nenhum complemento alimentar (propriedade A) e com complemento 

alimentar nas estações de outono e inverno (propriedade B), sem diferenciação de manejo 

dentro de cada propriedade. A presença de diferentes ECC, principalmente presença de 

obesidade, pode indicar que alguns indivíduos apresentam problemas metabólicos e se 

enquadram na classificação de easy keeper (Watts, 2014). 

O sobrepeso e/ou obesidade, encontrados em todas as categorias de ambas as 

propriedades, pelo menos em uma estação do ano, em equinos criados a pasto é um fator de 

risco para problemas metabólicos de baixa a média hereditariedade (Guerreiro et al, 2019). 

Torres et al, avaliaram éguas gestantes da raça Crioula com sobrepeso, somente a campo e 

sem suplementação alimentar e posteriormente seus potros. Foi observado que com a 

proximidade do parto houve aumento nos níveis de insulina das éguas e 92,85% dos potros 

apresentaram osteoartrite distal do tarso aos seis meses de idade.  

Os equinos da raça Crioula apresentaram maior pontuação de escore de condição 

corporal e escore de crista de pescoço na região Sudeste, que mantinha seus animais com 
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utilização de complementos alimentares e confinamento em baias por períodos determinados. 

Buroxid et al (dados não publicados) encontraram maior pontuação do Escore de Condição 

Corporal e deposição de gordura na crista do pescoço em equinos confinados em baias com 

alimentação com alto teor de amido. O mesmo foi encontrado na propriedade A, em potros 

alocados em piquetes com campo nativo a pastagem de Azevém (Lolium Multiflorum). O 

sobrepeso e obesidade em potros aumentam a incidência de lesões articulares, osteoartrite e 

laminite, além disso, assim como a desnutrição, a obesidade também afeta negativamente o 

desenvolvimento (Amaral et al. 2017; GALLIO et al. 2014). 

Equinos da raça crioula, de diferentes categorias, criados em sistema a pasto nas 

regiões Sul e Sudeste, apresentam diferentes padrões de condição corporal ao longo das 

quatro estações do ano. Independente da região há preconização de equinos com formas mais 

arredondadas, condizente com sobrepeso e obesidade. Foi observados indivíduos em ambas as 

propriedades, dentro de mesma categoria, que possuem respostas metabólicas diferentes, 

apresentando maior facilidade de ganho e manutenção de peso e escore de condição corporal. 

A utilização dos complementos alimentares e confinamento em baias ou piquetes menores 

predispõem o sobrepeso e obesidade.  

 

 

10 Considerações finais 
 

A obesidade em equinos gera prejuízos em todas as fases de criação. Deve haver 

conscientização de criadores e profissionais da área com intuito de melhorar a saúde e bem 

estar dos animais com intuito de melhorar o desempenho e longevidade dos animais.  

A redução da utilização de alimentos com alto teor de amido, bem como forrageiras 

com alto teor de carboidratos não estruturais e o uso de melaço na dieta de equinos que são 

criados confinados ou em pastagens com muita disponibilidade de forragens que apresentam 

essa característica deve ser avaliada. 

A desmistificação do equino com sobrepeso ou obesidade é o mais saudavél e belo 

deve ser mais intensiva. Para isso, os proprietários devem ser conscientizados sobre como 

avaliar o status metabólio de seus animais através da escala de escore de condição corporal e a 

escala de escore de crista de pescoço. 
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Resumo 
O objetivo dos estudos foi avaliar o efeito da substituição do milho grão inteiro (MGI) por 

coprodutos em relação aos parâmetros de fermentação ruminal. Três experimentos foram 

realizados para avaliar a inclusão de casca de soja (CS), polpa cítrica (PC) e caroço de 

algodão (CA). Os estudos foram realizados no Laboratório de Nutrição e Reprodução Animal 

(LNRA), do Departamento de Zootecnia da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 

(ESALQ/USP). Foram utilizados 32 bovinos da raça Nelore, machos, com idade de 24±2 

meses, com cânulas no saco dorsal do rúmen e PC de 420±35 kg. O delineamento 

experimental foi em blocos completos casualizados, com 4 tratamentos e 8 repetições. Os 

animais foram pesados após jejum de sólidos durante 14h para determinação dos blocos. No 

Exp 1, teores de inclusão de CS foram 0, 33, 66 e 85% (%MS) em substituição ao MGI. 

Houve efeito linear crescente para acetato (P<0,01), relação C2:C3 (P<0,01) e relação 

C2C4:C3 (P<0,01) e linear decrescente para propionato (P<0,01), isobutirato (P<0,01), 

valerato (P=0,04). Houve, efeito quadrático para concentração total de AGCC (P<0,01), pH 

ruminal (P=0,02) e N-NH3 (P<0,01). No Exp 2 foram avaliadas a inclusão de 0, 33, 66 e 85% 

de PCP (%MS) em substituição ao MGI. Houve efeito linear decrescente para Isobutirato 

(P<0,01) e isovalerato (P<0,01) e linear crescente para butirato (P<0,01). Houve efeito 

quadrático para propionato (P<0,01), relação C2:C3 (P<0,01) e relação C2C4:C3 (P<0,01). 

No Exp 3 foi avaliado a inclusão de 0, 5, 10 ou 15% de CA (%MS) em substituição ao MGI. 

Houve efeito quadrático para valerato (P=0,01) e N-NH3 (P<0,01). A inclusão desses 
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coprodutos em dietas compostas por MGI, sem presença de forragem, deve ser individual de 

cada ingrediente e, se possível, em níveis moderados. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 
  De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes 

(ABIEC, 2022) o Brasil possui um rebanho bovino de 196,4 milhões de cabeças e produziu 

cerca de 9,7 milhões de Tonelada Equivalente Carcaça (TEC) no ano de 2021, das quais 

25,5% foram destinadas à exportação e 74,4% permaneceram no mercado interno. Aliado a 

isso, segundo projeções da FAO (2020) até 2029 estima-se que haja aumento na produção de 

carne bovina de 6 milhões de TEC, considerando que os países em desenvolvimento serão 

responsáveis por 81% desse aumento. Além disso, há também uma perspectiva de aumento no 

consumo de carne bovina até 2029, logo, a mesma será responsável por 16% do aumento do 

consumo total de carnes. 

 A nutrição de ruminantes baseia-se principalmente no consumo de alimentos 

volumosos, haja visto, que estes animais evoluíram anatomicamente e fisiologicamente como 

herbívoros, sendo extremamente eficazes no aproveitamento de forragens. Estes alimentos 

possuem características essenciais para manter as funções fisiológicas desses animais em 

condições normais, sendo dependentes de variáveis como tamanho de partículas e 

características químicas e físicas.  

 No entanto, manter em condições e quantidades adequadas alimentos volumosos em 

confinamentos comerciais é um desafio, pois a compra/venda, armazenamento e manejo 

destes alimentos é bastante complicado, principalmente, em grandes quantidades. 

Considerando que as fontes mais comumente utilizadas encontram-se cada vez mais escassas 

e, consequentemente, com valores mais altos, a utilização de dietas sem a inclusão de 

alimentos volumosos é uma alternativa comercial e operacional de bastante valia para esses 

sistemas de produção.  

 Segundo levantamento realizado por Silvestre & Millen (2021) 11,1% dos 

nutricionistas utilizam o bagaço de cana-de-açúcar como fonte de volumoso na terminação de 

bovinos em confinamento, sendo o segundo volumoso mais utilizado depois da silagem de 

milho que está em 69,4% das dietas nestes sistemas. Porém, dependendo do nível de inclusão 

o bagaço de cana-de-açúcar pode haver redução no consumo de matéria seca (CMS), o que 

pode causar certa restrição na sua utilização em dietas para bovinos de corte (Virmond, 2001). 
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 A eficiência econômica na produção de bovinos está diretamente ligada ao preço dos 

ingredientes utilizados, visto que, a alimentação representa 70% do custo total nestes sistemas 

e, 80% está relacionado ao valor do alimento concentrado que está sendo utilizado (Restle & 

Vaz, 1999). Desta forma, a utilização de coprodutos tem como objetivo reduzir os custos e 

incrementar a produtividade. Existe uma ampla diversidade de coprodutos que podem ser 

utilizados na nutrição de ruminantes, que, quando avaliados e empregados adequadamente 

podem contribuir de forma significativa para a produção, havendo a necessidade de avaliar as 

estratégias de utilização destes alimentos de forma adequada. 

 Dentre os coprodutos que já compõem as dietas nos confinamentos brasileiros 

podemos destacar o CA (52,8%), PC (30,6%) e a CS (2,8%) (Silvestre & Millen, 2021). Estes 

coprodutos são resultados de indústrias bastante representativas no país, de acordo com a 

Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2022), a produção do CA no Brasil na 

safra 2021/2022 totalizou aproximadamente 3.715 milhões de toneladas, ademais, a CS que é 

um coproduto obtido durante o processamento industrial do grão de soja, ou seja, que tem sua 

obtenção diretamente relacionada a produção total do grão, que na safra 2021/2022 alcançou 

uma produção de cerca de 125.549 milhões de toneladas. Além disso, a PC obtida na indústria 

citrícola é outro coproduto com grande produção, visto que, o Brasil é responsável pela 

produção de 50% de suco de laranja, com 85% de representatividade no mercado global 

(Neves et al., 2010). 

 As avaliações desenvolvidas nestes estudos tiveram como objetivo avaliar níveis de 

inclusão de coprodutos (CS, PCP e CA) em dietas que não possuem a inclusão de fonte de 

volumoso, as quais eram constituídas de grão de milho inteiro e NPP. 

 

REVISÃO DE LITERATURA 
 
Confinamento de bovinos de corte 
 Estratégias de intensificação dos sistemas de produção de bovinos de corte tornam-se 

cada vez mais utilizados no Brasil, como, por exemplo, o uso de sistemas confinados. Nestes 

sistemas os animais permanecem em um espaço limitado e recebem todo o alimento no 

cocho, incluindo a fonte de volumoso. O uso destes sistemas costuma encurtar o ciclo de 

produção, aumentando a produção de arrobas por ano (Oliveira, 2017).  

 No Brasil, normalmente, a produção em confinamento é utilizada durante a época seca 

do ano, buscando reduzir a influência da escassez de forragem sobre o desempenho dos 
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animais e reduzindo o impacto no ganho de peso durante esta época, possibilitando a venda 

no momento em que os preços estão mais atrativos (Souza, 2005). 

 Nos sistemas de confinamento a maior parte do alimento que é fornecido aos animais 

são concentrados, os quais representam a principal fonte de energia utilizada na terminação de 

bovinos de corte. De modo geral, os concentrados são grãos e cereais que possuem quantidade 

de fibra bruta (FB) inferior a 18% ou fibra em detergente neutro inferior a 30%. Atualmente, a 

participação de coprodutos nas dietas de confinamento também tem merecido destaque nesta 

categoria, sendo todos comumente utilizados na composição de rações para bovinos de corte 

(Santos & Moscardini, 2007). 

 Segundo levantamento realizado por Silvestre & Millen (2021) a maior parte das 

dietas de terminação nestes sistemas possuem nível médio de 80,5% de inclusão de 

concentrado, principalmente, visando o aumento da densidade energética da dieta, além disso, 

a maioria dos produtores utilizam algum tipo de coproduto nas dietas de terminação. No 

entanto, o uso de dietas com alto nível de concentrado pode desencadear diversos distúrbios 

metabólicos (Cervieri et al., 2009), consequência de uma alta produção de subprodutos do 

processo fermentativo como lactado e AGCC. 

 Nutrientes que possuem uma rápida fermentação como o amido tendem a promover a 

maior acidificação do ambiente ruminal e o aumento da osmolaridade, consequência da 

grande produção de ácidos, essa situação pode desencadear efeitos como a redução no pH 

ruminal, diarréia e anorexia, porém, os sintomas subclínicos também podem prejudicar o 

desempenho destes animais, devido a flutuações no consumo diário (Gomes et al., 2015). 

Nesses tipos de dieta é importante que a quantidade mínima de fibra fisicamente efetiva 

(FDNfe) seja atendida para que a ruminação e motilidade sejam mantidas afim de reduzir os 

riscos de distúrbios metabólicos que essas dietas costumam causar (Marino & Medeiros, 

2015). Atualmente 80,6% dos nutricionistas já utilizam a FDNfe como principal método para 

avaliar a qualidade da fibra das dietas, enquanto 11,1% utilizam o valor de fibra em 

detergente neutro (FDN) somente, além disso, a maioria dos nutricionistas trabalham com 

diferentes tipos de dietas durante o período de adaptação ao sistema de confinamento 

(Silvestre & Millen, 2021). 

 O uso de coprodutos fibrosos e com fermentação mais lenta são alternativas que 

reduzem os riscos que dietas ricas em carboidratos prontamente disponíveis podem ocasionar, 

além disso, a utilização de aditivos como os ionóforos e antibióticos também auxiliam na 

manutenção da estabilidade do pH ruminal nesses sistemas (Nagaraja, 2007). 
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Coprodutos na alimentação de ruminantes 
 Uma das alternativas que pode ser utilizadas afim de melhorar a eficiência produtiva e 

econômica na produção de bovinos é o uso de coprodutos nas dietas. Neste intuito pesquisas 

são desenvolvidas afim de avaliar os efeitos dos mais diversos coprodutos agroindustriais sob 

o desempenho desses animais e os níveis de inclusão em que propiciam os melhores 

resultados e, que possibilitem a redução nos custos com alimentação (Kotsampasi et al., 

2017). 

 A utilização destes resíduos na alimentação animal é uma alternativa bastante 

pertinente pois reduz o impacto ambiental que o acúmulo destes resíduos industriais causa, 

além de ser uma alternativa para reduzir os custos de produção animal (Salman, 2012). A 

utilização na nutrição animal pode ser influenciada por alguns fatores como a disponibilidade 

do material na região, características nutricionais, presença de fatores antinutricionais e custo 

dos mesmos em relação aos ingredientes tradicionalmente utilizados (Carvalho, 1992). 

 De acordo com Jayathilakan et al. (2012) há uma diferença conceitual entre 

coprodutos e subprodutos, basicamente, ambos são materiais gerados de forma secundária 

após um processo de produção, porém, devido ao termo subproduto demonstrar um certo grau 

de inferioridade, os materiais com potencial de comercialização passaram a ser chamados de 

coprodutos, enquanto os subprodutos são aqueles que não possuem fim mercadológico. 

Segundo mesmo autor, os coprodutos podem ser classificados quanto a sua origem, moagem, 

capacidade de produção de amido, indústria de fermentação, açucareira, petróleo, madeira, 

papel, frutas e vegetais. 

 Existem fatores inerentes aos coprodutos que podem prejudicar o aproveitamento de 

seus nutrientes, como, a presença de fatores antinutricionais (Azevêdo et al., 2012). É 

importante destacar que quando esses alimentos são utilizados na alimentação de animais 

ruminantes, os mesmos possuem a capacidade de transformar estes resíduos de baixa 

qualidade em um produto de origem animal com alto valor biológico devido a fermentação 

ruminal que os microrganismos presentes no rúmen destes animais realizam (Carrera et al., 

2012). 

 Em relação ao uso de coprodutos é sempre importante estar atento a composição 

nutricional, visto que, esses alimentos geralmente não possuem padronização completamente 

estabelecida, o que, consequentemente, dificulta o balanceamento das dietas utilizando estes 

alimentos (Meneghetti & Domingues, 2008). 

 Os coprodutos oriundos da produção de biodiesel também passaram a ser muito 

utilizados nos últimos anos, consequência, da crescente busca por fontes de energia 
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renováveis que a cada ano são mais utilizadas devido ao aumento na preocupação mundial 

com o meio ambiente, além disso, esses alimentos podem substituir os alimentos 

concentrados comumente utilizados, que são os responsáveis pela maior parte dos custos com 

a nutrição (Pacheco et al., 2014). 

 Dentre os coprodutos já utilizados na nutrição de ruminantes pode-se citar também a 

CS, o CA, o bagaço de laranja, a glicerina bruta, a casca de café entre outros (Rego et al., 

2019). Esses alimentos estão bastante presentes na alimentação de bovinos por todo o país, 

geralmente, de acordo com a produção disponível em cada região.  

 
Casca de Soja 
De acordo com a literatura encontrada a CS apresenta níveis de 64,81% de FDN, com 

teor de lignina de aproximadamente 2,5% (Nasem, 2016), sendo considerada um produto com 

fibra de alta qualidade, degradabilidade e digestibilidade. Os teores de proteína bruta (PB), 

extrato etéreo (EE), matéria mineral (MM) e nutrientes digestíveis totais (NDT) na MS são de 

12,36%, 2,28%, 5,04% e 62,65%, respectivamente. Além disso, sua fração FDN é composta 

em sua maior parte por celulose (43%) e, em menor quantidade, por hemicelulose (18%) 

(Mulligan et al., 1999). 

Mesmo com os teores elevados de FDN, a CS é altamente digestível, incrementando 

nutricionalmente a dieta e diminuindo os riscos de distúrbios ruminais, como a acidose (Hao 

et al., 2015). Segundo Ezequiel et al. (2006), a inclusão de CS em substituição ao milho em 

dietas de bovinos confinados não prejudicou o ganho de peso dos animais, mesmo com maior 

consumo de fibra em detergente ácido (FDA). 

Em geral, a CS mostra-se uma alternativa viável na nutrição de ruminantes, tanto para 

baratear a dieta, quanto para manter os parâmetros fermentativos estáveis. O aumento do FDN 

proporcionado pela inclusão de CS, normalmente em substituição ao amido, resulta em 

mudança no padrão fermentativo e, consequentemente, aumentando o pH ruminal (Ferreira et 

al., 2011), proporcionando um ambiente propício para proliferação de bactérias consumidoras 

de lactato (Kung & Hession, 1995), como a Megasphaera elsdenii, esses microrganismos, por 

sua vez, convertem lactato em propionato (Sartori et al., 2017), aumentando a retenção de 

energia advinda da dieta. 

Em estudo realizado por Ferreira et al. (2011), os autores avaliaram os efeitos da 

substituição do milho moído por CS (0, 15, 30 e 45% da MS) em relação aos parâmetros 

fermentativos de cordeiros alimentados com elevado teor de concentrados. Foi observado 

resposta quadrática na concentração total de AGCC, o ponto ótimo foi considerado com 15% 
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de inclusão de CS. Os autores observaram, também, efeito linear crescente no pH ruminal e, 

da mesma forma, estabilização e redução na variação do pH ao longo do dia. 

Além de mostrar-se efetiva na estabilização do processo fermentativo, são relatados 

alguns efeitos benéficos da utilização de CS em relação à produção de AGCC. Como citado 

em revisão realizada por Ipharraguerre & Clark (2003), as concentrações de AGCC não se 

modificam ou aumentam em estudos feitos em vacas leiteiras lactantes. Semelhante aos 

resultados obtidos em estudo realizado por Sarwar et al. (1991), os autores avaliaram a 

substituição do FDN advindo da forragem pelo FDN da CS na alimentação de vacas leiteiras 

recebendo dietas compostas por mais de 50% de concentrados. Os autores relataram que a 

inclusão de CS foi efetiva em reduzir a proporção molar de acetato. 

Em trabalho realizado por Grigsby et al. (1992), os autores não relataram 

modificações ocasionadas pela inclusão de CS em relação ao pH ruminal, concentração de 

propionato e AGCC total, porém, o acetato foi afetado positivamente em dietas com maiores 

níveis de inclusão de CS. Da mesma forma, Zervas et al. (1998), não observaram efeito no pH 

ruminal e produção de AGCC quando houve inclusão de CS em substituição ao milho nas 

dietas. 

Como mencionado por Ludden et al. (1995), a CS apresenta entre 74 e 80% do valor 

alimentar do milho, quando incluída em quantidades moderadas em dietas de elevado teor de 

concentrados. Devido a sua composição química e pode causar melhoria na produção de 

AGCC com benefícios fisiológicos em relação ao pH ruminal (Ferreira et al., 2011). 

Entretanto, altos níveis de inclusão de CS em dietas com elevados teores de concentrados 

ocasionam queda na digestibilidade da MS e dos nutrientes. 

A CS, por ser um coproduto da agroindústria, apresenta outros benefícios além da sua 

efetividade dietética e potenciais melhorias no ambiente ruminal. Um ponto a ser ressaltado é 

seu baixo custo quando comparado com o milho, esse, também pode variar conforme a 

oscilação de preços da soja no mercado internacional. Em dietas de milho ofertado em grão 

inteiro, onde a moagem do milho é dispensada juntamente com o material estrutural e 

operacional de confinamentos convencionais, a CS pode substituir em milho em até 15% da 

dieta em rações sem forragem (Katsuki, 2009), proporcionando menor custo de produção aos 

pecuaristas. 

 
Polpa cítrica 

 A PC é um coproduto originado durante o processamento da laranja para a produção 

de suco nas indústrias, é composta pelas cascas, vesículas, membranas e sementes da laranja. 
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A mesma pode ser utilizada na nutrição de ruminantes como alternativa de substituição, 

principalmente para os alimentos energéticos comumente utilizados como o milho, visto que, 

a mesma possui cerca de 3700 Kcal/Kg (Rostagno et al., 2017). 

 Ao sair da fábrica a polpa possui aproximadamente 80% de umidade, que, apesar de 

ser interessante para alguns pontos durante o manejo, como melhorar a homogeneidade da 

dieta, essa alta umidade acaba desencadeando a proliferação de fungos e dificultando o 

armazenamento por períodos maiores de tempo (Macedo et al., 2007; Aguiar et al., 2016). 

 O processo mais utilizado para a secagem da polpa consiste em consecutivas 

prensagens, afim de reduzir a umidade para 65-75%, com posterior secagem a cerca de 

110°C, até obter umidade de 10-12%, que possibilita o processo de peletização (Aguiar et al., 

2016). A utilização da PCP melhora a capacidade de armazenamento deste produto, além de, 

auxiliar na logística de transporte tanto durante a compra quanto no operacional da 

propriedade. Outro ponto vantajoso desse processo é a padronização da MS, que exclui a 

necessidade de acompanhar diariamente, pois não há variação significativa nestes valores. 

 A PC é um alimento com alta disponibilidade, principalmente, na região Sudeste, onde 

há maior quantidade de indústrias citrícolas, podendo ser utilizado em diferentes estratégias 

para a nutrição de animais ruminantes. Segundo levantamento realizado por Silvestre & 

Millen (2021), a maioria dos confinamentos no Brasil utilizam algum coproduto em suas 

dietas, sendo a PC o segundo coproduto mais mencionado, representando cerca de 30,6% do 

total de coprodutos utilizados. 

  De acordo com Nasem (2016) a PC possui cerca de 69% NDT, 7% de PB, 24% de 

FDN e 2,4% de EE. Além disso, apresenta altas concentrações de pectina, cerca de 22,3% na 

MS, devido a isso, quando adicionada na dieta a mesma induz, em maior parte, a produção de 

ácido acético enquanto reduz a de ácido lático e propiônico, mudando a proporção dos 

produtos da fermentação ruminal (Bampidis & Robinson, 2006). Esta característica auxilia na 

redução dos riscos de distúrbios clínicos, sendo diferente do que ocorre com os alimentos 

energéticos comumente utilizados, que possuem maior quantidade de amido, desencadeando 

uma fermentação amilolítica induzindo uma maior produção de ácido lático e propionato. 

Porém, de acordo com Júnior et al. (2008) quando a PC é fornecida em grandes quantidades 

sem prévia adaptação, pode levar a uma acidose ruminal subclínica.  

 Apesar do milho e a polpa possuírem valores de carboidratos totais semelhantes, cerca 

de 80%, há diferença na fermentação ruminal e, consequentemente, no crescimento dos 

microrganismos e na geração de energia. O milho possui quase toda sua fração de 

carboidratos ocupada pelo amido (70% da MS) enquanto a polpa possui cerca de 25% de 
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FDN e 30% de carboidratos solúveis na MS, todos com tempos diferentes de degradação 

(Carvalho, 1998). 

 A pectina é um carboidrato estrutural localizado na região da lamela média da parede 

celular, possui como característica uma extensa e rápida taxa de degradação no rúmen (Van 

Soest, 1994). De acordo com Sniffen (1988) a taxa de degradação da pectina está entre 30 e 

50%/hora enquanto o MGI tem uma taxa de 10 a 20%/hora. 

 A PC é comumente utilizada em substituição aos grãos das dietas, em estudos 

realizados por Caparra et al. (2007) e Sharif et al. (2018), avaliando a PC em substituição ao 

concentrado em diferentes porcentagens para cordeiros observaram que tal substituições (0 e 

30%) não alterou o consumo, a digestibilidade dos nutrientes ou a eficiência alimentar (EA).  

 De acordo com Henrique et al. (1998), em dietas contendo principalmente concentrado 

(aproximadamente 80%), quando é feita a substituição do milho pela polpa há redução no 

CMS. Contudo, não foram observadas diferenças no desempenho de bovinos confinados 

recebendo dietas com altos teores de concentrado até o nível de 55% de substituição do milho 

pela PC (Henrique et al., 2004). 

 Quanto aos produtos da fermentação ruminal da polpa, em experimento realizado por 

Pizon & Wing (2011) avaliando a substituição do milho moído pela PC (0, 19, 38 e 55%) na 

dieta total observou que mesmo no menor nível de inclusão a polpa gerou um aumento na 

proporção de acetato em relação a propionato, além de ser observado menor pH ruminal para 

os tratamentos contendo PC.  

 Avaliando a utilização da PC em substituição a silagem de grãos de milho 

reconstituído em dietas para cordeiros, Neves (2021) constatou aumento linear no pH ruminal 

(3,32; 5,92 e 5,72) à medida que houve a substituição da PC pela silagem de grão de milho 

reconstituído, ademais, a eficiência na síntese de proteína microbiana (Pmic) também superior 

para os tratamentos contendo o coproduto. 

 

 Caroço de algodão 

O Brasil é um dos maiores produtores de algodão do mundo, sendo que das 2.358 

milhões de toneladas produzidas, apenas 715 mil toneladas são utilizadas pelo mercado 

interno (CONAB, 2021). A pluma é o principal produto extraído do algodão para utilização 

comercial e industrial, entretanto, corresponde a aproximadamente 36 % da composição total 

do algodão que chega à indústria. Dos outros 64 % da composição do algodão destinado à 

indústria têxtil, 58 % correspondem ao CA. Após a remoção da pluma do algodão, o caroço 

apresenta uma composição rica em óleo (Silva, 1995), fibra de alta degradabilidade e 
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proteína. Sendo assim, o principal interesse pecuário nas safras de algodão é um subproduto 

da indústria têxtil, o CA. 

A composição bromatológica do CA apresenta valores de NDT, PB, FDN e EE 

próximos a 81,92%, 22,62%, 46,04% e 18,9%, respectivamente (Valadares Filho et al., 2006). 

Todavia, existem variações na composição do algodão de acordo com suas diferentes 

apresentações comerciais e variedades, segundo a Associação Baiana dos Produtores de 

Algodão (ABAPA, 2018). Um trabalho com vacas leiteiras relatou formas distintas de adesão 

do CA à parede do rúmen, assim como modificou o comportamento ingestivo em função dos 

diferentes tipos de caroço (Coppock et al., 1985b). Outra característica importante esta na 

capacidade do CA se manter na camada superior do conteúdo ruminal, o que favorece a 

motilidade ruminal e consequentemente a movimentação de partículas e estímulo a ruminação 

(Pires et al., 1997).  

A fração FDN presente no caroço de algodão tem efetividade de 100%, o que explica 

possíveis mudanças de comportamento ingestivo (BCNRM, 2016). Apesar disso, a elevada 

digestibilidade dessa porção fibrosa pode ocasionar redução no tempo diário despendido com 

ruminação e mastigação (Lima et al., 2014). A alta concentração de lipídeos possibilita uma 

substituição de CHOs de rápida fermentação como fração calórica, o que pode favorecer o 

ambiente ruminal e, consequentemente, a digestibilidade da fração fibrosa (Teixeira & 

Borges, 2005).  A composição lipídica do CA é principalmente de ácidos graxos insaturados 

(AGI) e o ácido graxo linoleico (C18:2) pode representar até 59% (Pesce, 2008). Em dietas 

para ruminantes, a fonte de gordura de vegetais é mais inibitória que a gordura de origem 

animal, devido à maior predominância de AGI (Van Soest, 1994). Portanto, uma utilização 

excessiva de fonte de gordura vegetal, com ácidos graxos livres (AGL), pode desfavorecer a 

digestibilidade da fração fibrosa (Sullivan et al., 2004). De acordo com Coppock & Wilks 

(1991) as gorduras ou óleos livres são mais prejudiciais que a gordura advinda de sementes 

oleaginosas na digestibilidade da fibra. Como o óleo presente no CA está envolto por uma 

camada de proteção, sua liberação ocorre de forma lenta, através de mastigação e ruminação, 

permitindo a realização de biohidrogenação pela microbiota ruminal e reduzindo efeitos 

negativos sobre a digestibilidade do conteúdo fibroso no rúmen. 

A alta densidade energética do CA pode afetar o CMS mas também favorecer o 

desempenho de bovinos de corte. Com 14 % de inclusão de CA na dieta, foram observados 

maior ganho médio diário (GMD) e melhor EA em bovinos de corte, comparado ao 

tratamento sem inclusão de CA (Gouvea et al., 2020). Maior CMS foi observado para animais 

alimentados com CA (10 e 15% de inclusão na MS) em estudo realizado por Cranston et al. 
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(2006) com dietas contendo milho floculado, em que o CMS aumentou para compensar 

energeticamente a maior porcentagem de FDN nas dietas com CA. Em dietas com GMI, 

inclusão de pequeno teores de fibra podem melhorar o aproveitamento energético da dieta, 

além de aumentar o CMS e o desempenho, provavelmente devido à maior ruminação e 

melhoria do ambiente ruminal (Marques, 2011). Outro fator que pode influenciar o CMS é o 

aumento do índice de seleção da dieta quando a inclusão de CA é superior à 14% (Sousa et 

al., 2009). 

De acordo com Valinote et al. (2006) a inclusão de CA em dietas de elevado teor de 

concentrados não alterou o pH ruminal, a concentração de N-NH3 e AGCC, porém aumentou 

a degradabilidade da fração fibrosa no ambiente ruminal. Em contraste, Zinn & Plascencia 

(1993) observaram que a inclusão de 20% de CA em dietas de elevado teor de concentrados 

manteve os valores médios de pH mais elevados e com uma maior síntese microbiana, porém, 

diminuiu a degradabilidade ruminal da matéria orgânica (MO), em comparação a dieta 

controle. Níveis de inclusão de gordura, principalmente AGI, podem influenciar todo o 

processo fermentativo. A microbiota ruminal pode ser sobrecarregada com a maior inclusão 

de AGI, ocasionando em biohidrogenação incompleta ou não realização (Arrigoni et al., 

2016). A inclusão de níveis elevados de CA na dieta pode prejudicar o CMS e degradação 

ruminal da dieta com maiores níveis de fibra, uma vez que a concentração de AGI do CA 

(Pesce, 2008) prejudica principalmente as bactérias celulolíticas (Jenkins, 1993). 

O CA tem potencial para ser utilizado em dietas para bovinos em terminação com 

baixa inclusão de fibras, melhorando o ambiente ruminal e, consequentemente, favorecendo a 

fermentação microbiana (Pires et al., 1997), provavelmente, devido à liberação lenta do 

conteúdo lipídico do CA e aumento no tempo de ruminação (Sousa et al., 2009; Nogueira et 

al., 2019), o que resulta em aumento do CMS. Nesse sentido, dietas com grão de milho inteiro 

podem se favorecer com a inclusão de CA na sua composição, com a finalidade de melhorar 

ambiente ruminal e CMS em dietas sem presença de forragem, com característica de menor 

CMS (Marques, 2011).  

 
MATERIAL E MÉTODOS  
 
Os trabalhos a serem abordados foram conduzidos nas instalações do Laboratório de 

Nutrição e Reprodução Animal (LNRA), pertencente ao Departamento de Zootecnia da 

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ-USP), Universidade de São 
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Paulo, localizada em Piracicaba – SP –Brasil e aprovados pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais - CEUA N° 5747280721 

Para a condução dos três estudos, foram utilizados 32 novilhos da raça nelore, 

castrados e providos de cânulas no saco dorsal do rúmen, com peso corporal de 

aproximadamente 420 ± 35 kg, os animais foram alojados em baias individuais com piso de 

concreto, contendo comedouros e bebedouros individuais. 

Os três ensaios foram conduzidos em delineamento experimental de blocos completos 

casualizados, com quatro tratamentos e oito repetições (n = 32). Antes do início de cada 

experimento os animais foram pesados em jejum de sólidos por 14 horas para definição dos 

blocos. 

Nos experimentos 1, 2 e 3 foram avaliados a inclusão de CS, PCP e CA, 

respectivamente. Todas as dietas avaliadas foram formuladas para serem isoproteicas, sendo 

os ajustes necessários feitos na composição do NPP de cada um dos tratamentos avaliados 

(Tabela 1). Os tratamentos propostos em cada um dos experimentos foram: 

- Experimento 1: 
- Controle = inclusão de 15% de pelete e 85% de MGI. 

- CS33 = inclusão de 15% de pelete, 33% de CS e 52% de MGI. 

- CS66 = inclusão de 15% de pelete, 66% de CS e 19% de MGI. 

- CS85 = inclusão de 15% de pelete e 85% CS. 

- Experimento 2: 
- Controle = inclusão de 15% de pelete e 85% de MGI. 

- PC33 = inclusão de 15% de pelete, 33% de PCP e 52% de MGI. 

- PC66 = inclusão de 15% de pelete, 66% de PCP e 19% de MGI. 

- PC85 = inclusão de 15% de pelete e 85% de PCP. 

- Experimento 3: 
-Controle = inclusão de 15% de pelete e 85% de MGI. 
-CA5 = inclusão de 15% de pelete, 5% de CA e 80% de MGI. 
-CA10 = inclusão de 15% de pelete, 10% de CA e 75% de MGI. 
- CA15 = inclusão de 15% de pelete e 15% de CA e 70% de MGI. 
Durante o período experimental os animais tiveram acesso “ad libitum” à dieta, sendo 

ofertada diariamente as 8h00min, permitindo sobra de até 5% em relação ao ofertado. A 

oferta da dieta total foi ajustada com base na sobra quantificada em relação à oferta do dia 

anterior. As dietas eram pesadas em balança eletrônica com precisão de 50 gramas. Além 
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disso, ao longo de cada período experimental, amostras da oferta eram colhidas diariamente e 

armazenada a -18°C para posterior análise e cálculo do consumo diário de matéria seca.  

Para calcular o consumo dos nutrientes individualmente, as amostras da oferta, das 

sobras e ingredientes eram descongeladas e, posteriormente, secas em estufa de ventilação 

forçada a 55 ºC por 72 horas para avaliação da matéria seca 1 (MS) para posteriores análises. 

Em seguida todas as amostras foram moídas em moinho tipo Wiley (Marconi, Piracicaba, 

Brasil) com peneiras com crivos de 1,0 mm. O teor de MS 2 foi determinado por meio da 

secagem em estufa a 105°C por 24 horas, a MO foi obtida por meio da incineração da amostra 

em mufla a 550°C por 4 horas (AOAC, 1990). A concentração de nitrogênio total foi 

determinada através da combustão da amostra utilizando um aparelho Leco TruMac (Leco 

Corporation, St. Joseph, MI), conforme a AOAC (1997). O EE foi determinado utilizando um 

aparelho Ankom XT15 (Ankom Tech. Corp., Macedon, NY; AOAC, 1990). A concentração 

de FDN e FDA foi determinada de acordo com a metodologia descrita por Van Soest et al. 

(1991) utilizando aparelho Ankom A2000 (Ankom Tech. Corp., Macedon, NY; AOAC, 

1990). Para a determinação de FDN foi utilizado α-amilase termoestável e sulfito de sódio. 

 

Tabela 1. Composição bromatológica das dietas experimentais. 

 Item Experimento 1 
Controle CS33 CS66 CS85 

MS 89,06 89,77 90,85 90,88 
PB 13,99 14,32 14,67 14,75 
EE 4,77 4,13 3,11 3,12 
FDN 12,86 30,47 48,64 58,60 
FDA 4,37 19,30 35,34 43,16 
MM 4,69 5,71 6,73 7,31 

 Item Experimento 2 
Controle PC33 PC66 PC85 

MS 89,06 89,60 90,14 90,45 
PB 13,99 13,65 13,49 13,74 
EE 4,77 4,29 3,80 3,36 
FDN 12,86 17,16 21,47 23,82 
FDA 4,37 9,79 15,24 18,28 
MM 4,69 7,38 10,07 11,62 

 Item Experimento 3 
Controle CA5 CA10 CA15 

MS 89,06 89,15 89,88 89,47 
PB 13,99 13,66 13,57 13,70 
EE 4,77 5,44 6,22 6,99 
FDN 12,86 14,90 17,21 18,52 
FDA 4,37 6,00 7,84 9,35 
MM 4,69 4,81 4,92 5,04 
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Experimento 1: Controle = inclusão de 15% de pelete e 85% de MGI; CS33 = inclusão de 15% de pelete, 33% 
de CS e 52% de MGI; CS66 = inclusão de 15% de pelete, 66% de CS e 19% de MGI; CS85 = inclusão de 15% 
de pelete e 85% de CS; 
Experimento 2: Controle = inclusão de 15% de pelete e 85% de MGI; PC33 = inclusão de 15% de pelete, 33% 
de PC e 52% de MGI; PC66 = inclusão de 15% de pelete, 66% de PC e 19% de MGI; PC85 = inclusão de 15% 
de pelete e 85% de PC 
Experimento 3: Controle = inclusão de 15% de pelete e 85% de MGI; CA5 = inclusão de 15% de pelete, 15% 
de CA e 52% de MGI; CA10 = inclusão de 15% de pelete, 10% de CA e 75% de milho grão; CA15 = inclusão 
de 15% de pelete e 15% de CA e 70% de MGI. 
MS = matéria seca; MO = matéria orgânica; PB = proteína bruta; EE = extrato etéreo; FDN = fibra em 
detergente neutro dieta; FDA = fibra em detergente ácido; MM = Matéria mineral; NDT = nutrientes digestíveis 
totais. 

 

Após a realização das análises químicas das dietas ofertadas, sobras e ingredientes 

utilizados, o CMS e nutrientes foi calculado pela subtração das sobras em relação ao material 

ofertado. Dessa forma, foi possível alcançar o consumo individual de nutrientes de cada 

animal. 

Os experimentos duraram 28 dias cada, sendo os primeiros 27 dias destinados à 

adaptação dos animais às dietas experimentais. Durante o dia 28 de cada estudo, foram 

realizadas colheitas de conteúdo ruminal nas horas 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 21 em relação a 

oferta das dietas. 

Imediatamente após a colheita, o conteúdo ruminal foi filtrado em tecido de nylon de 

150 micras e a fase sólida foi devolvida ao rúmen. A partir do filtrado foi obtido o pH do 

fluído ruminal utilizando-se um potenciômetro digital (Digimed® DM20, Campo Grande, 

MS, Brasil). De cada amostra colhida, foram retiradas três alíquotas de 2mL, as quais foram 

armazenadas a -18°C para posterior análise de AGCC, NNH3. 

Para determinação de AGCC foi utilizado 2,0mL do fluído ruminal que foi 

centrifugado a 15.000g, durante 15 minutos e a 4°C. Posteriormente 0,8mL do sobrenadante 

foi transferido para o vial cromatográfico e adicionado 0,4mL de solução 3:1 de metafosfórico 

(25%) com ácido fórmico (98-100%) e 0,2mL de solução de ácido 2-etil-butírico 100 mM 

(padrão interno). Desse extrato, 1µL foi injetado em cromatógrafo gasoso (CG HP 7890A; 

Injetor HP 7683B, Agilent Technologies) equipado com coluna capilar HP-FFAP (1909F-

112; 25 m; 0,32 mm; 0,5 μm; JeW Agilent Technologies). A injeção foi realizada 

automaticamente pelo sistema injetor acoplado ao cromatógrafo. O gás de arraste utilizado foi 

o H2, mantido em fluxo de 31,35 mL/min. A temperatura do injetor e do detector foi de 

260°C. O tempo total de análise cromatográfica foi de 16,5 minutos, dividido em três rampas 

de aquecimento: 80°C (1 min), 120°C (20°C/min; 3 min) e 205°C (10°C/min; 2 min) (Ferreira 

et al., 2016). A concentração dos AGCC (mM/L) foi determinada com base em uma curva 

cromatográfica de calibração externa. Para análise estatística, os dados utilizados foram 
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transformados para proporção molar (mM/100mM), ou seja, a relação entre a quantia de um 

determinado AGCC e o total observado. 

A concentração de N-NH3 foi determinada pelo método colorimétrico descrito por 

Chaney & Marbach (1962), adaptado para leitor de microplaca (EON, BioTech Instruments, 

Winooski, VT, EUA), utilizando filtro de absorbância de 550 nm. 

 Os dados foram analisados por meio do procedimento MIXED (SAS Inst., Inc., Cary, 

NC, 2009). Para todas as variáveis analisadas, o animal foi considerado a unidade 

experimental. Todos os dados foram analisados para normalidade residual usando o teste de 

Shapiro-Wilk e remoção de outliers com base no valor de r de Student. A aproximação de 

Kenward-Roger foi usada para determinar o denominador de f para o teste de efeitos fixos. A 

diferença considerada significativa foi adotada quando P ≤ 0,05. As médias dos tratamentos 

foram obtidas através do comando LSMEANS. A comparação dos tratamentos foi avaliada 

por polinômios lineares e quadráticos.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Experimento 1: 
O consumo de nutrientes é um dos parâmetros mais importantes para o 

estabelecimento do processo fermentativo, a mudança na ingestão de substratos pode 

interferir diretamente tanto na produção total de AGCC, quanto na estequiometria dos 

mesmos (Berchielli et al., 2006). Segundo os mesmos autores, pode ocorrer grande variação 

das relações acetato:propionato:butirato decorrente do substrato consumido pelo animal, 

sendo que em dietas compostas por grãos em sua maior parte, as proporções podem chegar 

em  40:40:20, já em dietas ricas em alimentos fibrosos, a relação pode ser bem diferente 

75:15:10. 

Como observado na tabela 2. houve efeito quadrático no CMS, CMS%PC, MO, PB, 

EE. Sendo o tratamento CS33, apresentou maior consumo dos nutrientes citados 

anteriormente, o que corrobora com o trabalho de Ferreira et al. (2011), segundo os autores, 

esse aumento ocorre para que seja compensado o menor teor energético proporcionado pela 

substituição do MGI pela CS. Entretanto, houve uma queda de consumo nos tratamentos com 

maior inclusão de CS mesmo apresentando um FDN altamente digestível, como demonstrado 

por Quicke et al. (1959) em ensaio in vitro, diferente do observado por Ferreira et al. (2011). 

Tal fato é justificado pelo aumento no consumo de FDN das dietas, visto que, houve um 

aumento expressivo nos níveis de inclusão de CS nas dietas. 
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De maneira geral, não são observadas modificações bruscas e recorrentes na produção 

total e proporção de AGCC quando há a inclusão de CS na dieta de ruminantes (Ipharraguerre 

& Clark, 2003). Diferente do observado na literatura, houve efeito quadrático (P < 0,01) para 

a concentração total de AGCC. Alguns autores relatam que a inclusão de níveis baixos de CS 

podem beneficiar o ambiente ruminal com o aumento do pH do meio (Ferreira et al., 2011), 

esse fato pode ser importante para o CMS dos animais, aumentando diretamente o 

fornecimento de substrato fermentescível para produção de AGCC. 

 

Tabela 2. Consumo de nutrientes de bovinos alimentados com níveis crescentes de inclusão 
de CS em dietas a base de MGI e pelete proteico (PP). 

Item3 Tratamento1 
EPM2 Valor de P4 

COM CS33 CS66 CS85 L Q C 
Consumo         
  MS, kg 7,14 8,99 7,60 7,09 0,57 0,61 0,01 0,21 
  MS, %PC 1,59 2,04 1,74 1,63 0,11 0,84 <0,01 0,19 
  MO, kg 6,71 8,49 7,08 6,56 0,54 0,49 <0,01 0,19 
  FDN, kg 0,73 2,91 3,94 4,58 0,28 <0,01 0,04 0,38 
  PB, kg 0,99 1,24 1,05 0,91 0,08 0,25 <0,01 0,35 
  EE, kg 0,28 0,29 0,19 0,12 0,01 <0,01 <0,01 0,22 
  CHO totais, kg 5,41 6,95 5,84 5,53 0,45 0,79 0,01 0,16 
  CNF, kg 4,68 4,04 1,90 0,97 0,26 <0,01 0,04 0,16 

1Controle = inclusão de 15% de pelete e 85% de MGI; CS33 = inclusão de 15% de pelete, 33% de CS e 52% de 
MGI; CS66 = inclusão de 15% de pelete, 66% de CS e 19% de MGI; CS85 = inclusão de 15% de pelete e 85% 
de CS. 
2EPM = Erro padrão da média. 
3MS = Matéria seca; MS, %PC = Matéria seca % peso corporal; MO = Matéria orgânica; FDN = Fibra em 
detergente neutro dieta; PB = Proteína bruta; EE = Extrato etéreo; FDA = Fibra em detergente ácido; CHO 
totais, kg = Kg de carboidratos totais; CNF; Kg de carboidratos não fibrosos. 
4L = Efeito linear; Q = Efeito quadrático; C = Efeito cúbico. 

 

Por outro lado, inclusões em níveis elevados de CS aumentam o consumo total de 

FDN, que por sua vez, mostra-se uma fração muito digestível presente na composição 

bromatológica desse coproduto. Corroborando com isso, em ensaio in vitro realizado por 

Quicke et al. (1959), os autores relataram o resultado de 96% de digestibilidade da celulose. 

Entretanto, o principal AGCC produzido nesse processo é o acetato, dessa forma, altos níveis 

de CS proporcionariam maiores produções de acetato, o que justificaria o efeito linear (P 

<0,01) dessa variável exposta na tabela 3. 

Da mesma forma que o acetato, os outros AGCC são influenciados pela inclusão de 

amido na dieta (Berchielli et al., 2006). Corroborando com isso, foi observado efeito linear (P 

<0,01) negativo para proporção de propionato, à medida que houve aumento da inclusão de 

CS, sem afetar a proporção molar de butirato. 
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Tabela 3. Parâmetros de fermentação ruminal de bovinos alimentados com níveis crescentes 
de inclusão de CS em dietas a base de MGI e PP. 

Item3 Tratamento1 

EPM2               Valor de P4 
Cont CS33 CS66 CS85 L        Q C 

Proporção Molar, mM/100mM 
Acetato 44,93 53,75 60,27 66,68 3,10 <0,01 0,93 0,64 
Propionato 39,29 31,82 26,57 22,43 2,65 <0,01 0,85 0,75 
Isobutirato 0,54 0,34 0,31 0,31 0,05 <0,01 0,07 0,70 
Butirato 9,56 10,71 9,49 7,83 1,48 0,37 0,27 0,97 
Isovalerato 1,94 1,26 1,54 1,49 0,33 0,38 0,23 0,40 
Valerato 2,49 1,73 1,77 1,17 0,47 0,04 0,88 0,36 
Total, mM 65,07 84,93 84,45 71,58 5,55 0,20 <0,01 0,78 
C2:C3 1,33 1,77 2,39 2,97 0,24 <0,01 0,39 0,83 
C2C4:C3 1,61 2,09 2,75 3,30 0,26 <0,01 0,48 0,90 
pH ruminal 5,74 5,54 5,51 5,63 0,08 0,15 0,02 0,70 
Amônia, mg/dL 12,65 13,28 10,64 6,93 0,95 <0,01 <0,01 0,79 

1Controle = inclusão de 15% de pelete e 85% de MGI; CS33 = inclusão de 15% de pelete, 33% de CS e 52% de 
MGI; CS66 = inclusão de 15% de pelete, 66% de CS e 19% de MGI; CS85 = inclusão de 15% de pelete e 85% 
de CS. 
2EPM = Erro padrão da média 
3MS = Proporção molar dos AGCC; relação acético:propiônico; relação acético/butiríco: propiônico; total de 
AGCC, pH e N-NH3 mg/dL 
4L = Efeito linear; Q = Efeito quadrático; C = Efeito cúbico. 

 

Houve Q (P = 0,02) em relação ao pH ruminal, os tratamentos CS33 e CS66 

apresentaram menor pH ruminal, posteriormente o tratamento com maior inclusão de CS 

(CS85), proporcionou um aumento no pH ruminal. Essa resposta foi semelhante ao CMS, 

justificando a redução de pH pelo aumento no influxo de nutrientes fermentados, porém, 

mantendo parâmetros seguros para o ambiente ruminal. 

 
Experimento 2:  

 A inclusão de PCP reduziu linearmente (P <0,01) o CMS tanto na avaliação em kg/d, 

% PC e g/kg de peso metabólico. Da mesma forma, a PCP reduziu linearmente (P <0,01) o 

consumo dos nutrientes avaliados (MO, FDN, PB, EE, CHO, CNF) (Tabela 4).  
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Tabela 4. Consumo de nutrientes de bovinos alimentados com níveis crescentes de inclusão 
de PCP em dietas a base de MGI e PP. 

Item3 Tratamento1 
EPM2 Valor de P4 

CON PCP33 PCP66 PCP85 L Q C 
Consumo         
MS, kg 7,21 6,65 5,45 5,02 0,54 <0,01 0,72 0,68 
MS, %PC 1,74 1,60 1,33 1,23 0,11 <0,01 0,76 0,70 
MO, kg 6,87 6,15 4,91 4,42 0,50 <0,01 0,76 0,71 
FDN, kg 0,72 0,87 0,99 0,94 0,07 <0,01 0,23 0,51 
PB, kg 1,13 0,98 0,63 0,76 0,08 <0,01 0,32 0,04 
EE, kg 0,32 0,25 0,15 0,13 0,02 <0,01 0,84 0,45 
CHO totais, kg 5,42 4,92 4,13 3,53 0,40 <0,01 0,55 0,10 
CNF, kg 4,70 4,05 3,13 2,59 0,33 <0,01 0,65 0,89 

1Controle = inclusão de 15% de pelete e 85% de MGI; PC33 = inclusão de 15% de pelete, 33% de PC e 52% de 
MGI; PC66 = inclusão de 15% de pelete, 66% de PC e 19% de MGI; PC85 = inclusão de 15% de pelete e 85% 
de PC. 
2EPM = Erro padrão da média. 
3MS = Matéria seca; MS, %PC = Matéria seca % peso corporal; MO = Matéria orgânica; FDN = Fibra em 
detergente neutro dieta; PB = Proteína bruta; EE = Extrato etéreo; FDA = Fibra em detergente ácido; CHO 
totais, kg = Kg de carboidratos totais; CNF; Kg de carboidratos não fibrosos. 
4L = Efeito linear; Q = Efeito quadrático; C = Efeito cúbico. 
 

 De acordo com Hao et al. (2016), alimentos que possuem uma alta capacidade de 

retenção de água sofrem mais com a colonização bacteriana, influenciando na pressão 

osmótica do ambiente ruminal, influenciando na taxa de passagem, no enchimento e, 

consequentemente, no CMS. Para Bampidis & Robinson (2006) a influência da inclusão de 

PC no CMS é devido a sua alta capacidade de retenção de água no pellet, devido a efeitos na 

densidade durante a industrialização do produto. 

 A redução no CMS também foi observada por Henrique et al. (1998) em que as dietas 

que continham 80% de concentrado tiveram redução no CMS quando houve a substituição de 

100% do MGI pela PC. Entretanto, esse mesmo padrão de resposta não foram observados por 

Henrique et al. (2004), em que não foi verificado efeito no CMS até o nível de 55% de 

substituição do milho moído pela PC, considerando 20% de volumoso na dieta que era 

advindo da silagem de milho. 

 Essa não alteração no consumo também foi observada por Prado et al. (2000) em que a 

substituição do milho pela PC até o nível de 100% em dietas contendo 50% de volumoso 

(silagem de milho) não causou alteração tanto no CMS quanto no consumo dos nutrientes 

avaliados.  
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 Quando é feita a substituição do milho pela PCP há uma redução na quantidade de 

amido na dieta e um maior aporte de pectina, tal característica induz a um diferente padrão de 

fermentação ruminal (Van Soest, 1994), ocasionando uma maior proporção de acetato, com o 

decréscimo na produção de propionato e lactato, resultando em valores de pH maiores e mais 

estáveis (Bampidis & Robinson, 2006). Contudo, essas características não foram observadas 

no presente estudo, em que houve Q (P <0,05) em relação a proporção molar de propionato, 

sendo o tratamento com 33% de PCP o que obteve maior concentração, como demonstrado na 

Tabela 5.  

 Para a concentração molar do acetato, não foi observada diferença (P> 0,05), 

contrariando os resultados esperados de acordo com a literatura. Desta forma, com a alteração 

na concentração molar de propionato e, a não influencia sobre a concentração mola de 

acetato, a proporção também apresentou Q (P <0,05). O mesmo foi observado para a relação 

entre C2C3:C4, visto que, o aumento na concentração molar do butirato não foi suficiente 

para influenciar significativamente a relação destes ácidos graxos pelo propionato (Tabela 5). 

 As proporções molares de isobutirato e isovalerato apresentaram respostas lineares 

negativas (P <0,01) à medida que houve aumento na substituição do milho pela PCP. 

Ademais, a proporção molar de butirato também apresentou variação com a inclusão da PCP, 

porém, foi observada resposta linear positiva (P < 0,01) com a inclusão da PCP. O aumento 

na inclusão da PCP em substituição ao milho também ocasionou efeito linear positivo (P 

<0,05) sobre a concentração de amônia no ambiente ruminal. Porém, não foram observados 

efeitos nos valores de pH encontrados ao longo do estudo para os respectivos tratamentos. 

 No entanto, as proporções molares de valerato e o total de AGCC não foi alterada (P 

>0,05), demonstrando que apesar na variação na proporção dos AGCC produzidos, a 

proporção molar total não sofreu alteração o que, também não influenciou em variações no 

pH ruminal. 

 
Tabela 5. Parâmetros de fermentação ruminal de bovinos alimentados com níveis crescentes 
de inclusão de PC em dietas a base de MGI e PP.  

Item3 Traatamento1 
EPM2 Valor de P4 

Cont PC33 PC66 PC85 L Q C   
Proporção molar, mM/100Mm   
Acetato  47,38 46,99 46,71 51,82 1,76 0,10 0,08 0,21   
Propionato 28,71 30,79 28,20 23,40 1,42 <0,01 <0,01 0,71   
Isobutirato 0,69 0,41 0,26 0,25 0,06 <0,01 0,11 0,90   
Butirato 13,98 15,86 18,18 18,90 1,08 <0,01 0,92 0,78   
Isovalerato 3,42 2,07 1,30 0,94 0,38 <0,01 0,43 0,87   
Valerato 3,53 3,06 5,18 4,63 0,61 0,04 0,58 0,07   
Total 34,41 39,09 43,73 47,70 3,16 0,04 0,84 0,88   
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C2:C3 1,72 1,56 1,74 2,27 0,14 <0,01 <0,01 0,43   
C2C4:C3 2,24 2,10 2,43 3,12 0,18 <0,01 <0,01 0,53   
pH ruminal 5,70 5,60 5,47 5,62 0,13 0,3781 0,3669 0,46   
Amônia, mg/dL 10,19 10,62 10,81 12,31 0,53 0,0117 0,2459 0,27   

1Controle = inclusão de 15% de pelete e 85% de milho grão inteiro; PC33 = inclusão de 15% de pelete, 33% de 
polpa cítrica e 52% de milho grão; PC66 = inclusão de 15% de pelete, 66% de polpa cítrica e 19% de milho 
grão; PC85 = inclusão de 15% de pelete e 85% de polpa cítrica. 
2EPM = Erro padrão da média 
3MS = Proporção molar dos AGCC; relação acético:propiônico; relação acético/butiríco: propiônico; total de 
AGCC, pH e N-NH3 mg/dL 
4L = Efeito linear; Q = Efeito quadrático; C = Efeito cúbico. 
 

 Tais resultados divergem dos encontrado por Pizon & Wing (2011), em que o aumento 

na inclusão de PCP ocasionou aumento na proporção molar de acetato, sendo testado até o 

nível de 55%, em dietas contendo 33% de volumoso advindo do bagaço de cana. Todavia, 

(Gilaverte et al., 2011) também não observaram efeitos na concentração de acetato e 

propionato quando foi realizada a substituição de 100% do milho pela PCP, com 28% de 

bagaço de cana como fonte de volumoso. Segundo mesmos autores também não houve 

diferença para os parâmetros de pH ruminal, porém, as concentrações de amônia reduziram à 

medida que houve a inclusão da PCP, diferente do que foi observado neste estudo. 

 Em estudo realizado por Carvalho (1998) a inclusão da PCP em substituição ao milho 

em dietas contendo 60% de concentrado também não ocasionou variação nos parâmetros de 

pH ruminal e nas concentrações de amônia, resultando em uma melhoria no ambiente ruminal 

até o nível de 80% de inclusão da PCP. 

 

Experimento 3: 
Não foram observadas diferenças no CMS entre os tratamentos (Tabela 6). Além 

disso, não houve efeito para o consumo de MO, CHO e CNF, enquanto houve L no consumo 

de FDN, PB e EE. Esse efeito é justificado pelo aumento de FDN e EE nas dietas com 

aumento na inclusão de CA nos tratamentos CA5, CA10 e CA15, respectivamente. O L no 

consumo de PB pode ser atribuído à maior seleção de ingredientes com elevador teor 

proteico, uma vez que as dietas foram isoproteicas. Foi observado em dietas para vacas 

leiteiras que a inclusão de 14 % de CA aumentou o índice de seleção das vacas (Sousa et al., 

2009). 
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Tabela 6. Consumo dos nutrientes de bovinos alimentados com níveis crescentes de inclusão 
de CA em dietas a base de MGI e PP. 

Item3 
Tratamento1 

EPM2 
Valor de P4 

Cont CA5 CA10 CA1
5 L Q C 

Consumo 
MS, kg 6,88 7,30 7,73 7,32 0,59 0,46 0,44 0,72 
MS, %PC 1,88 1,95 2,05 1,98 0,17 0,55 0,63 0,77 
MO, kg 6,56 6,95 7,33 6,93 0,56 0,51 0,44 0,74 
FDN, kg 0,69 0,95 1,11 1,15 0,08 <0,01 0,16 0,89 
PB, kg  0,83 0,97 1,02 1,08 0,08 0,02 0,55 0,74 
EE, kg 0,33 0,40 0,49 0,49 0,04 <0,01 0,27 0,55 
CHO totais, kg 5,40 5,58 5,83 5,36 0,45 0,94 0,44 0,66 
CNF, kg 4,71 4,63 4,71 4,21 0,37 0,35 0,54  0,62 

1Controle = : Controle = inclusão de 15% de pelete e 85% de MGI; CA5 = inclusão de 15% de pelete, 15% de 
CA e 52% de MGI; CA10 = inclusão de 15% de pelete, 10% de CA e 75% de MGI; CA15 = inclusão de 15% de 
pelete e 15% de CA e 70% de MGI. 
2EPM = Erro padrão da média 
3MS = Matéria seca; MS, %PC  =  Matéria seca % peso corporal; MO = Matéria orgânica; FDN = Fibra em 
detergente neutro dieta;  PB = Proteína bruta; EE = Extrato etéreo; FDA = Fibra em detergente ácido; CHO 
totais, kg =  Kg de carboidratos totais; CNF; Kg de carboidratos não fibrosos. 
4L = Efeito linear; Q = Efeito quadrático; C = Efeito cúbico. 
 

Os parâmetros ruminais alteraram a proporção molar de valerato, porém, não foi 

identificado efeito (P >0,05) para a proporção molar dos outros AGCC avaliados (acetato, 

propionato, isobutirato, butirato, isovalerato) e a proporção total dos mesmos, o que não 

influenciou também nos valores de pH ruminal.  O uso de PNDR modificou a microbiota 

ruminal estimulando bactérias da família Christensenellaceae, Papillibacter.spp, Eubacterium 

ruminantiun e Ruminococcus.spp, o que resultou em maior proporção de valerato no rúmen, 

bem como a utilização de aminoácidos como fonte de energia para manutenção da microbiota 

e substrato nitrogenado para produção de proteína microbiana através da reciclagem de N 

(Dias, 2021). O aumento na proporção de valerato no rúmen pode ser influenciado pelo teor 

de proteína não degradável no rúmen (PNDR), cujo CA apresenta aproximadamente 32%. 

A concentração de amônia ruminal aumentou linearmente com a inclusão de CA na 

dieta até o nível de 15%. Os valores de concentração de amônia ruminal observados estão de 

acordo com a literatura para que ocorra máxima síntese microbiana e digestão da MO no 

rúmen (Hoover, 1986). A concentração de amônia ruminal pode ser influenciada por alguns 
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fatores, como por exemplo o nível de proteína da dieta, o balanço entre proteína e energia na 

dieta, solubilidade e o tempo após a alimentação (Eardman et al., 1986). Para essa situação 

experimental, considerando as coletas realizadas no mesmo horário após a alimentação para 

ambos os tratamentos e o conteúdo isoproteico das dietas, tal alteração pode ser justificada 

pelo maior consumo de PB. Este maior consumo pode estar associado a uma maior seleção 

dos ingredientes em dietas com maior inclusão de CA. Mais avaliações sobre o 

comportamento ingestivo e aferição do índice de seleção podem elucidar melhor essa 

alteração ruminal com a inclusão de níveis crescentes de CA. 

 
Tabela 7. Parâmetros de fermentação ruminal em bovinos alimentados com níveis crescentes 
de inclusão de CA em dietas a base de MGI e PP. 

Item3 Tratamento1 

EPM2 Valor de P4 

Cont CA5 CA10 CA15 L Q C 
                                                                                        Proporção molar, mM/100mM  
Acetato 40,28 40,72 42,10 42,57 1,57 0,23 0,99 0,78 
Propionato 40,38 40,79 37,71 40,32 1,91 0,60 0,44 0,15 
Isobutirato 0,66 0,72 0,83 0,77 0,08 0,22 0,49 0,51 
Butirato 14,64 11,42 13,32 12,44 1,69 0,45 0,40 0,21 
Isovalerato 2,72 3,09 3,23 2,77 0,41 0,86 0,30 0,83 
Valerato 2,16 2,11 1,92 1,61 0,20 0,03 0,46 0,99 
Total, mM 42,78 40,00 43,78 42,95 2,98 0,71 0,70 0,34 
C2:C3 1,03 1,03 1,18 1,09 0,09 0,30 0,48 0,25 
C2C4:C3 1,40 1,35 1,64 1,41 0,13 0,52 0,39 0,07 
pH 5,64 5,68 5,75 5,69 0,06 0,31 0,28 0,43 
Amônia, 
mg/dL 8,07 10,31 12,70 12,34 0,90 <0,01 0,15 0,46 

1Controle = inclusão de 15% de pelete e 85% de MGI; CA5 = inclusão de 15% de pelete, 15% de CA e 52% de 
MGI; CA10 = inclusão de 15% de pelete, 10% de CA e 75% de MGI; CA15 = inclusão de 15% de pelete e 15% 
de CA e 70% de MGI. 
2EPM = Erro padrão da média 
3MS = Proporção molar dos AGCC; relação acético:propiônico; total de AGCC, pH e N-NH3 mg/dL 
4L = Efeito linear; Q = Efeito quadrático; C = Efeito cúbico. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 Os coprodutos avaliados nos estudos realizados demonstraram que a composição 

nutricional inerente a cada um deles pode influenciar variáveis de consumo e fermentação 

ruminal, gerando efeitos nos níveis de pH ruminal e principalmente na proporção molar do 

AGCC produzidos. A inclusão desses coprodutos em dietas compostas por MGI, sem 

presença de forragem, deve ser individual de cada ingrediente e, se possível, em níveis 

moderados, considerando que a substituição do MGI por estes coprodutos testados reduz a 

quantidade de elementos capazes de estimular a ruminação. A escolha do coproduto em 
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questão pode variar de acordo com a disponibilidade regional do mesmo e valor agregado dos 

componentes da dieta. 
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RESUMO 

As diferenças fisiológicas entre bovinos fêmeas, machos castrados e machos não castrados 

afetam a qualidade da carne, por modularem as proporções dos tecidos pelos quais ela é 

composta. Dentre eles, o tecido conjuntivo, que desempenha o papel de sustentação do tecido 

muscular, apresentando variações entre diferentes músculos. Objetivou-se avaliar se a 

condição sexual de bovinos promove variações no tecido conjuntivo intramuscular e como 

elas podem afetar a maciez da carne em diferentes músculos. Foram utilizados 102 bovinos 

Angus x Nelore, divididos em fêmeas (F), machos castrados (MC) e machos não castrados 

(MNC). Os animais, pertencentes ao mesmo grupo contemporâneo, foram mantidos nas 

mesmas condições de manejo e dieta por 150 dias e foram abatidos aos dezesseis meses de 

idade. Durante a desossa, foram coletadas amostras dos músculos Longissimus thoracis (LT) 

e Triceps brachii (TB) para as análises laboratoriais. Considerou-se um arranjo fatorial 3x2 

(condição sexual e tipo de músculo) para as variáveis força de cisalhamento (FC) e teor de 

colágeno total, solúvel e insolúvel. Os valores de FC diferiram entre as condições sexuais, 

com valores mais elevados para o tratamento MNC, enquanto F e MC não diferiram entre si. 
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A FC não foi influenciada pelos tipos de músculos. Os teores de colágeno total não foram 

alterados pelas condições sexuais. Contudo, a carne de MNC apresentou teores mais elevados 

de colágeno solúvel. Em relação ao músculo TB, observou-se maiores teores de todas as 

frações de colágeno. Entretanto, LT apresentou maior porcentagem de solubilidade. Diante 

dos resultados observados, a condição sexual e o tipo de músculo influenciam o perfil de 

colágeno intramuscular. Todavia, as variações no colágeno não são capazes de explicar 

totalmente as diferenças na maciez da carne entre as condições sexuais de bovinos em 

diferentes músculos, uma vez que MNC apresentaram maior solubilidade do colágeno 

intramuscular, entretanto, apresentaram carne mais dura, enquanto LT também apresentou 

maior porcentagem de solubilidade, mas não diferiu do TB quanto à FC.  

Palavras-chaves: Castração, força de cisalhamento, tecido conjuntivo. 
 

INTRODUÇÃO 
O Brasil é, atualmente, detentor do maior rebanho comercial de bovinos do mundo, 

contando atualmente com cerca de 196,47 milhões de cabeças, segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE, 2022). Além disso, o Brasil se classifica, atualmente, como 

o segundo maior produtor de carne bovina do mundo, produzindo 9,32 milhões de toneladas 

em 2021, e o maior exportador mundial, segundo o United States Department of Agriculture 

(USDA, 2022).  A demanda por proteína animal é condicionada pelo aumento da população 

mundial, onde são ainda constantes as alterações no perfil dos consumidores de carne.  

Nesse contexto, têm-se buscado por estratégias que propiciem incremento na 

produtividade do rebanho e que contribuam para a obtenção de carne que atenda aos 

diferentes padrões de qualidade. Pode-se contar, por exemplo, com o uso de cruzamentos, 

onde o objetivo é de associar as características desejáveis de diferentes raças bovinas; o uso 

de diferentes condições sexuais, que permite explorar as características fisiológicas de 

bovinos machos,  fêmeas e animais castrados, que podem implicar em variações nas 

características de qualidade da carne; a manipulação de dietas e uso assertivo dos sistemas de 

criação, que possibilitam a otimização das fases de cria, recria e engorda e, ainda, o emprego 

de métodos tecnológicos, que visam melhorar as propriedades sensoriais do produto final.  

Dentre os atributos de qualidade, a maciez da carne é um dos principais responsáveis 

pela satisfação do consumidor (Malheiros et al., 2019).  Sabe-se que esta característica pode 

ser afetada por diversos fatores, entre eles, a raça, condição sexual, idade ao abate, sistema de 
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produção, alimentação e propriedades intrínsecas de cada músculo. Entretanto, a associação 

entre alguns destes fatores e sua relação com a qualidade do produto final, ainda não são 

completamente elucidados.   

Um fator importante, que pode comprometer a qualidade da carne bovina, é a condição 

sexual dos bovinos de corte. Machos não castrados apresentam, em geral, melhor 

desempenho, crescimento mais rápido e maior rendimento de carcaça, com maior deposição 

de tecido muscular em relação às fêmeas e aos machos castrados (Seideman et al., 1982; 

Fritsche & Steinhart, 1998). Entretanto, machos não castrados produzem carne com alguns 

atributos inferiores, como pior maciez e menor deposição de gordura subcutânea e 

intramuscular (marmorização) (Mueller, 2019). Por outro lado, fêmeas e machos castrados, 

embora apresentem menor ganho de peso corporal quando comparados aos machos não 

castrados, apresentam, em geral, maior deposição de gordura subcutânea e intramuscular e 

produzem carne mais macia, favorecendo a padronização e a qualidade da carcaça (Berg & 

Butterfield, 1976).  

A carne é composta pelos tecidos adiposo, epitelial, conjuntivo e nervoso, embora o 

componente principal seja o muscular (Joo et al., 2013), consequentemente, a variação de 

qualidade da carne quanto à maciez, entre outros aspectos, pode ocorrer em função do tipo e 

localização anatômica dos músculos, uma vez que a proporção destes tecidos varia entre eles 

(Gomide et al., 2013). De acordo com Chang et al. (2012), a quantidade e a solubilidade do 

tecido conjuntivo intramuscular, que realiza a sustentação dos músculos, é um dos principais 

fatores determinantes da maciez da carne, uma vez que se relaciona com a resistência e 

rigidez dos tecidos musculares. O colágeno é a principal proteína constituinte deste tecido, 

caracterizando-se como uma proteína fibrosa, cuja estabilidade pode variar com a idade do 

animal, tipo de músculo, condição sexual, entre outros fatores (McCormick, 1994).  

A condição sexual dos bovinos pode estar relacionada ao perfil de colágeno 

intramuscular destes animais, uma vez que as suas características fisiológicas afetam o seu 

crescimento e desenvolvimento, influenciando, consequentemente, a maciez da carne entre as 

diferentes categorias. Animais machos apresentam, de modo geral, maior quantidade de 

tecido conjuntivo intramuscular que as fêmeas (Boccard et al., 1979; Chriki et al., 2013; 

Luchiari Filho 2000; Seideman et al., 1989) e maior insolubilidade do colágeno (Seideman et 

al., 1982; Cross et al., 1984). Além disso, a castração é relatada como uma condição redutora 

desta proteína no tecido muscular dos machos (Flores & Bermell, 1988; Morgan et al., 1993), 

contribuindo também para sua solubilização (Burson et al., 1986; Gerrard et al., 1987) o que 
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confere menor resistência ao corte das carnes de machos castrados em comparação aos 

machos não castrados (Flores & Bermell, 1988; Morgan et al., 1993).  

Haja vista ser conhecida a influência da condição sexual dos bovinos para as 

características de carcaça e qualidade da carne, bem como as contribuições do tecido 

conjuntivo para a textura da carne, são necessários mais estudos acerca da relação entre a 

condição sexual dos animais e as variações no tecido conjuntivo intramuscular, bem como 

verificar se as variações no conteúdo de colágeno podem auxiliar na explicação das diferenças 

na maciez da carne de bovinos de categorias distintas. Ressalta-se também a importância de 

mais estudos avaliando as diferentes condições sexuais de bovinos cruzados (Bos taurus x Bos 

indicus), visto que o abate desta categoria animal tem sido relevante nos últimos anos no 

Brasil, em função da demanda de consumidores por produtos ou nichos de mercado especiais. 

No entanto, não há informações sobre como a condição sexual poderia influenciar a 

composição e o perfil de colágeno destes animais. Não obstante, ainda há falta de 

padronização em relação a alguns atributos de qualidade e este estudo poderá esclarecer se a 

proteína de colágeno é influenciada pela condição sexual de bovinos cruzados e o quanto isto 

pode implicar em diferenças na maciez da carne. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 
Estratégias para aprimorar a produção de carne  

A produção de gado de corte no Brasil tem como base a utilização de gado zebuíno (Bos 

indicus) (Rodrigues et al., 2017), principalmente da raça Nelore (Ferraz & Felício, 2010), a 

qual é adequada para a produção de carne em quantidade e com custo relativamente baixo, 

devido às suas baixas exigências de manejo (Cundiff, 2004). Os animais zebuínos, em geral, 

apresentam maior rusticidade, tolerância às condições climáticas tropicais e resistência aos 

ectoparasitas, quando comparados aos taurinos (Bos taurus), que apresentam menor 

adaptabilidade nestas condições (Bianchini et al., 2007; Carvalho et al., 2014).  

Todavia, animais taurinos apresentam, em geral, maior precocidade, enquanto os 

zebuínos são, em geral, abatidos com idade mais elevada. Além disso, em relação às 

propriedades sensoriais da carne, Bos indicus apresentam, em geral, atributos considerados 

inferiores, como menor deposição de gordura subcutânea e intramuscular, implicando em falta 

de padronização no acabamento da carcaça e menor escore de marmorização, quando 

comparados às raças de origem europeia (Crouse et al., 1989; Johnson et al., 1990; Pereira et 

al., 2015; Sherbeck et al., 1995). Ainda, animais zebuínos podem apresentar carne com maior 
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força de cisalhamento, a qual pode ser atribuída à maior concentração de calpastatina, que 

atua como inibidor da calpaína, enzima responsável pela proteólise do tecido muscular e 

amaciamento da carne (Alves et al., 2005).  

Diante disso, o uso de cruzamentos industriais bem delineados entre Bos taurus e Bos 

indicus constitui uma estratégia para promover a complementariedade das características e a 

obtenção de um produto resultante das vantagens de ambos (Huffman et al., 1990; Lage et al., 

2012; Modzelewska-Kapituła; Nogalski, 2014).  

De acordo com a Associação Brasileira de Inseminação Artificial (ASBIA, 2022) o 

cruzamento entre as raças Nelore e Aberdeen Angus é um dos mais utilizados atualmente no 

Brasil. Conforme dados divulgados pela Associação em seu relatório anual, no ano de 2021 

houve um crescimento de 68,7% no número de doses de sêmen coletadas de bovinos de corte. 

Foram 21.146.794 doses, contra 12.536.601 do ano anterior (2020), sendo o maior resultado 

desde 2018.  

Em relação ao sêmen da raça Angus, nota-se um aumento de 36,68% na 

comercialização do sêmen de touros desta raça produzidas em território nacional no primeiro 

semestre de 2021. Estes dados evidenciam a valorização da genética Angus produzida no 

Brasil, uma vez que 28,21% do montante de sêmen Angus comercializado no país neste 

período, refere-se às doses de sêmen de reprodutores coletadas no país. Tais dados 

evidenciam o aumento da procura pela raça Angus, a qual está sendo muito utilizada em 

programas de melhoramento genético por todo país com animais da raça Nelore. 

 Em relação à idade, o abate de animais jovens se caracteriza como uma das principais 

estratégias adotadas para a produção de carne bovina com maior constância de qualidade, 

destacando a importância da produção de animais precoces. A precocidade na bovinocultura 

de corte pode ser definida como a velocidade em que o animal atinge a puberdade, momento 

onde o crescimento ósseo é interrompido, a taxa de crescimento muscular é reduzida e o 

enchimento dos adipócitos é intensificado, ocorrendo deposição de gordura na carcaça. Este 

conceito é utilizado para denotar animais que atingem composição corporal da carcaça 

adequada ao abate à uma idade jovem, sendo estimada pela espessura de gordura subcutânea 

(Berg & Butterfied, 1976).  

Bovinos jovens apresentam, geralmente, carne mais macia em relação àqueles abatidos 

com idade mais elevada, uma vez que, nestes animais, o colágeno recém-sintetizado apresenta 

particularmente ligações cruzadas do tipo divalentes, que são solúveis em altas temperaturas; 

com o aumento da idade do animal, estas ligações tornam-se trivalentes e estáveis às 
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temperaturas elevadas, de forma que a redução da solubilidade do colágeno intramuscular,  

que se torna termoestável devido à presença de ligações cruzadas maduras, provoca a 

diminuição da maciez da carne (Latorre et al., 2017). 

Com o avançar da idade, a carcaça apresenta maior porcentagem de gordura, desta 

forma, a idade em que o animal é abatido influencia a composição da carcaça por afetar a 

relação osso/carne/gordura (Warris, 2000). Segundo Berg & Butterfield (1976), o músculo é a 

fração mais importante da carcaça se considerada sua maior procura pelo consumidor, de 

modo que uma boa carcaça deve conter grande quantidade de músculo, pequena de osso e 

uma quantidade de gordura que varia de acordo com a preferência do consumidor.  

Todavia, deve-se salientar que a quantidade de gordura na carcaça é de importância 

tecnológica, uma vez que a gordura subcutânea (gordura de acabamento) garante a ela 

proteção térmica nas câmaras de resfriamento, com declínio gradual da temperatura, 

prevenindo o encurtamento dos sarcômeros (fenômeno conhecido como ‘cold shortening’). 

Além disso, o escore de marmorização, definido pela quantidade de gordura depositada entre 

as fibras musculares, por sua vez, garante à carne mais suculência, aroma, sabor e maciez 

(Müller, 1987).  

Contudo, uma vez que a gordura, especialmente a intramuscular, se caracteriza como o 

último tecido a ser depositado no corpo do animal (Berg & Butterfield, 1976), de acordo com 

Restle & Vaz (1997), reduzir a idade de abate e ao mesmo tempo garantir aos animais o 

acabamento adequado, além da seleção de animais precoces, requer maior nível alimentar, 

com maior concentração de nutrientes na dieta.  

Dessa maneira, a terminação em confinamento pode ser uma grande aliada para o 

alcance do peso de abate e adequada conformação de carcaça em bovinos jovens. De acordo 

com Menezes et al. (2014), bovinos terminados em confinamento recebem um maior aporte 

energético devido a dietas ricas em concentrado em detrimento ao volumoso, onde o 

excedente de energia consumida, após supridas as exigências de mantença, é depositado sob a 

forma de gordura na carcaça e na carne. 

Em adição, segundo Batistelli et al. (2022), bovinos terminados à pasto, além de 

apresentarem carcaças mais magras, com menor deposição de gordura subcutânea e 

intramuscular, podem produzir carne com atributos inferiores em relação à cor e maciez. 

Crouse et al. (1986) descreveram que bovinos terminados em confinamento apresentam, 

geralmente, carne mais macia, pois dietas com alta densidade energética promovem o rápido 

crescimento muscular e propiciam a formação de colágeno de maior solubilidade, 
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aumentando a maciez da carne cozida. Além disso, Macedo et al. (2001) atribuíram a menor 

força de cisalhamento da carne de animais terminados em confinamento ao menor estresse 

pré-abate, uma vez que estes animais estão mais acostumados ao manejo e se estressam 

menos no manejo pré-abate do que animais terminados em pasto. 

Nesse sentido, de acordo Miguel et al. (2014), recomenda-se a utilização da terminação 

em confinamento especialmente no caso de bovinos cruzados, devido à sua demanda por 

dietas com alta energia, de forma a fornecer a estes animais as condições adequadas de 

manejo para expressarem o seu potencial genético para rápido ganho de peso, deposição de 

gordura e qualidade de carne.  

 

Condição sexual e qualidade da carne bovina  

O uso de diferentes condições sexuais de bovinos de corte constitui uma das formas de 

entrever a qualidade da carne produzida, uma vez que o dimorfismo sexual influencia o 

crescimento animal e o desenvolvimento dos tecidos corporais de forma distinta entre as 

categorias (Zhang et al., 2010), de modo a afetar diretamente as características da carcaça e as 

propriedades sensoriais da carne (Owens et al., 1993). Além do macho e da fêmea, tornou-se 

usual na produção de carne bovina a utilização de machos castrados, como forma de controlar 

o efeito da condição sexual sobre qualidade a carne produzida destes animais, sendo a 

castração cirúrgica, a técnica mais comumente utilizada pelos produtores (Xu et al., 2018).  

De maneira geral, os bovinos machos não castrados apresentam maior velocidade de 

crescimento, maior rendimento de carcaça e carne mais magra, devido a uma maior taxa 

anabólica de deposição de tecido muscular (Fritsche & Steinhart, 1998; Seideman et al., 

1982). Devido à presença do hormônio testosterona, ocorre o aumento da atividade da 

calpastatina e redução da degradação proteica, o que favorece a deposição deste tecido. 

Entretanto, quando o animal é abatido, a alta concentração de calpastatina reduz a ação 

da calpaína, que é uma das principais enzimas responsáveis pela proteólise post mortem e 

amaciamento da carne (Wulf et al., 1996; O’Connor et al., 1997). Ainda, o maior turnover 

proteico responsável pelo crescimento muscular nesses animais, afeta também a deposição 

dos demais tecidos, como o tecido adiposo e o tecido conjuntivo intramuscular, o que também 

pode implicar em variações na qualidade da carne. Dessa forma, esta categoria apresenta, 

geralmente, carne com alguns atributos inferiores, como cor mais escura, pior maciez, menor 

deposição de gordura intramuscular e de gordura subcutânea na carcaça  (Andreo et al., 2013; 

Mueller, 2019).  
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Nesse sentido, a castração de bovinos machos constitui uma das estratégias utilizadas 

para atender às demandas por produtos com qualidade superior. A técnica visa reduzir a taxa 

metabólica basal e a energia de manutenção dos animais na fase de engorda, conferindo 

determinadas características à carcaça, como maior deposição de gordura subcutânea e 

intramuscular. Na produção de carne para nichos de mercado, muitos frigoríficos a exigem 

alegando que o procedimento favorece a uniformidade e a qualidade da carcaça, além da 

conservação e do aspecto qualitativo da carne (Pereira, 2014).  

Além disso, a castração apresenta como grande vantagem a maior facilidade e 

segurança no manejo em conjunto de machos e fêmeas, devido ao fato de reduzir a frequência 

de comportamentos sexuais e agressivos (os quais influenciam negativamente a qualidade da 

carne), além da redução de danos à carcaça e prejuízos econômicos advindos de contusões, 

colaborando também na promoção do bem-estar animal (Price et al.,  2003).  

Em relação às fêmeas bovinas, embora apresentem menor ganho de peso corporal 

quando comparadas aos machos, apresentam, em geral, maior deposição de gordura 

subcutânea e intramuscular (Berg & Butterfield, 1976; Bonny et al., 2016). As fêmeas 

apresentam genes favoráveis à deposição de gordura, e seu perfil hormonal influencia a 

proporção e distribuição dos ácidos graxos nos músculos (Venkata et al., 2015).  

Bovinos machos apresentam crescimento muscular marcadamente influenciado por uma 

variedade de sinais hormonais, possuindo maior número de fibras musculares que as fêmeas 

no mesmo músculo. O aumento do número de fibras nos machos é regulado pela testosterona 

no início do processo de diferenciação celular fetal, já nas fêmeas, o hormônio atuante é o 

estradiol (Lawrence et al., 2002). O maior depósito de tecido adiposo, menor número e 

diâmetro das fibras musculares e, ainda, o menor teor de colágeno intramuscular (Seideman et 

al., 1989), fazem com que as fêmeas apresentem, geralmente, carne mais macia e com maior 

suculência (Chriki et al., 2012).  

Em suma, fêmeas e machos castrados, embora apresentem menor ganho de peso 

corporal quando comparados aos machos não castrados, apresentam, em geral, maior 

deposição de gordura subcutânea e intramuscular quando abatidos em idades semelhantes, 

favorecendo a qualidade da carcaça e da carne (Berg & Butterfield, 1976). Ademais, segundo 

Choat et al. (2006) e Zhang et al. (2010), quando comparados os machos castrados às fêmeas, 

estas apresentam carne mais macia, atributos sensoriais e escore de marmorização superiores, 

ao passo em que Purchas (1991) relatou que fêmeas atingem o ponto de abate mais cedo e 
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com menor peso que os machos castrados que, por sua vez, terminam mais cedo e mais leves 

que machos não castrados.  

 

Maciez da carne bovina 

Dentre os principais atributos sensoriais da carne, a maciez exerce forte influência na 

satisfação do consumidor (Listrat et al., 2020), e muitos consumidores estão dispostos a pagar 

mais por cortes mais macios (Boleman et al., 1997; Miller et al., 2001). No entanto, muitos 

são os fatores que controlam a variação na maciez da carne e a inconsistência na maciez da 

carne bovina tem-se mostrado um problema enfrentado pelos elos da cadeia produtiva no 

decorrer dos anos.  

A maciez da carne pode ser avaliada objetivamente ou subjetivamente. Para uma 

avaliação objetiva, é comumente utilizada a análise de força de cisalhamento (FC), 

principalmente pela metodologia Warner-Bratzler Shear Force (WBSF). A FC pode ser 

definida como a carga máxima de força necessária para cisalhar uma amostra de carne, onde a 

lâmina do equipamento deve realizar o cisalhamento perpendicularmente às fibras 

musculares. A FC de uma amostra de carne é inversamente proporcional à sua maciez, ou 

seja, quanto maior a força necessária para o cisalhamento, menos macia é a carne (Miller et 

al., 1995). A avaliação subjetiva é realizada por meio da análise sensorial (AS), em que 

provadores caracterizam a carne em diferentes níveis de aceitação em relação à atributos 

como maciez, sabor, suculência, odor, entre outros (Holman et al., 2017).  

Entretanto, a percepção dos consumidores em relação aos atributos de qualidade da 

carne pode variar de acordo com fatores regionais, culturais, econômicos, entre outros. De 

acordo com a American Society for Testing and Materials (ASTM), o estabelecimento de um 

padrão de maciez para a carne bovina proporciona uma melhor comunicação e entendimento 

entre produtores, processadores e consumidores acerca das expectativas em relação ao 

produto final. Por esse motivo, foi definido pela ASTM (2011) o valor mínimo de referência 

para maciez (limiar de maciez) em 4,4 kg ou 43,1 N pela técnica WBSF. Adicionalmente, 

após uma série de estudos e ajustes, também houve uma padronização em relação aos 

procedimentos adotados para a execução da técnica WBSF pela American Meat Science 

Association (AMSA, 2016). Contudo, deve-se ressaltar que ainda não foi estabelecido um 

limiar de maciez da carne, considerando a percepção do consumidor brasileiro. Desta forma, 

utiliza-se o padrão americano como representativo da pesquisa científica instrumental e 

sensorial.  
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Os fatores envolvidos no processo de amaciamento da carne podem ser divididos em 

fatores ante mortem, como raça, sexo, alimentação, condições de manejo, idade ao abate, 

entre outros, e post mortem, relacionados aos processos tecnológicos utilizados durante e após 

o abate, como o resfriamento da carcaça e maturação da carne (Felício, 1993). Têm sido 

realizados muitos estudos acerca dos mecanismos biológicos responsáveis pelo processo de 

amaciamento da carne, envolvendo características de qualidade. Os autores destacam o efeito 

da interação entre estes fatores, como produção (raça, idade, sexo, manejo, etc.), atributos 

sensoriais (cor, textura, sabor) e características biológicas (colágeno, fibras musculares, 

lipídeos, enzimas, etc.) do tecido muscular, em que se ressalta a importância da compreensão 

dos componentes biológicos relacionados com atributos sensoriais e que sejam de fácil 

avaliação e, preferivelmente, que apresentem herdabilidade suficiente para serem 

selecionados (Dang et al., 2020; Du et al., 2017;  Ladeira et al., 2016; Ouali et al., 2013; 

Picard & Gagaoua, 2017). 

 

Estrutura muscular 

A taxa de crescimento animal apresenta características alométricas, onde cada tecido 

corporal se desenvolve em uma velocidade diferente. O primeiro tecido a ser depositado é o 

nervoso, seguido do tecido ósseo, muscular e adiposo (Berg & Butterfield 1976; Owens et al. 

1993). A carne é constituída pelos tecidos adiposo, epiteliais, conjuntivo e nervoso, embora o 

componente principal seja o muscular (Joo et al., 2013); consequentemente, a variação de 

qualidade da carne pode ocorrer em função do tipo e localização anatômica dos músculos, 

uma vez que a quantidade desses tecidos varia entre eles (Lawrie, 2005).  

A unidade estrutural essencial de todos os músculos é a fibra. As fibras musculares são 

agrupadas paralelamente formando feixes, que se associam de vários modos para formar os 

diversos tipos de músculos. As fibras musculares individuais, os feixes e o músculo como um 

todo são recobertos pelo tecido conjuntivo, que forma uma rede contínua atuando como tecido 

de sustentação, apresentando-se em três níveis hierárquicos: endomísio, que envolve 

individualmente cada fibra muscular; perimísio, que envolve os feixes de fibras musculares; e 

epimísio, que envolve todo o músculo. As fibras nervosas e os vasos sanguíneos que irrigam o 

músculo esquelético acompanham os septos de tecido conjuntivo a partir do epimísio e se 

ramificam, até atingir cada fibra muscular, e a gordura intramuscular, que proporciona a 

marmorização da carne, é depositada junto ao perimísio, próxima aos vasos sanguíneos 

(Nishimura, 2015).  
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Segundo Felício (1999) e Lawrie (2005), os músculos diferem em tamanho, forma, 

localização anatômica, função, metabolismo e intensidade de sua atividade, apresentando 

diferenças nas proporções dos tipos de fibras cujas propriedades refletem nos atributos de 

qualidade da carne. Segundo Aberle et al. (2001), o tipo de fibra predominante na musculatura 

dos animais tem ação direta sobre características como maciez, pH, coloração, e suculência. 

Em bovinos, existem três tipos de fibras musculares: oxidativas, glicolíticas e intermediárias, 

sendo assim classificadas de acordo com aspectos metabólicos, contráteis e funcionais (Peter 

et al., 1972).  

De acordo com Geesink et al. (1995), além do aporte de fibras musculares, o papel 

fisiológico do músculo determina também a quantidade e a solubilidade do tecido conjuntivo 

intramuscular. Nesse sentido, segundo Archile-Contreras et al. (2010), músculos da 

locomoção apresentam maior teor de colágeno total e insolúvel ao calor do que músculos da 

sustentação, que desempenham menor esforço. De acordo com Judge e Aberle (1982), existe 

alta correlação entre a quantidade dos componentes da cadeia de colágeno e a força de 

cisalhamento do músculo. Em adição, segundo Lepetit et al. (2007), o encurtamento muscular 

que corrobora com o endurecimento da carne durante o cozimento, ocorre como consequência 

do encolhimento térmico do colágeno intramuscular.  

Nos estudos relacionados à ciência e qualidade da carne bovina, considera-se como 

padrão a avaliação do músculo Longissimus, sendo este considerado representativo da 

normalidade fisiológica das carcaças. Entretanto, análise da carne proveniente de um único 

músculo, como o Longissimus dorsi, pode não ser uma representação fiel das características 

de toda a carcaça, pois existem especificidades anatômicas e fisiológicas entre os músculos 

(Archile-Contreras et al., 2010; Gruber et al., 2006; Schönfeldt & Strydom, 2011). Por esta 

razão, faz-se necessário o estudo de distintos cortes cárneos. 

 

Tecido conjuntivo intramuscular  

O tecido conjuntivo intramuscular, entre outras funções, atua na sustentação das fibras 

musculares, conferindo resistência e rigidez aos músculos. Por esse motivo, a sua quantidade 

e estabilidade representam alguns dos principais fatores responsáveis pela maciez da carne 

(Chang et al., 2012).  

O colágeno é a principal proteína constituinte do tecido conjuntivo que se relaciona com 

a textura da carne (McCormick, 1994), se caracterizando como uma proteína fibrosa formada 

por três cadeias polipeptídicas helicoidais, denominadas cadeias α, que se enovelam formando 
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uma tripla hélice estável e de tamanho variado (Lehninger et al., 2002). O colágeno é uma das 

poucas proteínas compostas por elevada concentração do aminoácido hidroxiprolina, em torno 

de 14%,  cuja determinação é utilizada para quantificar a concentração de colágeno e suas 

frações na carne, devido ao fato de se manter em quantidades constantes (Dugan et al., 2000; 

Kolar, 1990; Sims & Bailey, 1981; Woessner, 1961). 

A estabilidade mecânica das proteínas colágenas é proporcionada pela formação de 

ligações cruzadas intra ou intermoleculares, que podem ser caracterizadas em covalentes 

(ligações peptídicas que ocorrem entre os elementos das cadeias), divalentes (ligações entre 

duas moléculas de colágeno), ou trivalentes (ligação entre duas fibras colágenas, formando 

feixes); de forma que, quanto maior o número de ligações divalentes e trivalentes presentes no 

tecido muscular,  maior será a termo estabilidade do colágeno (Lepetit, 2007). 

Quando os músculos são consumidos como carne, o epimísio é comumente removido 

durante a preparação, de modo que o perimísio e o endomísio se tornam as principais 

estruturas relacionadas à textura da carne. Adicionalmente, as variações na quantidade do 

perimísio nos músculos são maiores do que as variações no endomísio, de forma que a força 

necessária para cisalhar a carne cozida é determinada principalmente pela rede perimisial, 

uma vez que essa rede é considerada o fator dominante na resistência e na rigidez dos tecidos 

musculares (Purslow, 2014). 

A quantidade e a insolubilidade do colágeno contribuem com a dureza do músculo post 

mortem, e a sua solubilização térmica estão relacionadas com a diminuição da dureza da carne 

cozida (Bailey, 1985; Hall & Hunt 1982; Riley et al., 2005; Torrescano et al., 2003). O 

colágeno representa somente 2% do total de proteínas do músculo. No entanto, esta proteína é 

responsável por muitas das transformações que ocorrem na textura da carne durante o 

cozimento, onde o grau e extensão destas transformações dependem da maturidade do 

colágeno e de fatores como a taxa de aquecimento, umidade e procedimento durante o preparo 

da carne (Powell et al., 2000). 

De acordo com Davey & Gilbert (1974), em temperatura de cozimento entre 60 e 70°C, 

as fibras do colágeno se retraem provocando uma perda adicional de água, acarretando em 

aumento da dureza da carne. Em adição, segundo Tornberg (2005), as fibras de colágeno 

podem encolher de 1/3 a 1/4 do seu comprimento inicial em temperatura próxima a 60 ºC, e 

acima desta temperatura o colágeno se transforma em gelatina hidrossolúvel, enquanto 

Laakkonen et al. (1970) relataram que se a temperatura de cocção é baixa o suficiente para 

minimizar o encolhimento do colágeno, não se verifica perda na maciez da carne.  
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O conteúdo de colágeno depositado nos músculos, sua estabilidade e temperatura de 

solubilização podem variar com a idade do animal, tipo de músculo, sexo, alimentação, 

sistema de criação, entre outros fatores, que conferem maior ou menor resistência e 

estabilidade às ligações cruzadas de suas moléculas (McCormick, 1994). Em animais jovens, 

o colágeno recém-sintetizado se caracteriza por ser termossolúvel, já em animais com idade 

mais avançada, a proteína se torna mais resistente às temperaturas elevadas devido ao maior 

número de ligações cruzadas intermoleculares (Latorre et al., 2017).  

Segundo Geesink et al. (1995), o papel fisiológico do músculo influencia a quantidade e 

a solubilidade do tecido conjuntivo, uma vez que cada músculo é estruturalmente e 

metabolicamente diferente. Dessa forma, músculos da locomoção apresentam maior teor de 

colágeno total e menor porcentagem de colágeno solúvel ao calor que músculos de 

sustentação (Archile-Contreras et al., 2010), uma vez que músculos que possuem maior 

funcionalidade contém maior conteúdo de colágeno em relação aos músculos que 

desempenham menor esforço (Taylor, 2004). Ainda, a alimentação e o sistema de criação 

podem influenciar o conteúdo de colágeno intramuscular, uma vez que, segundo Crouse et al. 

(1986), bovinos confinados e alimentados com dietas de alta densidade energética, 

apresentam maior ganho de peso médio diário, portanto, formação de colágeno de maior 

solubilidade, além de desempenharem menor esforço muscular.  

Em relação à influência da condição sexual dos bovinos sobre o perfil de colágeno 

intramuscular, as diferenças fisiológicas entre machos não castrados, machos castrados e 

fêmeas afetam o crescimento e o desenvolvimento dos tecidos corporais, entre eles, o tecido 

conjuntivo. Em geral, animais machos apresentam maior crescimento muscular que as 

fêmeas, apresentando também maior quantidade de tecido conjuntivo de sustentação e 

colágeno intramuscular (Boccard et al., 1979; Chriki et al., 2013; Flores & Bermell, 1988; 

Luchiari Filho 2000; Seideman et al., 1989), e a castração é relatada como uma condição 

redutora dessa proteína no tecido muscular dos bovinos machos (Flores & Bermell, 1988; 

Morgan et al., 1993).  

Adicionalmente, Crouse et al. (1986) relataram maior força de cisalhamento para a 

carne de animais machos em comparação às fêmeas, o que os autores atribuíram às maiores 

concentrações de colágeno encontradas nos músculos desses animais, enquanto Seideman et 

al. (1982) e Cross, Schanbacher e Crouse (1984) descreveram que machos inteiros tendem a 

apresentar maior dureza da carne devido à maior insolubilidade do colágeno intramuscular,  

em comparação à carne de fêmeas.  
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Burson et al. (1986) e Gerrard et al. (1987) verificaram que a diferença na maciez da 

carne de machos não castrados e castrados deve-se, entre outros fatores, devido às 

características do tecido conjuntivo, em que não castrados teriam maior quantidade de 

colágeno insolúvel, ao passo em que Cross, Schanbacher e Crouse (1984), Morgan et al. 

(1993) e Zilio et al. (2009) também relataram que a dureza da carne de machos não castrados 

é comumente associada à menor solubilidade do colágeno. Todavia, deve ser considerado o 

fato de bovinos não castrados serem abatidos, geralmente, em idade mais elevada, de forma 

que o avanço da maturidade fisiológica promove o aumento do teor de colágeno insolúvel nos 

músculos e, consequentemente, diminuição da maciez da carne (Osório & Osório, 2000). 

Contudo, uma vez que o tecido conjuntivo intramuscular forma uma rede contínua em 

todo o músculo, ele deve ser continuamente remodelado durante o crescimento animal para 

permitir o crescimento muscular por meio da hipertrofia das fibras musculares. Dessa forma, 

segundo Purslow (2018), o turnover proteico apresentado por animais de crescimento rápido 

proporciona também maior proporção de colágeno recém-sintetizado, que é termo-lábil, 

afetando positivamente a textura da carne, pressupondo que a fração de colágeno 

intramuscular que é solúvel seja geralmente igual ou maior em machos não castrados em 

comparação às demais categorias (McCormick, 1994; Crouse et al.,  1985; Miller et al., 

1989), uma vez que estes apresentam maior taxa de crescimento muscular. 

 
RESULTADOS PARCIAIS OBTIDOS PELO GRUPO DE PESQUISA DO 
LABORATÓRIO DE CIÊNCIA DA CARNE DA FACULDADE DE MEDICINA 
VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - 
LCC/FMVZ/USP NO ESTUDO: “INFLUÊNCIA DA CONDIÇÃO SEXUAL DE 
BOVINOS CRUZADOS SOBRE A DEPOSIÇÃO DE GORDURA E TECIDO 
CONJUNTIVO INTRAMUSCULAR, DEGRADAÇÃO MIOFIBRILAR E MACIEZ 
DA CARNE”, REFERENTE AO PROJETO DE MESTRADO APROVADO PELA 
COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS SOB NÚMERO DE PROTOCOLO 
CEUAX 8761110220.  
 
Animais, manejo e dieta 

Os animais foram confinados na Fazenda Letícia, localizada na cidade de Rio Verde 

de Mato Grosso - MS, sendo utilizados 102 bovinos cruzados Angus x Nelore com idade 

média de abate de 16 meses, do mesmo grupo contemporâneo, divididos em três condições 
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Farelo de milho 48% 
Núcleo mineral¹ 
Ureia pecuária 

Prote-n² 

9,5 
3,0 
0,75 
0,75 

Nutriente (%MS) Níveis nutricionais 
MS (%) 86,27 

Pb 15,83 
Ee 3,49 

Carboidratos não fibrosos³ 8,35 
Cálcio 0,82 
Fósforo 0,29 
Potássio 1,16 

Monensina (ppm) 25,0 
¹Cloreto calcítico, cloreto de sódio, enxofre, veículo, fosfato monobicálcico, óxido de 
magnésio, aroma de frutas, extrato de semente de uva, iodato de cálcio, monensina sódica, 
monóxido de manganês, óxido de zinco, selenito de sódio, sulfato de cobalto, sulfato de 
cobre, sulfato de ferro, vitamina A, vitamina D3, vitamina E. 
²Ureia pecuária, oleoresina de páprica e veículo. 
³Amido, sacarose e pectina. 
Estimada pelo Programa Ração de lucro máximo 3.2® (RLM) ESALQ-USP. 

 

Ao final do período experimental, o peso vivo final e o ganho médio diário dos animais 

foram, respectivamente, 431,3 ± 26,5 kg e 1,31 ± 0,16 kg para as novilhas, 452,4 ± 30,9 kg e 

1,47 ±0,13 kg para os machos castrados e 487,9 ± 25,1 kg e 1,62 ± 0,17 kg para os machos 

não castrados. Os animais foram transportados até o frigorífico comercial sob Serviço de 

Inspeção Federal (SIF), separados de acordo com as condições sexuais, a fim de não ocorrer 

mistura de lotes.  

 

Abate, desossa e coleta de amostras 

No frigorífico, os animais permaneceram separados nos currais de espera de acordo com 

as condições sexuais, e foram submetidos ao jejum sólido de 16 horas, tendo acesso à dieta 

hídrica até o momento do abate (Figura 2). O abate foi realizado de acordo com os 

procedimentos de abate humanitário, seguindo os padrões do Regulamento de Inspeção 

Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal – RIISPOA (Brasil, 2017) e o 

Regulamento Técnico de Métodos de Insensibilização para o Abate Humanitário de Animais 

de Açougue (Brasil, 2000), em frigorífico Comercial, sob fiscalização do Serviço de Inspeção 

Federal (SIF 1646). 
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Figura 2. Grupo experimental de bovinos cruzados Angus X Nelore no frigorífico. 
Fonte: Registro do Laboratório Ciência da Carne (LCC/FMVZ/USP). 

 

Os bovinos foram insensibilizados por meio de atordoamento com pistola pneumática 

penetrante, seguido imediatamente da sangria pela secção dos grandes vasos do pescoço e em 

seguida foi realizada a esfola, evisceração e lavagem das carcaças, que foram resfriadas por 

48 horas. Posteriormente, as carcaças foram transportadas em caminhão frigorífico 

refrigerado para Unidade de Beneficiamento de Carnes (SIF 3537), em Pirassununga - SP, 

onde foi realizada a desossa (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Carcaças dos bovinos cruzados Angus X Nelore. 
Fonte: Registro do Laboratório Ciência da Carne (LCC/FMVZ/USP). 

 

Durante a desossa, foram coletadas de todos os animais amostras de 2,54 cm dos 

músculos Longissimus thoracis e Triceps brachii para as análises de força de cisalhamento, e 

amostras de 1 cm, dos mesmos músculos, para as análises de quantificação do teor de 

colágeno e suas frações (Figura 4). As amostras coletadas foram identificadas, embaladas a 

vácuo individualmente e congeladas para as análises laboratoriais, conforme metodologias 

descritas a seguir. 
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Figura 4. Amostras dos músculos Longissimus thoracis e Triceps brachii para as análises 
laboratoriais. 
Fonte: Registro do Laboratório Ciência da Carne (LCC/FMVZ/USP). 
 

Análise de Força de Cisalhamento 

Para as análises de força de cisalhamento, foram utilizadas amostras de 2,54 cm dos 

músculos Longissimus thoracis e Tríceps brachii de todos os animais, totalizando 204 

amostras. Os procedimentos para cocção dos bifes destinados à análise de força de 

cisalhamento foram realizados segundo a AMSA (2016). As amostras foram descongeladas 

em refrigerador doméstico por 24 horas e assadas em forno elétrico a 163 °C, até atingirem a 

temperatura interna de 71 °C; as temperaturas internas foram monitoradas por meio de um 

sistema de termopares digitais com termômetros individuais, que foram inseridos nos bifes até 

sua parte central (Figura 5).  

 

 
Figura 5. Amostra do músculo Triceps brachii descongelada disponível para ser assada em 
forno elétrico com o auxílio de termopares digitais com termômetros individuais, para análise 
de força de cisalhamento. 
Fonte: Registro do Laboratório Ciência da Carne (LCC/FMVZ/USP). 
 

Após serem assados e esfriarem até atingir a temperatura ambiente, os bifes foram 

embalados individualmente e acondicionados em refrigerador doméstico por 24 horas. 
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(Figura 7). O sobrenadante foi filtrado e a ele foram adicionados 30 mL de 6 N HCl, e ao 

resíduo foram adicionados 20 mL de 6 N HCl e 8 mL de água destilada.  

 

Figura 7. Etapa de extração para a análise de quantificação de colágeno total, solúvel e 
insolúvel. 
Fonte: Registro do Laboratório Ciência da Carne (LCC/FMVZ/USP) 
 

Posteriormente, as amostras de sobrenadante e sedimento foram submetidas a digestão 

em estufa de circulação de ar a 110°C por 16 horas (Cross et al., 1973). Após a digestão, foi 

adicionado às amostras carvão ativado e, em seguida, elas foram filtradas para posterior ajuste 

do pH (6,5 a 7,0). Uma vez regulado o pH, as amostras de sobrenadante e sedimento foram 

transferidas para balões volumétricos de 100 mL e 250 mL, respectivamente e os balões 

foram completados com água destilada para a diluição das amostras (Figura 8). 

 



114

 
     
 

 
 

 

     
Figura 8. Etapas de filtragem, ajuste do pH e diluição das amostras de sobrenadante e 
sedimento para a análise colágeno total, solúvel e insolúvel.   
Fonte: Registro do Laboratório Ciência da Carne (LCC/FMVZ/USP) 

 

A leitura de cada amostra foi realizada em duplicata, bem como a leitura dos pontos da 

curva de concentração de hidroxiprolina. Em tubos de ensaio com 1 mL de amostra (dois 

tubos com amostra de sobrenadante e dois tubos amostra de sedimento), foi adicionado 

isopropanol e solução oxidante (cloramina T e solução tampão citrato) e, em seguida, o 

conteúdo dos tubos foi homogeneizado em vortex e os tubos foram deixados em repouso por 

4 minutos. Posteriormente, foi adicionada às amostras a solução de Ehrlich (p–

Dimethylaminobenzaldehyde e ácido perclórico 70%), e da mesma forma o conteúdo foi 

homogeneizado e novamente deixado em repouso durante 4 minutos. Após este período, as 

amostras foram submetidas a banho-maria por 25 minutos a 60 ºC e, após serem retiradas do 

banho e resfriadas em banho de gelo, foram feitas as leituras em espectrofotômetro no 

comprimento de onda de 560 nm (Figura 9). 

 

     
Figura 9. Preparo das amostras para leitura em espectrofotômetro.  
Fonte: Registro do Laboratório Ciência da Carne (LCC/FMVZ/USP) 

 

Os valores de colágeno total, solúvel e insolúvel foram calculados considerando a 

inclinação da curva padrão de absorbância, os fatores de conversão de 7,52 para o 
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sobrenadante e 7,25 pra o sedimento, a quantidade de músculo utilizado (considerando o peso 

da amostra liofilizada utilizada na análise e o percentual de matéria seca do músculo, obtido 

através da pesagem da amostra antes e após a liofilização) e o volume das diluições. O 

sobrenadante corresponde à fração de colágeno solúvel e o sedimento, à fração de colágeno 

insolúvel, em mg/g de carne in natura, e o teor de colágeno total foi definido pela soma dos 

dois. A porcentagem de solubilidade foi calculada a partir da razão do colágeno presente na 

fração sobrenadante e o colágeno total. 

 

Análise estatística  

Os efeitos da condição sexual e tipo de músculo para as variáveis força de cisalhamento 

e teor de colágeno total, solúvel e insolúvel, foram analisados considerando um delineamento 

experimental inteiramente casualizado em um arranjo fatorial 3x2, sendo os efeitos fixos a 

condição sexual (machos não castrados, machos castrados e fêmeas), os tipos de músculo 

(Longissimus thoracis e Triceps brachii) e suas interações, os efeitos aleatórios do animal e o 

erro residual. Os resultados foram verificados quanto à presença de dados discrepantes, 

pressupostos de normalidade de erros e homogeneidade das variâncias, e então os dados 

foram submetidos à análise de variância (ANOVA) utilizando-se o procedimento MIXED do 

software SAS® e as médias dos resultados foram comparadas pelo teste de Tukey, com 

significância a 5%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Avaliação da força de cisalhamento 

Os resultados da análise de força de cisalhamento (FC) dos dois tipos de músculo das 

três condições sexuais encontram-se na Tabela 2. Não foi observada interação entre a 

condição sexual e o tipo de músculo, bem como não se verificou diferença (P<0,05) entre os 

dois músculos. Contudo, verificou-se diferença da FC entre as condições sexuais, em que as 

maiores médias foram atribuídas à carne de bovinos machos não castrados (MNC).  

Não houve diferença para a FC entre os músculos Longissimus thoracis (LT) e Tríceps 

brachii (TB), indicando, portanto, que o tipo de músculo não influenciou de forma expressiva 

a maciez da carne de bovinos cruzados. Para Archile-Contreras et al. (2010), podem ser 

verificadas diferenças na FC de músculos com localização anatômica e funções fisiológicas 

distintas, como é o caso dos músculos Longissimus e Tríceps, uma vez que se caracterizam 
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como músculos de sustentação e locomoção, respectivamente. Para estes autores, 

normalmente, músculos da locomoção apresentam maiores valores de FC devido ao maior 

esforço exercido. Entretanto, estes resultados não foram encontrados neste estudo. Contudo, 

os resultados condizem com aqueles encontrados por Hildrum et al. (2009), onde não foram 

verificadas diferenças na FC dos músculos Longissimus e Tríceps, assim como outros 

músculos avaliados.  

Além da localização anatômica e função, os músculos diferem entre si por variarem em 

tamanho, em forma, em sua associação com outros tecidos (adiposo e conjuntivo, cuja 

presença também exerce influência sobre a maciez da carne) e em seu metabolismo (Lawrie, 

2005). Nesse sentido, a composição dos tipos de fibras que constitui os diferentes músculos 

pode implicar em variações na maciez da carne, além de outros atributos como coloração, 

suculência e pH (Aberle et al.,  2001).  

De acordo com Brugiapaglia & Destefanis (2012), fibras glicolíticas (brancas) possuem 

maior teor de proteína, enquanto fibras oxidativas (vermelhas) têm sua presença 

correlacionada positivamente com o conteúdo de lipídios dos músculos, o que contribui para a 

suculência, aroma e maciez da carne. Contudo, segundo Zerouala (1991), a maior proporção 

de fibras oxidativas pode estar associada à carne mais firme e com pH mais elevado, 

resultante de uma glicólise insuficiente, devido ao baixo conteúdo de glicogênio, enquanto 

músculos compostos por fibras glicolíticas e que possuem elevado estoque de glicogênio, 

apresentam pH final mais baixo (Frylinck et al., 2013). Em relação à proteólise post mortem, 

de acordo com Joo et al. (2013), fibras glicolíticas são mais suscetíveis do que fibras 

oxidativas, o que confere maior maciez aos músculos compostos predominantemente por 

fibras de metabolismo glicolítico. 

Embora seja bem estabelecido que o amaciamento da carne de deve em grande parte à 

degradação das proteínas miofibrilares, o mecanismo exato pelo qual as proteases endógenas 

participam no desenvolvimento da maciez juntamente com outros processos bioquímicos, 

como morte celular e cascatas de sobrevivência, ainda não foi claramente compreendido 

(Ouali et al. (2013). Ainda, segundo Ma et al. (2020), as alterações apoptóticas e proteolíticas, 

post mortem, podem ser afetadas de forma distinta por diferentes tipos de músculos (por 

exemplo, glicolíticos versus oxidativos) e as interações entre as atividades celulares, incluindo 

atividades de metabolismo energético, resposta de apoptose e pequena translocação e/ou 

fosforilação de HSP e efeitos correspondentes na proteólise e amaciamento da carne devem 

ser melhor elucidados.  
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Ao avaliar os tipos de fibras e fatores envolvidos no amaciamento dos músculos LT e 

TB, Geesink et al. (1995) verificaram que o primeiro apresentou maiores quantidades de 

fibras glicolíticas e o segundo, de fibras oxidativas. Entretanto, Gagaoua et al. (2017) e Picard 

et al. (2017) classificaram estes dois músculos como oxidoglicolíticos e Picard et al. (2018) 

avaliaram biomarcadores proteômicos de maciez da carne e gordura intramuscular em cinco 

diferentes músculos e verificaram alta similaridade nas abundâncias de proteínas entre LT e 

TB. Apesar de as propriedades contráteis e metabólicas das fibras musculares serem 

frequentemente correlacionadas com a maciez, a natureza dessa relação é complexa e tem 

sido objeto de debate, devido aos resultados contraditórios gerados pelos muitos experimentos 

realizados em diferentes músculos com animais de categorias, idades e raças distintas (Maltin 

et al., 2003). 

O efeito da condição sexual sobre a FC se mostrou positivo para as fêmeas (F) e os 

machos castrados (MC). Estes apresentaram carne mais macia, não diferindo entre si, 

enquanto os maiores valores de FC foram atribuídos aos machos não castrados (MNC). Os 

resultados do presente estudo condizem com àqueles descritos por Mueller et al. (2019), que 

demonstram que fêmeas e machos castrados possuem, geralmente, a carne mais macia. 

Também, Gerrard et al. (1987) e Ferraz & Felício (2010) relataram interação entre idade ao 

abate e condição sexual dos animais, também sugerindo que animais não castrados e com 

idade mais avançada possuem carne mais dura. Morgan et al. (1993) também verificaram 

carne mais macia em fêmeas e machos castrados em relação aos machos não castrados, 

medida pela força de cisalhamento, em virtude das diferenças na estrutura muscular.  

Em geral, bovinos machos não castrados apresentam carcaça mais magra e carne mais 

dura, quando comparada com as fêmeas e os machos castrados, o que pode ser explicado por 

fatores como a maior atividade anabólica da testosterona, que aumenta a atividade de 

calpastatina, relacionada com o maior desenvolvimento do tecido muscular nestes animais. 

Entretanto, após o abate, a alta concentração de calpastatina inibe a atividade das calpaínas, 

principais enzimas responsáveis pela degradação das fibras musculares e amaciamento da 

carne, o que torna a carne dos animais não castrados mais dura (Wulf et al., 1996; O’Connor 

et al., 1997). Ainda, a testosterona também está relacionada com a maior suscetibilidade ao 

estresse pré-abate, levando os machos não castrados a apresentarem, em geral, carcaças com 

pH final mais elevado e com maiores ocorrências de carne Dark Firm and Dry (Escura, firme 

e seca).  
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O tecido muscular dos machos e suas características, devido ao processo de castração e 

redução da atividade da testosterona, refletem diretamente nos atributos de qualidade da 

carne, e assemelham-se às fêmeas, com uma maior percentagem de gordura intramuscular, o 

que colabora com a sensação de maciez e suculência da carne. De acordo com Seideman et al. 

(1989), além do maior depósito de tecido adiposo, o menor número e diâmetro das fibras 

musculares e, ainda, o menor teor de colágeno intramuscular podem explicar a maior maciez 

da carne das fêmeas. Os resultados deste estudo se assemelham com os resultados de Mueller 

et al. (2019) em relação à carne dos machos castrados, que geralmente apresenta maciez 

equivalente à maciez da carne das fêmeas.  

Ressalta-se que nenhum dos valores de FC deste estudo atingiu o limiar americano para 

maciez da carne. O limiar americano de FC para WBSF da carne bovina é de 43,1 N (ASTM, 

2011) e nenhum dos resultados de FC desta pesquisa está abaixo deste limiar, o que 

demonstra que as carnes das três condições sexuais nos dois músculos avaliados seriam 

consideradas duras para o consumidor americano de carne. No entanto, cabe destacar que o 

padrão americano pode não ser correspondente à sensibilidade do consumidor brasileiro, o 

que indica necessidade de se instituir um padrão brasileiro para maciez da carne (Garbossa, 

2021).  

 

Tabela 2. Análises de força de cisalhamento dos músculos Tríceps brachii e Longissimus 
thoracis de bovinos Angus x Nelore de diferentes condições sexuais (F, MC e MNC) 
terminados em confinamento.  

  Condição Sexual    Valor de P 
Variável Músculo F MC MNC Média EPM CS M CS*M 

 TB 67,130 66,091 73,304 68,842 0,288 0,002 0,335 0,093 

FC (N) LT 65,807 62,661 89,699 72,722 0,288    

 Média 
 
EPM 

66,468b 
0,353 

64,376b 
0,353 

81,501a 
0,353 

     

FC: Força de Cisalhamento; N: Newtons; LT: Músculo Longissimus thoracis;  TB: Músculo 
Triceps brachii;  F: Fêmeas; MC: Machos castrados; MNC: Machos não castrados. 
Médias seguidas com as mesmas letras maiúsculas não diferem entre si nas colunas, 
minúsculas não diferem entre si nas linhas pelo teste de Tukey (P<0,05).  
 

Avaliação dos teores de colágeno total, solúvel e insolúvel 

Os resultados das análises de quantificação de colágeno total, solúvel e insolúvel nos 

dois tipos de músculos nas três condições sexuais são apresentados na Tabela 3. Não houve 
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interação (P<0,05) entre a condição sexual e o tipo de músculo para a variável colágeno total, 

bem como não houve influência da condição sexual sobre esta variável. Contudo, observou-se 

diferença (P<0,05) para os teores de colágeno total entre os músculos Longissimus thoracis 

(LT) e Triceps brachii (TB), correspondendo a 1,43 mg/g e 2,23 mg/g, respectivamente.  

Estes resultados estão de acordo com estudos anteriores, que atribuem maior 

quantidade de fibras conjuntivas de colágeno à músculos com maior funcionalidade. Segundo 

Geesink et al. (1995), o papel fisiológico do músculo influencia a quantidade e a solubilidade 

do tecido conjuntivo, uma vez que cada músculo é estruturalmente e metabolicamente 

diferente e, para Taylor (2004), músculos da locomoção, como TB, normalmente apresentam 

maior teor de colágeno total que músculos de sustentação, como LT, uma vez que possuem 

maior atividade. 

Em relação às frações de colágeno solúvel e insolúvel, não foi verificada interação 

entre os tipos de músculos e as condições sexuais para estas variáveis. Porém, houve efeito do 

tipo de músculo sobre os teores de colágeno solúvel e insolúvel e efeito da condição sexual 

sobre o teor de colágeno solúvel. O músculo TB apresentou maior teor de colágeno solúvel 

por g de carne em comparação ao LT, correspondendo a 0,41 mg/g e 0,26 mg/g, 

respectivamente. De igual maneira, em relação ao colágeno insolúvel, TB apresentou maior 

teor, sendo 1,81 mg/g e 1,16 mg/g para TB e LT, respectivamente. Entretanto, ressalta-se que 

o teor de colágeno total por g de carne do músculo TB, assim como suas frações solúvel e 

insolúvel, é maior do que o do músculo LT, então, quando calculada a razão da fração de 

colágeno solúvel em relação ao conteúdo de colágeno total dos dois músculos, verificou-se 

que TB obteve 18,5% de solubilidade e LT 18,68%, respectivamente.  

Estes resultados condizem com estudos de Archile-Contreras et al. (2010), que 

descrevem que músculos de locomoção apresentam, em geral, menor porcentagem de 

colágeno solúvel ao calor que músculos de sustentação, como o LT. Segundo estes autores, as 

diferenças estruturais e metabólicas entre os músculos refletem seu alto grau de 

especialização funcional, que, por sua vez, sugere plasticidade e capacidade de adaptação de 

acordo com a função a ser executada; nesse sentido, músculos da locomoção apresentam, 

normalmente, maior teor de colágeno total e insolúvel ao calor do que músculos da 

sustentação, que desempenham menor esforço.  

Ao avaliar o teor de solubilidade do colágeno intramuscular nas três condições 

sexuais, verificou-se que os maiores teores de colágeno solúvel por g de carne e as maiores 

porcentagens de solubilidade foram atribuídas à carne dos MNC (0,39 mg/g e 19,85%), MC 
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(0,33 mg/g e 18,41%) e F (0,29 mg/g e 17,21%), respectivamente. Estes resultados divergem 

de alguns estudos, como o de Burson et al. (1986) e Gerrard et al. (1987), que descrevem que 

é esperado que animais não castrados apresentem menor concentração de colágeno solúvel no 

tecido conjuntivo, uma vez que apresentam maior desenvolvimento da massa muscular. 

Todavia, os menores teores de solubilidade frequentemente verificados nas carnes de 

MNC podem se justificar principalmente pela maturidade fisiológica deste tecido, tendo em 

vista que esta categoria animal geralmente é abatida com idade mais elevada (Ferraz & 

Felício, 2010). Também destaca-se que a idade é um dos principais fatores que alteram a 

maciez da carne, por meio da formação das ligações covalentes cruzadas, que se tornam mais 

difíceis de romper (Latorre et al., 2017). No entanto, no presente estudo, destaca-se que os 

animais foram abatidos em idade jovem (16 meses), de forma que a idade de abate não 

influenciou esta variável.  

Deve-se considerar, ainda, que o crescimento muscular devido à hipertrofia das fibras 

musculares possui efeito sobre a solubilidade do colágeno, uma vez que esse rápido 

crescimento acarreta em uma constante remodelação e expansão do endomísio e perimísio, a 

fim de acompanhar o crescimento das fibras (Purslow, 2018). Sendo assim, é pressuposto que 

a carne de animais de crescimento rápido possua maior solubilidade térmica do colágeno 

intramuscular, devido ao maior turnover proteico, uma vez que o colágeno recém-sintetizado 

é termolábil, e este acompanha a curva de crescimento muscular, que é mais acentuada nos 

MNC. Além disso, ressalta-se também que os animais deste estudo foram terminados em 

sistema intensivo e alimentados com dieta altamente energética, fatores estes relacionados à 

maior solubilização do colágeno intramuscular, além de terem sido abatidos em idade jovem, 

com média de 16 meses, não havendo, desta forma, influência da idade e de longos períodos 

de exercício físico sobre a solubilidade do colágeno. Estes fatores podem ter corroborado para 

que se sobressaísse o efeito do maior turnover proteico sobre a solubilização do colágeno 

intramuscular nos MNC. 

Ao comparar, portanto, os resultados verificados para as variáveis FC e colágeno total, 

solúvel e insolúvel, nas três condições sexuais e nos dois músculos, nota-se que, neste estudo, 

as alterações quanto ao perfil de colágeno intramuscular decorrentes da condição sexual não 

foram capazes de justificar completamente as diferenças na maciez da carne de MNC, MC e 

F, tendo em vista que MNC apresentaram maior FC, o que corresponde à uma carne mais 

dura e obtiveram também a maior porcentagem de solubilidade do colágeno quando 

comparados com as demais categorias, contradizendo os relatos de que a maior solubilidade 
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do colágeno intramuscular contribui para uma carne mais macia. Diante disso, depreende-se 

que outros fatores podem estar mais intimamente associados com o amaciamento da carne de 

bovinos cruzados abatidos em idade jovem. 

Ainda, em relação ao efeito do tipo de músculo, embora TB e LT tenham apresentado 

diferenças quanto ao perfil de colágeno, em que o primeiro apresentou maior teor de colágeno 

total e menor porcentagem de solubilidade, estes músculos não diferiram quanto à maciez, o 

que denota, mais uma vez, a existência de demais fatores inerentes à estrutura muscular que 

podem melhor predizer as variações na maciez de diferentes cortes cárneos.   

Adicionalmente, diante dos diversos resultados contraditórios encontrados na literatura 

quanto à maciez de diferentes músculos, Chriki et al. (2013) conduziram uma meta-análise, 

baseada nas informações disponíveis no banco de dados BIF-Beef (Integrated and Functional 

Biology of Beef), com o objetivo  de elucidar como algumas características musculares se 

relacionam com a qualidade da carne, a fim de avançar além dos resultados controversos 

disponíveis na literatura. Neste estudo, verificou-se que o conteúdo de colágeno e gordura 

intramuscular, a área média transversal das fibras musculares e a atividade das enzimas 

lactato desidrogenase e isocitrato desidrogenase, que relacionam-se com o metabolismo post 

mortem que, como se sabe, pode variar em função do tipo de músculo, explicavam em 

porcentagens distintas a variabilidade na maciez de diferentes músculos de vacas e touros 

jovens.  

Desta forma, foi demonstrado que uma só característica muscular pode não ser um 

preditor de qualidade sensorial para todos os outros músculos da carcaça, uma vez que de 

acordo com o tipo de músculo considerado, a maciez da carne pode ser explicada por 

diferentes características, permitindo a compreensão das muitas contradições encontradas na 

literatura sobre as relações entre as qualidades bioquímicas e sensoriais da carne. 
 

Tabela 3. Análises de quantificação dos teores de colágeno total, solúvel e insolúvel dos 
músculos Tríceps brachii e Longissimus thoracis de bovinos Angus x Nelore de diferentes 
condições sexuais (F, MC e MNC) terminados em confinamento. 

  Condição Sexual    Valor de P 
Variável Músculo F MC MNC Média EPM CS M CS*M 

Colágeno TB 2,221 2,036 2,439 2,232A 0,079 0,137 <.0001 0,151 

Total 
 

LT 
 

1,217 1,547 1,538 1,434B 0,079    
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(mg/g) Média 
 
EPM 

1,719 
 
0,097 

1,792 
 
0,097 

1,989 
 
0,097 

     

Colágeno TB 0,373 0,379 0,487 0,413A 0,014 0,001 <.0001 0,256 

Solúvel 
 

LT 0,220 0,282 0,304 0,268B 0,014    

(mg/g) Média 
 
EPM 

0,296c 
0,018 

0,330b 
0,018 

0,395a 
 
0,018 

     

Colágeno TB 1,848 1,657 1,953 1,819A 0,067 0,318 <.0001 0,139 

Insolúvel LT 0,997 1,266 1,234 1,166B 0,067    

(mg/g) 
 

Média 
 
EPM 

1,423 
 
0,082 

1,461 
 
0,082 

1,593 
 
0,082 

     

LT: Músculo Longissimus thoracis; TB: Músculo Triceps brachii; F: Fêmeas; MC: Machos 
castrados; MNC: Machos não castrados. 
Médias seguidas com as mesmas letras maiúsculas não diferem entre si nas colunas, 
minúsculas não diferem entre si nas linhas pelo teste de Tukey (P<0,05).  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
É demonstrado, portanto, que outros fatores além do conteúdo de colágeno 

intramuscular se relacionam com a maciez da carne de diferentes músculos em bovinos de 

diferentes categorias, por exemplo, o teor de gordura intramuscular, diferenças na proteólise 

post mortem, aporte de fibras musculares, bem como os processos enzimáticos envolvidos no 

metabolismo muscular. Estes fatores e as possíveis interações entre eles poderiam explicar o 

fato de F e MC terem apresentado carne mais macia, embora tenham apresentado menor 

porcentagem de solubilidade do colágeno intramuscular, de igual maneira, elucidar porque 

músculos de estrutura e metabolismo diferentes podem se assemelhar ou diferir quanto à 

maciez. 

Os resultados deste estudo permitem pressupor que, em bovinos cruzados, terminados 

em confinamento e abatidos em idade jovem, o estudo do perfil de colágeno intramuscular 

pode não ser um bom preditor para a maciez da carne, contudo, ressalta-se, novamente, a 

importância de mais estudos com animais desta categoria, dada sua relevância no cenário da 

pecuária nacional e internacional. Desta forma, sugere-se a realização de estudos mais 

abrangentes em relação aos fatores que controlam a maciez da carne de bovinos cruzados, 

avaliando um maior número de fatores e as possíveis associações e correlações entre eles.  
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Resumo 

As produções agropecuárias se tornam uma preocupação quanto ao uso de nitrogênio e 

fósforo, em relação à contaminação do meio ambiente e ao expressivo grau de carga 

ambiental dos dejetos produzidos pelos animais de produção. No entanto, no Brasil não há 

estudos que quantifiquem e comparem os fluxos de nitrogênio e fósforo utilizados por animais 

de produção, seres humanos e animais de companhia (pets). Com isso, o objetivo deste 

trabalho é apresentar uma abordagem preliminar sobre a estimativa dos fluxos de N 

(nitrogênio) e P (fósforo) presentes na alimentação de seres humanos e animais, e assim 

estimar a carga ambiental da produção animal, dos seres humanos e dos pets no Brasil. Para 

isso, utilizou-se o método de análise do fluxo de materiais (MFA), dados nacionais sobre 

quantidade de animais e humanos e considerou o teor de N e P da dieta e dos dejetos. Entre as 

espécies, bovinos de corte apresentam as maiores excreções relativas à excreção de N; já os 

cães, suínos e gatos apresentam as maiores perdas de P. Frangos apresentam a menor 

excreção de P, quando comparado aos outros animais. O impacto dos seres humanos ainda 

parece ser insignificante, quando comparados à produção animal e pets; no entanto, não 

deixam de merecer devida atenção aos possíveis impactos ao meio ambiente. Assim, este 

trabalho discute a importância do balanceamento das dietas e do manejo adequado de descarte 
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de resíduos, especialmente na produção de bovinos e criação de cães e gatos. Mais estudos 

nesta área de pesquisa devem ser realizados, para aprofundamento da análise e para 

constantes avaliações do impacto de P e N no ambiente.  

1. Introdução 

 As atividades humanas têm alterado de forma significativa os ecossistemas terrestres e 

aquáticos, levando a uma nova era geológica, o Antropoceno (Steffen et al., 2007). O 

crescimento destas atividades tem alterado os ciclos biogeoquímicos e biofísicos da terra, 

causando impactos irreversíveis nos ecossistemas terrestres, o que por sua vez coloca em risco 

a própria sobrevivência humana (Rockstrom et al., 2009). Com o intuito de demarcar uma 

zona segura para a humanidade, foram propostas nove “fronteiras planetárias”, baseadas em 

nove sistemas e processos biofísicos que regulam a estabilidade e resiliência da terra. A 

transgressão das fronteiras planetárias significa que danos irreversíveis estariam sendo 

aplicados aos ecossistemas, favorecendo a mudança climática e deprimindo a capacidade de 

sobrevivência de espécies no planeta (Wang-Elanderson et al., 2022).  

 As nove fronteiras planetárias são: depleção da camada de ozônio, novas entidades, 

mudanças climáticas, integridade da biosfera, mudança do solo, disponibilidade de água, 

ciclos biogeoquímicos, acidificação dos oceanos e carga de aerossóis (Rockstrom et al., 

2009). Dentre as nove fronteiras, quatro já estão em níveis de incerteza, o que representa um 

alto risco para as espécies no planeta, sendo elas: novas entidades (poluição por plásticos) 

(Persson et al., 2022); disponibilidade de água (água verde) (Wang-Elanderson et al., 2022); 

ciclos biogeoquímicos (nitrogênio e fósforo); e integridade da biosfera (perda de 

biodiversidade) (Steffen et al., 2015).  

Diversas fronteiras planetárias estão relacionadas à produção agropecuária, seja de 

forma direta ou indireta. A ligação entre a mudança no uso da terra e a agricultura é clara, 

uma vez que lavouras e pastagens ocupam aproximadamente 40% da superfície terrestre, o 

que torna a produção agrícola a forma mais extensa de uso da terra do planeta (Campbell et 

al., 2017). O avanço da agropecuária tem sido relacionado ao desmatamento de florestas 

tropicais, savanas e outros ecossistemas, e acredita-se que com a expansão dessas atividades 

ocorrerá cada vez mais a erradicação desses ambientes (Gibbs et al., 2010).   

Além dos possíveis resultados deletérios de um uso exacerbado da terra propriamente 

dita, é importante levar em consideração também o uso de recursos hídricos, tendo em vista 

que de todas as atividades humanas, a que consome maior quantidade de água é a agricultura 

(World Water Assessment Programme, 2012). Além do consumo de água, as atividades 
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humanas transformaram profundamente o ciclo global de nitrogênio (Swaney et al.,2012), 

sendo aquelas relacionadas à agropecuária algumas das protagonistas. De acordo com Fixen e 

West (2002) o uso de fertilizantes nitrogenados na agricultura aumentou em aproximadamente 

800% de 1960 a 2000. A quantidade excessiva de nitrogênio promove poluição ao solo e ar, 

perda de biodiversidade, polui bacias hidrográficas e aumenta o nível de gases (óxido nitroso 

e nitrogênio reativos) na troposfera (Howarth et al. 2011; Swaney et al. 2012). Montzka et al. 

(2011) concluíram em um estudo que 49-83% das emissões antropogênicas de óxido nitroso 

são provenientes de atividades agrícolas.  

Outro nutriente que se encontra nas fronteiras planetárias em níveis de incerteza é o 

fósforo. Neste sentido, o sistema de produção de alimentos é dependente de fósforo, sendo 

este um recurso não-renovável obtido por meio de mineração e sem substituto sintético 

conhecido. Além disso, as reservas globais de fósforo estão concentradas em algumas regiões 

e as estimativas sinalizam para sua exaustão no próximo século (Martín-Hernández et al., 

2022).  

Entretanto, apesar dos potenciais danos aos diferentes processos do planeta Terra, as 

produções animais possuem ampla relevância na economia, oferecem diferentes serviços 

ecossistêmicos1 e desempenham um papel fundamental na segurança alimentar e economia, 

uma vez que conseguem converter resíduos e subprodutos agrícolas em alimentos de alto 

valor (Mottet et al., 2017). Nesse contexto, o Brasil apresenta grande relevância no que diz 

respeito à criação animal, uma vez que o país tem clima favorável, solos adequados, mão de 

obra barata, grande disponibilidade de recursos hídricos e grandes áreas para produção a pasto 

(Dick et al., 2021).  

Devido à grande dimensão continental brasileira, existe uma elevada diversidade 

climática e ecológica nesse território, fato que torna imprescritível o conhecimento das 

peculiaridades regionais a fim de estabelecer práticas produtivas focadas em sustentabilidade, 

bem como preservação de recursos (Dick et al., 2021). Além do mais, devido à elevada 

variabilidade de espécies com enfoques existentes no país, faz-se necessário averiguar sobre a 

variabilidade dos sistemas produtivos e seus impactos sobre o uso de recursos naturais 

disponíveis. Dessa forma, é possível valorizar as atividades realizadas, minimizar impactos 

ambientais, direcionar as atividades para áreas de maior potencial e reduzir a pressão de uso 

em locais mais sensíveis, em uma abordagem de intensificação sustentável (Dick et al., 2015). 

                                                 
1Serviços ecossistêmicos: Corresponde aos bens e serviços obtidos da natureza para benefício de uma população. 
Demonstra as relações entre biodiversidade, ecossistemas e bem-estar humano. O conceito forneceu uma nova 
justificativa antropocênica para a conservação de espécies e ecossistemas, baseada na dependência humana aos 
bens e serviços que a natureza oferece (Lamarque et al., 2011).  
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Para isso, as avaliações de fluxo de materiais (MFA) – ou ainda, Contabilidade de 

Fluxo de Materiais – são amplamente utilizadas pois permitem a caracterização de sistemas 

em diferentes escalas, regiões e sistemas de produção (de Vries et al., 2015). Este método 

pode ser usado para a identificação, desenvolvimento e implementação de atividades de 

produção, além de considerar várias categorias de impacto e escalas de tempo, fato que 

reforça sua flexibilidade e importância (Ma et al., 2010; Zhang, 2013). Sendo assim, no que se 

refere à produção animal, as análises utilizando essa metodologia partem da quantificação das 

transferências de matéria, energia e/ou nutrientes entre espécies ou setores dentro de um 

ecossistema ou determinada região (Liu et al., 2017). Os resultados obtidos nas análises de 

MFA têm ajudado na obtenção de informações sobre pressão e impacto ambientais em 

diversos ecossistemas. Além disso, o método contribui para melhor compreensão da estrutura, 

dos processos e dos fluxos em um determinado sistema, e seus resultados podem ser 

combinados com outras metodologias para melhor definir a sustentabilidade de um sistema 

(Cumo et al., 2012).  

Tendo em vista que os principais nutrientes utilizados na alimentação humana e 

animal são nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K) (Ma et al., 2010), existe uma alta 

preocupação em aumentar a eficiência no uso desses nutrientes na agropecuária e 

consequentemente, diminuir suas perdas que prejudicam o meio ambiente (Liu et al., 2020). 

São escassos os estudos sobre o fluxo de nutrientes em sistemas agropecuários brasileiros. 

Considerando a cadeia produtiva dos animais de produção, Gameiro et al. (2018) avaliaram os 

fluxos de N, P e K no período de 1992 a 2013. Os resultados demonstraram que a massa total 

de N, P e K envolvida no sistema agroindustrial aumentou significativamente em duas 

décadas, assim como a geração de resíduos e emissões ao ambiente. Sendo assim, os autores 

concluíram que a produção animal brasileira tem potencial de aumento da eficiência no uso 

dos nutrientes, principalmente os não-renováveis (K e P), desde que sejam adotadas práticas 

de reutilização destes nutrientes ao longo da cadeia produtiva (Gameiro et al., 2018). Já em 

estudo avaliando sistemas integrados de produção (lavoura-pecuária), observou-se um melhor 

balanço de N, quando comparado ao sistema de lavoura, também há uma menor necessidade 

por fertilizantes químicos, o que proporciona uma melhor eficiência no uso de N e menor 

perda de nutrientes para o ambiente (Oliveira et al., 2022).   

Não foram encontrados estudos que quantifiquem e comparem os fluxos de N e P 

utilizados por animais de produção, seres humanos e pets no Brasil. Sendo assim, este 

capítulo tem por objetivo aplicar a abordagem sobre os fluxos de N e P presentes na 
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alimentação de seres humanos e animais, e assim estimar a carga ambiental da produção 

animal, dos seres humanos e de pets (cães e gatos) no Brasil. 

2. Material e métodos 

Para análise dos dados de de N e P para as espécies, utilizou-se a metodologia de 

análise do fluxo de materiais (MFA) (Ayres, 1989). O desenvolvimento da metodologia 

envolve quatro processos principais, sendo: i) definição das fronteiras do sistema a ser 

estudado; ii) levantamento da estrutura e fluxos do sistema; iii) quantificação dos fluxos por 

análises de banco de dados e cálculo dos fluxos; e iv) análise dos processos e construção do 

balanço.  

2.1 Definição das fronteiras do sistema 

Foram analisados dados referentes ao efetivo brasileiro de cães, gatos, suínos, bovinos 

de corte e frangos de corte, além de dados referentes à população humana brasileira. A título 

de padronização dos dados das diferentes espécies, utilizou-se o ano de 2020 como fronteira 

temporal bem como a produção brasileira como fronteira espacial. Foram considerados dados 

referentes ao efetivo de carcaças de bovinos, suínos e aves disponibilizados pela Pesquisa 

Pecuária Municipal (PPM - IBGE). Para o número efetivo de cães e gatos, utilizou-se o banco 

de dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação 

(ABINPET, 2021). A população brasileira foi obtida por meio de dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). Para a determinação do número dos bovinos de corte, 

considerou-se os animais vivos do efetivo total de bovinos em cabeças, subtraído da 

quantidade de vacas leiteiras. Na tabela 1 estão descritos os percentuais de participação de 

cada categoria bovina para o efetivo total e seu respectivo peso vivo médio.  

 

Tabela 1. Efetivo bovino considerado por categoria animal e peso vivo médio. 
Categoria animal % do efetivo total1 Peso vivo médio (kg)2 

Touros 1,09 480 

Vacas 32,80 450 

Novilhas 19,86 244 

Bezerras 13,70 125 

Bezerros 13,74 125 

Novilhos 16,49 244 
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Categoria animal % do efetivo total1 Peso vivo médio (kg)2 

Garrotes 2,48 480 

1 A participação de cada categoria no efetivo total foi obtida nos indicadores históricos 
disponibilizados pela UFMG, no site: https://csr.ufmg.br/pecuaria/portfolio-item/indicadores-
historicos-2/, acesso em 14 de setembro de 2022. 
2 Os pesos médios de touros e garrotes foram obtidos pelo ICBC (Informativo de Custo de Produção 
de Bovinos Confinados) do Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal (LAE/USP) 
da edição de agosto de 2022. Para novilhas e novilhos considerou-se a média entre o peso à desmama, 
peso ao soberano e peso aos 3 anos descritos em Vieira et al. (2006). O peso da vaca foi estabelecido 
como 1 UA, ou seja, 450 kg (Vallentine, 1991).  

 

Para seres humanos, considerou-se o peso corporal de homens e mulheres (acima de 

10 anos de idade), sendo respectivamente 73,10 e 62,41 quilogramas, conforme a pesquisa 

brasileira de orçamentos familiares (IBGE, 2020). Para cães e gatos, considerou-se o peso 

corporal médio descrito por Zanini (2022, dados não publicados), respectivamente 8,16 e 3,53 

quilogramas.  

Para suínos considerou-se o efetivo de matrizes (AGRINESS, 2021) e a quantidade de 

suínos abatidos (PTAA/IBGE; 2022). Os pesos de matrizes e suínos abatidos foram 225,00 

kg/animal (Rostagno et al., 2017) e 113,50 kg/animal, respectivamente. Para suínos abatidos 

considerou-se o peso médio de carcaça de 90,81 kg e rendimento de carcaça de 80% 

(PTAA/IBGE, 2022; ALVES et al., 2022a).  

Para determinação do número efetivo de frangos de corte considerou-se o número de 

frangos abatidos (PTAA/IBGE, 2022) bem como o número de matrizes pesadas alojadas 

(ABPA, 2021). O número de avós e bisavós foi estimado a partir do número de matrizes 

pesadas alojadas. Conforme informação obtida a partir de técnicos especializados na produção 

avícola brasileira, a relação matrizes pesadas: avós é de 20:1, enquanto a relação avós: 

bisavós é de 10:1. O peso vivo médio considerado para frangos de corte foi de 2,50 kg/animal 

(Cobb Vantress, 2012). Para aves reprodutoras, o peso médio considerado foi de 3,23 

kg/animal (Cobb Vantress, 2012). 

2.2 Levantamento da estrutura e fluxos do sistema 

Para a entrada de N e P nos sistemas, foi considerado o consumo em proteína bruta 

(PB) e fósforo (P) da dieta das diferentes espécies animais e seres humanos. Para cálculo de 

N, considerou-se que na proteína bruta o teor de N corresponde a 16%. Como saída de N e 

fósforo dos sistemas, considerou-se a produção de dejetos das diferentes espécies animais e 

seres humanos. Para comparação igualitária entre as diferentes espécies, não foram 
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considerados os fluxos de saída de produtos de origem animal, pois cães, gatos e humanos não 

possuem fins produtivos. Sendo assim, a composição corporal de seres humanos e animais foi 

considerada como estoque no fluxo do sistema e sua variação foi considerada no estudo.  

Os dejetos foram calculados com base no consumo de nutrientes e da digestibilidade 

conforme fórmulas abaixo (Equação 1 e 2): 

 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑑𝑑�𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛 �  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑃𝑃 � �100 � 𝑐𝑐𝑐𝑐�𝑑𝑑𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐�𝑐𝑐�𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑃𝑃�
100   

 

(1) 

 𝑃𝑃 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑑𝑑�𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛 �  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑑𝑑 𝑃𝑃 � �100 � 𝑐𝑐𝑐𝑐�𝑑𝑑𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐�𝑐𝑐�𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑃𝑃�
100  

(2) 

2.3 Quantificação dos fluxos por análises de banco de dados e cálculo dos fluxos 

2.3.1 Seres humanos 
As informações utilizadas para a estimativa da mobilização do fluxo de estoques de 

N e P  pela alimentação de seres humanos brasileiros foram o número total de pessoas 

(IBGE, 2022), o número de indivíduos de cada sexo (IBGEeduca, 2022), peso corporal 

médio de indivíduo de cada sexo (IBGE, 2008), consumo médio diário de proteína bruta 

(IBGE, 2020), consumo médio diário de fósforo (IBGE, 2020), digestibilidade média da 

proteína (considerando carne bovina) (Lee et al., 2021) e digestibilidade média do fósforo 

(considerando carne bovina) (Karp et al., 2012). 

 Assim, os dados considerados foram a população brasileira com um total de 214,75 

milhões de indivíduos, sendo 103,51 milhões de homens e 111,24 milhões de mulheres, 

peso corporal médio de um homem igual a 73,1 kg, peso corporal médio de uma mulher 

igual a 62,41 kg, consumo diário médio de proteína por um homem igual a 0,0950 kg, 

consumo diário médio de proteína por uma mulher igual a 0,0704 kg, consumo diário 

médio de fósforo por um homem igual a 0,0011 kg, consumo diário médio de fósforo por 

uma mulher igual a 0,0010 kg, digestibilidade média da proteína igual a 92% e 

digestibilidade média do fósforo igual a 73,86%. 

2.3.2 Cães e gatos 
As informações utilizadas para a estimativa da mobilização do fluxo de estoques de 

N e P  pela alimentação de cães e gatos brasileiros foram o número total de cães e gatos 
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(ABINPET, 2021), peso corporal médio de indivíduo de cada espécie (Zanini, 2022, dados 

ainda não publicados), consumo médio diário de proteína bruta (Zanini, 2022, dados ainda 

não publicados), consumo médio diário de fósforo (Zanini, 2022, dados ainda não 

publicados), digestibilidade média da proteína para cada espécie (Brambillasca et al., 2010; 

Teshima et al., 2010) e digestibilidade média do fósforo para cada espécie (Teshima et al., 

2010; Cargo-Froom et al., 2019).  

Assim, os dados considerados foram a população pet brasileira com um total de 81,5 

milhões de animais, sendo 55,9 milhões de cães e 25,6 milhões de gatos, peso corporal 

médio de um cão igual a 8,16 kg, peso corporal médio de um gato igual a 3,53 kg, consumo 

diário médio de proteína por um cão igual a 0,0497 kg, consumo diário médio de proteína 

por um gato igual a 0,0160 kg, consumo diário médio de fósforo por um cão igual a 0,0021 

kg, consumo diário médio de fósforo por um gato igual a 0,0006 kg, digestibilidade média 

da proteína para cães igual a 81,60%, digestibilidade média da proteína para cães igual a 

80,37%, digestibilidade média do fósforo para cães igual a 36,91% e digestibilidade média 

do fósforo para gatos igual a 44,58%. 

2.3.3 Suínos 
 Para realizar a estimativa da mobilização do fluxo de estoques de N e P da 

alimentação consumida pela produção suinícola brasileira foram utilizados os dados de 

efetivo de matrizes suínas (AGRINESS, 2022) e quantidade de suínos abatidos 

(PTAA/IBGE, 2022), bem como dados de consumo médio diário de ração (kg), proteína 

bruta (kg MS), fósforo (kg MS), e digestibilidade média da dieta e do fósforo, expressa em 

porcentagem. Para consumo, considerou-se os dados do Informativo Mensal do Índice de 

Custo de Produção do Suíno Paulista (Alves, 2021; Alves et al., 2022b).  

Os consumos de proteína bruta e fósforo, foram de 0,2012 e 0,0041 kg de matéria 

seca por dia. Tais valores foram expressos com base na matéria seca, convertido a partir da 

matéria natural de base 100%. Considerou-se 80% de digestibilidade média de proteína 

bruta, valor obtido por meio de média aritmética considerando o coeficiente de 

digestibilidade para o milho, com 7,86% de PB (82,7%) e farelo de soja 45% de PB (90%) 

(Rostagno et al., 2017), principais componentes das dietas de suínos (Alves, 2021; Alves et 

al., 2022b). Já a digestibilidade média de P utilizada foi de 70%, valor obtido por meio do 

coeficiente de digestibilidade para o fosfato bicálcico (Rostagno et al., 2017).  



141
 
 

2.3.4 Frangos de corte 
Foram considerados os dados de consumo médio diário (kg), proteína bruta (kg MS), 

fósforo (kg MS), e a digestibilidade média da dieta e do fósforo, expressa em porcentagem. 

O consumo de PB e P foram expressos com base na matéria seca, convertido a partir da 

matéria natural de base 100%. Considerou-se o consumo total por ave em 42 dias de 

alojamento (Nacimento et al., 2021). Considerou-se 89% de digestibilidade média de PB, 

valor obtido por meio de média aritmética considerando o coeficiente de digestibilidade 

para o milho, com 7,86% de PB (87%) e farelo de soja 45% de PB (91%) (Rostagno et al., 

2017), principais componentes das dietas de aves (Nacimento et al., 2021). Já a 

digestibilidade média de P utilizada foi de 70%, valor obtido por meio do coeficiente de 

digestibilidade para o fosfato bicálcico (Rostagno et al., 2017).  

2.3.5 Bovinos de corte  
Foram considerados os dados de consumo médio diário (kg), proteína bruta (kg MS), 

fósforo (kg MS), e digestibilidade média da dieta e do fósforo, expressa em porcentagem. O 

consumo de proteína bruta foi estimado considerando o teor médio de proteína bruta para 

dietas de bovinos de 13%, o que corresponde a 1,2376 kg de MS por cabeça por dia NRC 

(2000). O consumo de fósforo considerado foi de 16 mg/kg de peso vivo, conforme descrito 

no NRC (2000). A digestibilidade média de proteína e fósforo foi obtida por meio da dieta 

calculada pelo Informativo de Custo de Produção de Bovinos de Corte (ICBC, 2022), sendo 

respectivamente 61,47% e 51,02%.     

2.4 Análise dos processos e construção do balanço de nutrientes  

Para cálculo do balanço de nutrientes (N e P), considerou-se a seguinte fórmula 

(Equação 3): 

 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵ç𝑜𝑜 𝐵𝐵𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝐵𝐵𝑛𝑛𝑛𝑛 �  𝑛𝑛𝐵𝐵𝑛𝑛𝑛𝑛𝐵𝐵𝑑𝑑𝐵𝐵� � ��𝐵𝐵í𝑑𝑑𝐵𝐵� � �𝐵𝐵𝑛𝑛𝑛𝑛𝐵𝐵çã𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑛𝑛 𝑛𝑛�𝑛𝑛𝑜𝑜�𝑛𝑛𝑛𝑛�  
 

(3) 

De acordo com a lei de conservação de massas, o balanço de nutrientes deve ser 

sempre igual a zero.  

Para fins comparativos, os efetivos populacionais e de animais foram convertidos para 

Unidade Animal (UA), onde 1 UA corresponde a 450 kg de peso vivo (Vallentine, 1991). E 

com intuito de comparar a produção de dejetos pelas categorias, foi calculada a produção N e 
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P (kg) presentes nos dejetos dividido pela quantidade de efetivo por espécie em unidade 

animal.  

3 Resultados e discussão 

 O rebanho bovino foi de 218.150.298 cabeças, o que corresponde a 139.485.300,54 

UA, sendo o maior efetivo em UA dentre todas as espécies consideradas neste estudo. O 

segundo maior efetivo em UA correspondeu à população brasileira, com 214.759.000 

habitantes e 86.243.353,51 UA. O terceiro maior efetivo em UA foi o de frango de corte, com 

37.068.860 UA e 6.656.120.000 animais. O rebanho suíno foi de 13.218.006,21 UA e 

50.894.755 cabeças. Já o efetivo de cães e gatos correspondeu a 1.013.653,33 UA e 

200.817,78 UA, respectivamente.  O gráfico detalhado sobre a unidade animal por espécie 

considerada no trabalho encontra-se na figura abaixo (Figura 1).  

 

 
Figura 1. Unidade Animal (UA) por espécie analisada neste estudo.  
Fonte: Dados da pesquisa.  
 

Quando analisados os fluxos de N e P oriundos da dieta e da produção de dejetos de 

todo o efetivo considerado no estudo, os maiores fluxos foram obtidos na produção de 

bovinos de corte (Figura 2).  
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sendo 0,76 Tg de N e 0,36 Tg de P. Já os fluxos de suínos, cães, gatos e humanos foram 

inferiores aos observados em bovinos e frangos de corte.  

Os suínos consumiram 0,60 Tg de N e 0,76 Tg de P com uma produção de dejetos de 

0,08 Tg de N e 0,23 Tg de P. Já os cães consumiram 0,16 Tg de N e 0,04 Tg de P, com 

produção de dejetos de 0,03 Tg de N e 0,3 Tg de P. Os seres humanos tiveram um consumo 

de 1,04 Tg de N e 0,08 Tg de P com a produção de dejetos de 0,08 Tg de N e 0,02 Tg de P. 

Os menores fluxos observados foram para a criação de gatos, com entradas de 0,02 Tg de N e 

0,01 Tg de P e saídas de 0,005 Tg de N e 0,003 Tg de P.  

Ao analisar a produção de dejetos por unidade animal, pode-se estimar a potencial 

carga ambiental das diferentes espécies dentro de um determinado território. Neste sentido, 

analisando os dados brasileiros, pode-se observar que a produção de bovinos de corte 

apresentou a maior excreção nitrogênio nos dejetos entre as espécies consideradas (43,55 kg 

de N/UA.ano), seguido pela criação de cães, criação de gatos e produção de frangos de corte 

(28,50; 23,38; 20,42 kg de N/UA.ano), respectivamente. A produção de suínos e a população 

brasileira apresentaram as menores produções, 6,18 e 0,96 kg de N/UA.ano, respectivamente 

(Figura 3). 

   

 
Figura 3. Teor de N e P no dejeto produzido por unidade animal em um ano. 
Fonte: Dados da pesquisa.  
 

Em relação ao P presente no dejeto produzido, a maior quantidade por UA foi 

observada no efetivo canino (25,40 kg P/UA.ano). Em segundo lugar, o efetivo suíno com 
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17,29 kg de P/UA.ano, seguido da produção de bovinos de corte e criação de gatos (16,09 e 

15,47 kg P/UA.ano, respectivamente). Os efetivos de frangos de corte e população humana 

brasileira apresentaram os menores valores, 9,83 e 0,25 kg P/UA.ano, respectivamente. 

De acordo com os resultados obtidos, animais de produção (bovinos de corte, suínos e 

frangos) apresentaram excreção total estimada para N e P, 59 e 81 vezes maior do que as 

excreções de humanos, gatos e cães somadas. Desse modo, torna-se importante a discussão da 

destinação dos dejetos de animais de produção como política pública e ações privadas. 

É fato que, à medida que se tem o aumento da produção de proteína animal em um 

mesmo espaço, tem-se o aumento dos dejetos gerados em contrapartida. Destaca-se a 

elevação drástica dos níveis de utilização de N e P ao redor do mundo, principalmente pela 

intensificação da produção animal (Galloway et al., 2004; Liu et al., 2006). No entanto, é fato 

também que estes dejetos quando empregados como fertilizantes orgânicos, e utilizados da 

maneira correta, possibilitam uma maior produtividade vegetal por área (Domingo-Olivé et 

al., 2016). Assim, o gargalo para o bom uso dos dejetos oriundos da produção animal em 

sistema de confinamento se encontra no conhecimento prévio da composição química dos 

dejetos, na composição do solo e nos requerimentos da cultura vegetal (Dartora et al., 1998). 

Por outro lado, bovinos de corte no Brasil são criados em sua maioria em regime 

extensivo (ABIEC, 2020), o que dificulta o controle da adubação e atendimento dos 

requerimentos de pastagens, por exemplo. De acordo com dados Associação Brasileira das 

Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC, 2020), de todo o rebanho nacional em 2019, 

apenas 14,06% dos bovinos abatidos foram manejados em sistemas de confinamento. Além 

disso, de acordo com Prados et al. (2016), as excretas de bovinos distribuídas em pastagens, 

desde que bem manejadas, representam pouco ou nenhum impacto ambiental negativo pois o 

sistema solo-planta é capaz de utilizar boa parte dos nutrientes presentes no dejeto. Já em 

pastagens mal manejadas, áreas próximas a rios e córregos, áreas de descanso ou próximo aos 

cochos de suplementação, há aglomeração de animais e maior probabilidade de compactação 

do solo, nestes casos, os dejetos acumulados podem impactar o ambiente (Prados et al., 2016). 

No entanto, a preocupação com a destinação dos dejetos de bovinos produzidos em sistemas 

de confinamento deve ser maior do que em sistemas de pastejo uma vez que há maior 

concentração de animais e maior volume de dejeto acumulado em baias e piquetes de 

confinamento (Prados et al., 2016). Com isso, tem-se a possibilidade da ciclagem de N e P e 

outros nutrientes provenientes dos dejetos de animais de interesse comercial a partir de seu 

uso como fertilizante orgânico. 
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 Por outro lado, a mesma possibilidade de ciclagem não ocorre com a mesma 

trivialidade para N e P excretados a partir dos dejetos de cães, gatos e humanos. Se 

considerada o teor de P excretados por unidade animal, os valores observados para cães, gatos 

e humanos foram similares aos valores de P excretados por animais de produção (43 vs 41 kg 

de P/UA, respectivamente). Em particular, utilizando a unidade animal como unidade de 

comparação da excreção de P estimada, cães apresentaram uma excreção 1,6 a 2,6 vezes 

maior do que animais de produção; 1,6 vezes maior do que gatos; e 101 vezes maior do que 

humanos. Os valores expressivos de fluxos e dejetos de P para cães podem parecer 

contraintuitivos em uma primeira análise. Entretanto, tais resultados se devem às 

características metabólicas e nutricionais da espécie. Cães e gatos são considerados 

carnívoros, sendo gatos considerados carnívoros estritos (Macdonald et al., 1984; Morris, 

2002; Verbrugghe & Bakovic, 2013) e cães como carnívoros flexíveis (Axelsson et al., 2013; 

Wang et al., 2013). Ou seja, diferentemente de animais herbívoros, cães e gatos precisam de 

uma dieta com maior teor de proteína total e de proteínas (e aminoácidos) de origem animal 

(NRC, 2006; Parker et al., 2017; Rousseau et al., 2019; FEDIAF, 2021), além disso, o 

aproveitamento da proteína total é baixo, com isso ocorre elevada excreção de resíduos 

nitrogenados (Steinfeld et al., 2006). Esses aspectos nutricionais e fisiológicos de pets, 

principalmente cães, geram considerável eliminação de P e N no ambiente e eleva a carga 

ambiental da dieta como um todo (Ritchie & Roser, 2020).  

Apesar da quantidade de N e P excretado por humanos em comparação aos animais 

não-humanos, devemos considerar seu efetivo. De acordo com os resultados, humanos 

apresentou o segundo maior efetivo dentre as espécies. Se levada em conta a ausência de 

políticas públicas que visem a ciclagem dos nutrientes excretados por humanos, é possível 

relacionar a excreção de N e P a uma maior carga ambiental quando comparada a animais não 

humanos. Diversos estudos na literatura científica estudaram a utilização de dejetos humanos 

na produção de vegetais (Daadi and Latacz-Lohmann, 2021; Mariwah and Drangert, 2011; 

Pathy et al., 2021; Phuc et al., 2006). No entanto, atitudes e percepção da população sobre o 

uso de dejetos humanos como fertilizante em vegetais destinados ao consumo humano varia 

de acordo com a cultura (Mariwah and Drangert, 2011). Como principais benefícios da 

utilização destacou-se a qualidade do solo, renda e rendimento (Gwara et al., 2021). Com 

relação às limitações para o uso de dejetos humanos como fertilizantes descritas na literatura 

científica destaca-se pontos que vão desde a ausência de políticas públicas claras na utilização 

dos dejetos (Moya et al., 2019), percepção de risco à saúde e fatores socioculturais (Gwara et 
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al., 2021). No entanto, não há estudos ou iniciativas que visam a ciclagem de nutrientes 

presentes nos dejetos de cães e gatos. 

4 Considerações finais 

 A abordagem preliminar utilizada no presente trabalho para avaliar a carga de P e N 

das diferentes espécies, demonstra o potencial impacto dos dejetos na criação de animais ao 

meio ambiente. Os dados apresentados neste trabalho trazem contribuições da necessidade de 

dietas balanceadas e do manejo adequado de descarte de resíduos na produção animal, para 

redução da carga ambiental exercida pelos dejetos gerados nos sistemas. 

Entre as espécies, bovinos de corte apresentam as maiores excreções relativas à 

excreção de N; já os cães, suínos e gatos apresentam as maiores perdas de P. Frangos 

apresentam a menor excreção de P, quando comparado aos outros animais. O impacto dos 

seres humanos ainda é insignificante, quando comparados à produção animal e pets, no 

entanto, não deixam de merecer devida atenção aos possíveis impactos ao meio ambiente.  

 Mais estudos nesta área de pesquisa devem ser realizados, para aprofundamento da 

análise e para constantes avaliações do impacto de P e N no ambiente.  
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RESUMO 
 
O processo de parto é uma das atividades que mais demanda energia durante a vida das fêmeas 

suínas. As porcas podem ter contrações miometriais de duas a 12 horas antes da expulsão do 

primeiro leitão, além do comportamento de construção de ninhos. Dessa forma, quando o 

primeiro leitão nasce, a fêmea já usou grande parte do seu suprimento de energia. Quando a 

porca entra em exaustão por falta de energia, o processo de parto é interrompido, gerando 

grandes prejuízos a viabilidade e vitalidade dos leitões. Nesse sentido, o presente estudo teve 

dois objetivos principais: (1) avaliar como ingredientes modulam a curva glicêmica de suínos, 

visando o desenvolvimento de um suplemento energético a ser fornecido a porcas parturientes; 

(2) fornecer um suplemento energético para fêmeas no início do parto com o objetivo de 

aumentar a energia disponível para o útero, diminuir a duração do parto e beneficiar a vitalidade 

dos leitões.  

 

Palavras-chaves: carboidratos, parto, porcas, glicose, vitalidade 

 
1. INTRODUÇÃO 
As porcas são de fundamental importância para o sistema de produção de suínos, pois são 

a unidade reprodutiva do rebanho (Samuel, 2008). Como resultado do intenso processo de 

seleção genética, as fêmeas modernas hiperprolíficas apresentam taxas de ovulação entre 25 e 

30 oócitos (da Silva et al., 2017), e consequentemente o número de leitões nascidos por 

leitegada está invariavelmente aumentando. Associado a este fato, está comprovado que o 

tamanho da leitegada está positivamente correlacionado com a duração do parto (Fahmy et al., 
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1981), e durações prolongadas de parto têm correlação positiva com o número de leitões 

natimortos (van Dijk et al., 2005; Zaleski & Hacker, 1993b). 

O processo de parto é uma das atividades mais extenuantes que as porcas passam em sua 

vida produtiva (Vallet et al., 2013). Para completar o parto, o útero e os músculos abdominais 

requerem uma quantidade significativa de energia e cálcio. O parto pode ser dividido em três 

etapas, sendo a primeira caracterizada por contrações do miométrio de 2 a 12 horas antes do 

início da expulsão fetal (Senger, 2003). Além das contrações uterinas e musculares, as fêmeas 

ficam agitadas à medida que o parto se aproxima devido ao comportamento de construção do 

ninho (First & Bosc, 1979) Assim, quando se inicia a segunda fase, que corresponde à expulsão 

dos leitões, parte das reservas energéticas da porca já foi consumida, podendo esta entrar em 

estado de fadiga. 

Normalmente, em produções de suínos comerciais os partos duram de 156 a 262 minutos 

(Madec & Leon, 1992; Randall, 1972; van Dijk et al., 2005), e partos que duram mais de 300 

minutos (5 h) representam um maior risco a mortalidade perinatal (Islas-Fabila et al., 2018; 

Oliviero et al., 2010). As porcas não estão preparadas para um período tão prolongado de 

intensa atividade, e podem entrar em estado de fadiga. De maneira geral, o parto e seus 

pródromos são um sério desafio físico para a porca, tanto em intensidade como em extensão. 

No ponto de exaustão, que corresponde à baixa quantidade de energia, as contrações uterinas 

acontecem com menor frequência, tornando o processo de parto mais desafiador, podendo até 

haver interrupção do parto, o que pode resultar em hipóxia dos leitões que ainda não nasceram 

(Feyera et al., 2018). 

Na suinocultura, estima-se que durante o período perinatal a mortalidade pode chegar a 15% 

(Boulot et al., 2008), o que representa uma questão econômica e de bem-estar em leitões recém-

nascidos (Mota-Rojas et al., 2005). Aproximadamente 8% dos leitões são natimortos 

(Leenhouwers et al., 2003), o que é resultado, predominantemente, de asfixia perinatal que pode 

ocorrer dentro do útero, ou quando o leitão já está no canal de parto (Randall, 1971; Canario et 

al., 2006; Holm et al., 2004; Oliviero et al., 2010;). O grau de asfixia que leitões são submetidos 

é afetado pela duração da fase de expulsão (Herpin et al., 1996), número total de leitões nascidos 

na leitegada, ordem de nascimento (van Dijk et al., 2005) e peso ao nascer (Baxter et al., 2011). 

É crucial que as porcas tenham energia suficiente para o processo de parto, alguns estudos 

sugerem que as fêmeas devem ser alimentadas três ou mais vezes pouco antes do parto (Feyera 

et al., 2018). No entanto, essa recomendação é contraditória, pois alimentar a fêmea próximo 

ao parto predispõe à constipação. Além de causar dor e desconforto, a constipação aumenta a 

duração do parto. A composição da ração, a atividade intestinal alterada, o intervalo entre a 
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alimentação e o parto são fatores que influenciam a ocorrência de constipação, que pode afetar 

até 70% do rebanho (Nuntapaitoon & Tummaruk, 2015; Oliviero et al., 2010; Pearodwong et 

al., 2016). A constipação também pode aumentar a liberação e absorção de endotoxinas 

bacterianas que causam a síndrome de disgalaxia pós-parto (Tabeling et al., 2003). 

A maior parte da energia da dieta é absorvida na forma de glicose no trato gastrointestinal 

dos suínos durante as primeiras quatro a seis horas após a alimentação (Serena et al., 2009; 

Theil et al., 2011). A glândula mamária consome glicose plasmática muito rapidamente no 

período pré-parto, independentemente dos níveis de insulina, devido a uma alta atividade 

metabólica para produzir colostro (Feyera et al., 2018), segundo Feyera et al. (2019) a maior 

parte da gordura do colostro e da lactose são produzidos após o início do parto, que são outros 

fatores que diminuem a disponibilidade de energia para mecanismos cruciais do processo de 

parto. Vários outros tecidos também usam glicose rapidamente devido à secreção de insulina, 

de modo que parte da glicose absorvida não estará disponível para o útero (Feyera et al., 2018). 

Portanto, a concentração de glicose plasmática é um fator limitante para um desempenho 

adequado de parto. 

Os desafios durante o parto têm sérias implicações para os resultados econômicos do 

rebanho, bem como para a saúde dos animais (Oliviero et al., 2009). Partos excepcionalmente 

longos levam as porcas à exaustão e a concentrações plasmáticas de glicose abaixo das exigidas, 

o que pode diminuir as contrações uterinas (Feyera et al., 2018; Vallet et al., 2013). Aumentar 

a ingestão de ração das fêmeas pode resultar em complicações devido à constipação, além de 

tornar os manejos diários das granjas mais laboriosos. 

Para reduzir a mortalidade perinatal, é de fundamental importância combater a fadiga 

durante o parto. A fisiologia da fadiga envolve o esgotamento de fontes de energia prontamente 

disponíveis, portanto, um suplemento que forneça energia prontamente disponível, geralmente 

derivada de carboidratos simples (von Duvillard et al., 2004), em pequena quantidade, pode 

ajudar a diminuir a duração do parto. 

Buscando uma solução para o problema exposto, este capítulo trará resultados com base 

nos seguintes objetivos: (1) estabelecer uma associação entre glicemia periférica e a cinética do 

parto e, (2) compreender os efeitos de um suplemento energético à base de carboidratos e 

glicerol fornecido no início do parto sobre a cinética do parto e vitalidade dos leitões. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 
2.1 Cinética do parto 

Inúmeros fatores, como genética (Leenhouwers et al., 2003), ordem de parto (Olmos-

Hernández et al., 2008), tamanho da leitegada (Fahmy et al., 1981; Feyera et al., 2018; Van 

Dijck et al., 2005) , energia disponível para as contrações uterinas (Feyera et al., 2018) e, 

constipação (Oliviero et al., 2009) podem afetar a duração do parto, que por sua vez 

desempenha um papel importante na saúde geral da fêmea e na sobrevivência dos leitões 

(Oliviero et al., 2009). Estudos anteriores mostraram que a duração do parto está intimamente 

relacionada com o número de natimortos (van Dijk et al., 2005; Zaleski & Hacker, 1993a). 

Partos superiores a 300 minutos (5 horas) são considerados mais longos do que a média e 

estão associados a uma maior mortalidade na maternidade (Oliviero et al., 2009), prejudicando 

a saúde da porca durante a lactação e diminuindo o desempenho reprodutivo subsequente 

(Herpin et al., 1996; Martineau et al., 1992; Oliviero et al., 2013). 

A quantidade de energia disponível para a porca no início do parto é um fator determinante 

para sua duração. As fêmeas suínas que começam a parir com concentrações de glicose arterial 

uterina abaixo de 3 mMol/L apresentam graves perdas na cinética de parto, com maiores taxa 

de mortalidade dos leitões, e precisam de mais assistência durante o parto. Transferindo este 

conhecimento para a prática, as porcas que começam a parir dentro de três horas após a última 

alimentação não são expostas a baixas concentrações de glicose plasmática, por outro lado, 

porcas que começam a parir mais de seis horas após a última alimentação têm um processo de 

parto substancialmente mais longo (Feyera et al., 2018). 

A porca parturiente pode esgotar seu estoque de glicogênio antes mesmo do início do 

estágio II do parto devido à intensa atividade física (Feyera & Theil, 2017), principalmente 

quando realizam o comportamento de construção do ninho que pode ocorrer entre 6 a 12 horas 

antes do início do parto (Vestergaard & Hansen, 1984). 

Além da ativação da cascata hormonal que inicia o parto, a porca necessita de contrações 

uterinas para expelir os leitões, e estas dependem de contrações coordenadas e rítmicas do 

miométrio, contrações involuntárias dos músculos abdominais e a abertura do canal do parto 

(Bazer & Johnson, 2014). Todo esse processo é altamente dependente de energia, portanto, um 

aumento na absorção de energia do trato gastrointestinal pode ser benéfico para esse processo. 

(Oliviero et al., 2009) relataram que porcas com partos com mais de 300 minutos têm um 

aumento de 275% no número de natimortos quando comparadas com porcas com partos com 

menos de 300 minutos. 
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Outro fator crucial que afeta a taxa de natimortos intraparto é o intervalo entre nascimento 

de leitões (van Dijk et al., 2005; Zaleski & Hacker, 1993b). Muitos estudos mostraram que o 

tamanho da leitegada está positivamente correlacionado com a duração do parto (Fahmy et al., 

1981; Van Dijk et al., 2005), e negativamente correlacionado com o intervalo de nascimento 

(Vallet et al., 2010). Estes dois parâmetros intimamente interligados desempenham um papel 

muito importante no que diz respeito à sobrevivência neonatal e adaptação dos leitões à vida 

extrauterina (Van Dijk et al., 2005). 

Em média, o intervalo entre nascimentos varia de 15,1 a 28,5 minutos (Cronin et al., 1993; 

Mota-Rojas et al., 2002), mas essa amplitude pode ser maior quando se analisa uma fêmea 

individualmente. Feyera et al. (2018) registraram uma amplitude de intervalo entre nascimentos 

de 7,2 a 60,2 minutos em um parto, mostrando a enorme variação em relação a essa medida. 

Vários relatos na literatura mostram que o intervalo de nascimento é afetado por diversos 

fatores, entre os quais podemos citar o peso ao nascer (van Dijk et al., 2005), tamanho da 

leitegada, e fatores relacionados ao ambiente (Randall, 1972). No entanto, só recentemente esse 

importante parâmetro foi relacionado ao estado energético da fêmea. Feyera et al. (2018) 

demonstraram que as fêmeas passam por longos períodos de jejum até o início do parto 

apresentam maior intervalo entre nascimentos. 

Sabe-se que leitões natimortos nascem após um intervalo significativamente maior quando 

comparados aos seus irmãos nascidos vivos(Fraser et al., 1997; Zaleski & Hacker, 1993b), mas 

não se sabe se o intervalo entre nascimentos é a causa ou consequência deste problema (van 

Dijk et al., 2005). Paradoxalmente, leitões mais pesados têm intervalos de nascimento mais 

longos, mas são menos propensos a natimortalidade. Ao aumentar o peso ao nascimento em 1 

kg em média, o intervalo entre nascimentos é aumentado em 11,5 minutos, mas a chance de 

natimortos é reduzida em 25% (Feyera et al., 2018). 

No entanto, ainda é questionável se os intervalos de nascimento contribuem para a taxa de 

natimortos. De fato, um estudo recente mostrou que o risco de natimorto só começou a aumentar 

significativamente quando o intervalo entre nascimento ultrapassou 90 minutos, enquanto a 

duração do parto aumentou o risco cumulativamente a cada 2 horas (Langendijk et al., 2018). 

 
2.2 Vitalidade perinatal 

A taxa de natimortalidade em suínos varia entre 5% e 10% (Björkman et al., 2017; Oliviero 

et al., 2010; Vallet et al., 2010; Vanderhaeghe et al., 2010) o que equivale a 40% da mortalidade 

na maternidade (Boulot et al., 2008; Leenhouwers et al., 2003). Para a espécie suína, a 

natimortalidade está associada ao grande tamanho da leitegada, curta ou longa duração da 



162

 

6 
 

gestação, longa duração do parto, baixo peso ao nascer (Nam & Sukon, 2020), lesão do cordão 

umbilical e, ter nascido no terço final de parto (Van Der Lende et al., 2000) 

Leitões natimortos podem ser pré-parto, entretanto, a maioria dos natimortos são intraparto, 

definidos como leitões que morrem durante o processo de parto, devido à insuficiência de 

oxigênio (Randall, 1971; Randall, 1976; Stanton & Carrol, 1974). Leenhouwers et al. (1999) 

relataram que até 76,7% dos natimortos são intraparto, assim fica clara a importância da 

prevenção de mortes intraparto. 

Acredita-se que a mortalidade perinatal seja causada principalmente pela porca, não pelos 

leitões. Nos últimos anos, esse problema tem sido associado à seleção de fêmeas hiperprolíficas, 

que têm leitegadas mais numerosas, podendo chegar até a 24 leitões por leitegada (Koketsu et 

al., 2017; Nielsen et al., 2021). A seleção genética visando alta prolificidade tem causado tanto 

um aumento na duração do parto quanto um aumento no tempo de expulsão de leitões que 

nascem perto do final do parto (Björkman et al., 2017; Nuntapaitoon & Tummaruk, 2015; 

Oliviero et al., 2008). 

Durante o processo de parto, o cordão umbilical tem grande chance de ser comprimido ou 

rompido (van der Lende et al., 2000). Em ambos os casos, o resultado é uma interrupção no 

fluxo sanguíneo fetal, que tem como consequência a falta no suprimento de oxigênio, aumento 

de CO2 e ácido lático com queda concomitante do pH sanguíneo. O grau de asfixia sofrido pelo 

leitão durante o parto é influenciado pela duração do mesmo (Herpin et al., 1996).  

Os fetos suínos são extremamente sensíveis à isquemia cerebral, apresentando lesões 

cerebrais irreversíveis mesmo em curtos momentos de asfixia (Edwards, 2015). Interrupções 

no fornecimento de oxigênio de até dois minutos são geralmente bem toleradas, enquanto 

interrupções de mais de cinco minutos resultam em natimortos (Van Kempen, 2007). A 

importância do efeito cumulativo das contrações é reforçada pelas observações de Zerobin & 

Kündig (1980) que mostram que a inibição das contrações no início ou imediatamente antes do 

parto, usando um tocolítico, prolonga o parto sem aumentar os natimortos. 

Leitões que passam por períodos prolongados de hipóxia também estão mais predispostos 

a hipotermia, hipoglicemia, menor capacidade de mamar e menor taxa de crescimento e 

sobrevivência até 10 dias de vida (Herpin et al., 1996; Olmos-Hernández et al., 2008; Panzardi 

et al., 2013; van Wettere et al., 2018). Portanto, são leitões com menor vitalidade (Randall, 

1972). 

Alguns indicadores de baixa vitalidade são manchas de mecônio, focinho cianótico ou 

pálido, frequência cardíaca abaixo de 120 batimentos por minuto e cordão umbilical rompido 

(Mota-Rojas et al., 2005). A vitalidade neonatal pode ser avaliada usando o sistema de 
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pontuação de Apgar, que se baseia na avaliação não invasiva das características fisiológicas do 

recém-nascido dentro de 1 minuto após o nascimento (Mota-Rojas et al., 2006). Leitões com 

menor escore de vitalidade têm menor capacidade de adaptação à vida extrauterina e menor 

probabilidade de sobrevivência, uma vez que esse escore está relacionado à capacidade dos 

leitões de se recuperar de estresses induzidos pelo processo de parto (Trujillo et al., 2011).  

 
2.3 Utilização de carboidratos pelos suínos 

A maior parte da energia presente na dieta dos suínos é obtida de carboidratos originados 

de plantas (Nafikov & Beitz, 2007). Os carboidratos presentes nas rações consistem em 

monossacarídeos unidos por ligações glicosídicas para formar dissacarídeos, oligossacarídeos 

ou polissacarídeos. Essas ligações glicosídicas podem ser ligações α – glicosídicas ou ligações 

β - glicosídicas, dependendo da posição dos átomos de carbono dos monossacarídeos que eles 

unem (NRC, 2012).  

De todos os carboidratos, apenas os monossacarídeos podem ser absorvidos no trato 

gastrointestinal de suínos, e a absorção acontece no intestino delgado (ERIK et al., 2012). Dessa 

forma, as enzimas digestivas precisam quebrar as ligações glicosídicas dos carboidratos, a fim 

de liberar os monossacarídeos, enquanto eles ainda estão no intestino delgado (Huntington, 

1997). No entanto, as enzimas digestivas digerem um número limitado de ligações glicosídicas, 

e muitos carboidratos, portanto, escapam da digestão enzimática no intestino delgado (NRC, 

2012). 

Monossacarídeos podem ser classificados de acordo com o número de carbonos que 

contém, aqueles com seis carbonos são denominados de hexoses, a glicose, frutose e galactose 

são exemplos de hexoses (Erik et al., 2012). A glicose é de longe o monossacarídeo mais 

abundante presente na ração de suínos, mas também podem ser achadas quantidades 

significativas de frutose, galactose, xilose e manose (Nafikov & Beitz, 2007). A glicose e 

galactose podem ser absorvidas no intestino delgado por absorção passiva ou por um 

transportador dependente de energia. Enquanto frutose, xilose e manose são absorvidas do 

intestino delgado apenas por absorção passiva (Yen, 2011).  

O amido é o principal carboidrato na maioria das dietas porque é a maior reserva de 

carboidratos nos cereais. O amido é composto principalmente de unidades de glicose e é único 

entre os carboidratos a ser encontrado em grânulos armazenados como polímeros de amilose e 

de amilopectina (Han & BeMiller, 2007). A maioria dos cereais contêm 25% de amilose e 75% 

de amilopectina (Cummings & Stephen, 2007).  

A digestão do amido se inicia na boca, quando o alimento é misturado com amilase salivar. 

Porém essa digestão acontece por um curto período, uma vez que a amilase salivar é inativada 
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pelo pH do estômago (Englyst & Hudson, 2000). A maior parte da digestão do amido ocorre 

no intestino delgado, onde ele é hidrolisado por diversas enzimas até produzir moléculas de 

glicose (Groff & Gropper, 2000), que são facilmente absorvidas pelo intestino delgado e 

contribuem para aumentar o status energético da fêmea. 

A digestão do amido é um processo eficiente e para a maioria dos cereais, sendo que mais 

de 95% do amido é digerido no intestino delgado (Bach Knudsen, 2011), porém a taxa de 

digestão no intestino delgado depende principalmente da proporção entre amilose e 

amilopectina e do tipo de processamento do amido (Svihus et al., 2005).  

O amido que não é digerido no intestino delgado denominado de amido resistente (Brown, 

2004) é naturalmente presente em todos os alimentos que possuem amido. A quantidade de 

amido resistente depende da fonte de amido, do processamento dos ingredientes e da ração e 

das condições de armazenamento do amido antes do consumo (Brown, 2004). Esse amido 

resistente poderá ser fermentado no intestino grosso, e assim contribuir como fonte de energia 

a longo prazo para a fêmea suína. 

Como a glicose é a principal fonte de energia para o metabolismo, crescimento dos fetos 

(Père, 2003) e para a síntese de leite (Farmer et al., 2008), a porca passa por adaptações 

metabólicas, e se torna progressivamente resistente à insulina durante a gestação e lactação, 

(Père et al., 2000a) a fim de garantir o fornecimento glicose para o útero gestante e para a 

glândula mamária (Farmer et al., 2008). Quando a musculatura do útero é estimulada a contrair 

durante o parto, a absorção de glicose por esse tecido aumenta. Os mecanismos que explicam 

esse fato ainda são desconhecidos, mas acredita-se que estejam relacionados ao cálcio que é 

liberado para iniciar a contração. Porém em baixas concentrações de glicose a energia é 

poupada para garantir a função do sistema nervoso central (McGilvery, 1979), dessa forma 

restringindo o uso de glicose pelo útero. 

Além dos problemas enfrentados durante o parto, o aporte insuficiente de energia 

sabidamente causa desordens metabólicas após o parto na espécie bovina, sendo a cetose um 

dos mais frequentes no início da lactação (Larsen & Kristensen, 2010). O quadro de cetose 

acontece quando os substratos glicogênicos são insuficientes e o fígado oxida gordura para a 

obtenção de energia. Quando o animal está em cetose o acetilCoA, que normalmente entraria 

no ciclo do ácido cítrico, é convertido a acetoacetato, que pode ainda ser metabolizado para 

ácido beta-hidroxi butírico (BHBA) ou acetona (Larsen & Kristensen, 2010; N. I. Nielsen et 

al., 2005). 

Em vacas leiteiras a cetose é caracterizada por baixo apetite, diminuição da produção de 

leite e redução da atividade física, esses problemas frequentemente são observados na 
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suinocultura, mas raramente associados a alguma desordem metabólica. Clinicamente, a cetose 

é revelada por corpos cetônicos e ácidos graxos não esterificados (AGNE) aumentados no 

plasma, redução da glicose plasmática e excreção de corpos cetônicos no leite, urina e ar 

expirado (Goldhawk et al., 2009; Nielsen et al., 2005; Ospina et al., 2010). 

OLENSEN et al. (2010) mediu os níveis de BHBA em 422 porcas e detectou que 15% dos 

animais possuíam concentrações elevadas de BHBA no leite. Atualmente, devido à intensa 

seleção genética para maiores leitegadas (Langendijk et al., 2018), o que concomitantemente 

aumentou produção de leite e diminuiu o balanço energético é aceitável especular que a cetose 

seja um problema de causa primária em porcas (Theil et al., 2004). Outros fatores que 

aumentam a probabilidade de cetose na suinocultura atual são às práticas alimentares durante o 

terço final da gestação e o início da lactação, em que as porcas são alimentadas com dietas ricas 

em gordura para evitar o excesso de mobilização de reservas durante a lactação (Theil et al., 

2004) 

Um ingrediente que vem chamando a atenção na alimentação humana e animal é o extrato 

de malte. Pode atuar como ingrediente funcional, com características de prebióticos e 

capacidade antioxidante (Meints & Hayes, 2019; Šimić et al., 2019). Este ingrediente é obtido 

a partir da trituração de grãos maltados e consiste na parte solúvel extraída durante esse 

processo (Celus et al., 2006), que inclui aminoácidos e carboidratos, como glicose, maltose, 

frutose, sacarose, maltotriose e maltotetraose (Collins et al., 2003; Duke & Henson, 2008; Paik 

et al., 1991). O extrato de malte não contém quantidades expressivas de amido, pois é 

enzimaticamente hidrolisado durante o processo de fabricação do extrato de malte. Até o 

momento, faltam estudos na alimentação animal com o extrato de malte (Henríquez, 2022). 

O glicerol também pode ter aplicações práticas como fonte de energia em dietas de suínos, 

pois pode atuar como precursor da produção de glicose (Robergs & Griffin, 1998). Porcas 

alimentadas com níveis crescentes de glicerol tiveram aumento linear de lactose no leite, 

sugerindo que os suínos podem metabolizar uma parte do excesso de glicerol plasmático na 

corrente sanguínea em glicose via gliconeogênese, que é usada na produção de lactose pela 

glândula mamária(Schieck et al., 2010). 

 
3. METODOLOGIA 
Com base no exposto dois experimentos foram conduzidos para explorar a associação entre 

o metabolismo energético e características de parto em suínos. 
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3.1  Experimento 1 
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Faculdade 

de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ-USP) da Universidade de São Paulo, sob 

protocolo no. 4006101022. 

 

3.1.1 Animais e granjas 
O estudo foi realizado em quatro diferentes granjas comerciais (fazenda A, B, C e D) 

localizadas nos estados de Minas Gerais e São Paulo, sudeste do Brasil. Os dados foram 

coletados nas fazendas A, B, C e D em outubro de 2020, dezembro de 2019, agosto e outubro 

de 2020 e julho e novembro de 2021, respectivamente. O tamanho médio do plantel é de 5.000, 

3.000, 300 e 1.500 porcas para as fazendas A, B, C e D, respectivamente. As fazendas A e D 

usavam fêmeas de genética DB90 - DanBred®, já na fazenda B a genética usada era 

Camborough® - PIC, a fazenda C possuía animais da genética CG36® - Choice Genetics. A 

fazenda C praticava um sistema de parto em lote de três semanas, enquanto um fluxo contínuo 

(semanal) era usado nas granjas A, B e D. Detalhes adicionais sobre as características das porcas 

em cada granja, bem como a alimentação que receberam são mostrados na tabela 1 dados sobre 

o desempenho ao parto podem ser encontrados na tabela 2. 

 

Tabela 1. Dados descritivos (média ± E.M.) das características das granjas e das porcas e 
composição calculada da ração de cada granja. 
Item Granja A Granja B Granja C Granja D 
Número de animais no 
experimento 69 63 55 93 

Genética Danbred PIC Choice 
Genetics Danbred 

Ordem de parto 4,1 ± 2,3 3,4 ± 2,2 2,7 ± 1,3 3,2 ± 1,7 
ECC 3,4 ± 0,5 3,1 ± 0,6 3,0 ± 0,7 2,7 ± 0,8 
Composição calculada das dietas 

EM (kcal/kg) 3123 3419 3027 3400 
Extrato etéreo (%) 2,3 3,5 3,38 5,04 
Proteína bruta (%) 14,02 17,23 13,0 18,13 
Fibra bruta (%) 5,27 2,28 4,36 3,7 
Ca (%) 0,61 0,83 0,85 0,85 
P (%) 0,45 0,45 0,76 0,66 
ECC: Escore de condição corporal 
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Tabela 2. Dados descritivos (média ± EPM) do desempenho do parto das fêmeas em cada 
granja. 
Item Granja A Granja B Granja C Granja D 
Tempo de jejum (min) 222 ± 173 462 ± 380 305 ± 237 301 ± 258 
Glicemia inicial (mMol/L)  4,8 ± 0,7 4,4 ± 0,8 4,3 ± 0,5 4,1 ± 0,5 
Glicemia final (mMol/L) 5,1 ± 0,1 4,7 ± 0,1 4,5 ± 0,1 4,3 ± 0,1 
Duração do parto (min) 199 ± 72 268 ± 88 184 ± 80 319 ± 138 
Intervalo entre nascimentos 
(min) 12,8 ± 5,4 17,2 ± 6,2 12,5 ± 6,0 18,7 ± 9,3 

Nascidos totais 16,2 ± 3,5 16,1 ± 3,4 15,4 ± 3,8 17,9 ± 3,8 
Nascidos vivos 15,1 ± 3,3 14,7 ± 2,8 13,7 ± 3,4 15,9 ± 3,2 
Mumificados (%) 0,7 ± 2,4 3,1 ± 5,5 4,8 ± 6,7 3,3 ± 6,0 
Natimortos (%) 5,4 ± 6,8 4,4 ± 6,7 5,8 ± 5,7 7,1 ± 8,9 

EPM: Erro padrão médio 
Todas os animais foram acompanhados desde a entrada na maternidade até ao final do parto. 

Na granja A, as porcas foram alimentadas com 2,4 kg uma vez ao dia (07h00min) com uma 

dieta de transição desde a entrada na maternidade até o dia do parto. Na granja B, as porcas 

foram alimentadas com 1,5 kg de dieta de lactação duas vezes ao dia (08h00min e 14h00min). 

Na granja C as porcas foram alimentadas com 4 kg de uma dieta de transição, quatro vezes ao 

dia (07h00min 11h00min, 16h00min e 22h00min). Na granja D, as porcas foram alimentadas 

com 3 kg de dieta de lactação em três refeições diárias de 1 kg (07h00min, 11h00min e 

16h00min) desde a transferência para maternidade. 

 

3.1.2 Coleta de amostras e cálculos 
A avaliação visual do escore de condição corporal (ECC) foi registrada na entrada da 

maternidade. O método de avaliação visual do ECC seguiu a metodologia proposta por 

COFFEY et al. (1994) usando um sistema de pontuação de 1 a 5 (escore 1 = caquética; escore 

2 = magra; escore 3 = ideal; escore 4 = gorda; e escore 5 = obesa), com pontuação mínima de 

0,5. 

As porcas foram supervisionadas em turnos de 24h nos dias que antecederam ao parto. A 

assistência ao parto e o uso de ocitocina foram realizados seguindo os protocolos das granjas. 

Todas as porcas foram monitoradas durante todo o parto, desde o nascimento do primeiro leitão 

até a expulsão da placenta. A duração do parto (DP) foi definida como o tempo decorrido entre 

o nascimento do primeiro o e o último leitão da leitegada. 

Para cada leitegada, os números de leitões nascidos vivos (NV), natimortos (NM), 

mumificados (MM) e, portanto, total de leitões nascidos (NT) foram registrados. Os leitões 

foram classificados como nascidos vivos se respirassem ou se movimentassem fisicamente 

imediatamente após o nascimento. O intervalo médio entre nascimentos (IMN) foi calculado 

dividindo-se DF por TB. O jejum antes do parto foi calculado como a diferença entre o horário 
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da última refeição fornecida antes do parto e a hora registrada do nascimento do primeiro leitão, 

nenhuma das granjas restringiu a alimentação no dia do parto. 

A glicemia foi avaliada em todos os animais do experimento com um glicosímetro portátil 

(Accu-Chek Guide MeterTM, Roche Diabetes Care, Inc). A mensuração da glicemia foi 

realizada imediatamente após o nascimento do primeiro leitão, considerada como glicemia 

inicial (IGli) e ao final do parto, considerada como glicemia final (FGli). A amostra de sangue 

venoso foi coletada por punção da veia auricular. 

Além disso, as porcas foram classificadas com base em sua glicemia inicial em três grupos 

de acordo com a distribuição dos quartis. Grupo Alto: porcas com glicemia inicial ≥ 4,72 

mMol/L; Grupo intermediário: porcas com glicemia inicial ≥ 4 e ≤ 4,71 mMol/L; Grupo baixo: 

porcas com glicemia inicial ≤ 3,99 mMol/L. 

3.1.3 Análise estatística 
Em seguida, uma regressão múltipla foi realizada usando DP como variável dependente. O 

principal objetivo desta primeira análise foi verificar se a glicemia periférica inicial está entre 

os fatores que afetam a duração do parto. 

Para variáveis categóricas, foram avaliadas as frequências em cada categoria, e para 

variáveis contínuas, a média e o desvio padrão (SAS FREQ; SAS Inst., Inc., Cary, NC, USA, 

SAS OnDemand for Academics). A transformação dos dados do DP (raiz quadrada) foi usada 

para ajustar-se aos pressupostos de normalidade da regressão linear múltipla. Após a construção 

do modelo (com a inserção de variáveis explicativas) foram apresentados os dados sem 

transformação. Foram excluídas as variáveis explicativas com mais de 15% de dados faltantes 

e com menos de 10% de dados em cada categoria. 

Modelos univariados foram usados para investigar a associação entre variáveis preditas e 

preditoras, onde cada variável explicativa foi incluída como um único efeito fixo e “granja” foi 

incluída como uma variável aleatória (SAS MIXED). Para variáveis independentes categóricas, 

foi utilizado o método de codificação simples para comparar cada nível com qualquer outro 

nível. Variáveis independentes numéricas e categóricas com P ≤ 0,20 para o teste F no modelo 

simples foram selecionadas e submetidas à análise de correlação de Pearson e Spearman para 

evitar multicolinearidade entre variáveis contínuas e problemas de confusão entre variáveis 

categóricas. Quando o coeficiente de correlação foi alto (≥0,60), manteve-se apenas uma 

variável, escolhida com base no menor valor de P no modelo univariado e sua relevância 

biológica para a variável dependente. Para o modelo de DP, os leitões nascidos vivos e nascidos 

totais foram correlacionados (r= 0,87, Quadro 1), e a variável NT foi mantida para a próxima 

etapa. A granja foi incluída como efeito aleatório e as demais variáveis explicativas foram 

incluídas como efeitos fixos em modelos de regressão múltipla e submetidas a uma seleção 
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manual direta para selecionar aquelas variáveis explicativas significativamente (P < 0,05) 

associadas às variáveis dependentes. Para cada variável adicionada, o critério de informação de 

Akaike (AIC) foi usado como um estimador da qualidade relativa do modelo em comparação 

com o AIC do modelo precursor (valores de AIC menores são melhores). O AIC do último 

modelo foi o menor considerando os modelos anteriores, indicando que o último modelo teve 

a melhor qualidade. Isso garantiu que o critério de integração das variáveis ao modelo (baseado 

no valor P das análises univariadas anteriores) fosse adequado. As interações entre os fatores 

foram analisadas e eliminadas quando não significativas (P > 0,05) ou quando não tinham 

sentido biológico claro. Fatores com P < 0,05 nos modelos finais foram considerados 

significativos, enquanto aqueles com P < 0,10 foram considerados tendência. Os dados foram 

testados quanto à normalidade e homogeneidade das variâncias. 

Após detectar a glicemia periférica inicial como variável independente que influencia 

significativamente o DP, outra regressão múltipla foi utilizada com a glicemia inicial como 

variável dependente (apenas um preditor permaneceu no modelo final; P < 0,05). Todos os 

procedimentos analíticos a seguir foram semelhantes aos modelos de regressão linear múltipla 

descritos para DP como variável dependente. 

 

3.2 Experimento 2 
 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Faculdade 

de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ-USP) da Universidade de São Paulo, sob o 

protocolo n. 1541030220. 

3.2.1 Animais, manejo, alojamento e alimentação 
O estudo foi realizado durante os meses de setembro e outubro de 2021 em uma fazenda 

comercial, localizada em Patos de Minas, Minas Gerais, Brasil. Foram utilizadas 180 fêmeas 

híbridas comerciais (Landrace x Large White, PIC Cambrough 25®, Patos de Minas, MG, 

Brasil) com ordem de parto entre 1 e 8, e escore corporal semelhante. Aproximadamente uma 

semana antes da data prevista de parto, as fêmeas foram transferidas para a maternidade, 

alojadas individualmente em baias com piso parcialmente ripado, e equipadas com um tapete 

de aquecimento para estabelecer um microclima aquecido para os leitões. Quando transferidas 

para a maternidade, as porcas foram alimentadas com uma dieta de lactação (Tabela 7). As 

fêmeas tiveram acesso a água ad libitum através de um bebedouro do tipo chupeta. O tempo e 

a quantidade de alimentação diária foram controlados com o uso de comedouros eletrônicos 

(Gestal SOLO; JYGA Technologies, Inc.). As porcas foram supervisionadas em turnos de 24h 

nos dias previstos de parto. Vinte e quatro horas após o parto, o tamanho da leitegada foi 
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padronizado para 14-16 leitões por porca, através da homogeneização de leitões com porcas do 

mesmo grupo experimental. 

 

Tabela 7. Ingredientes e composição calculada de dieta de lactação 
utilizada no experimento 2 
Lactation Diet 
Ingrediente g/kg,  
  Milho 601,4 
  Farelo de soja, 46 PB 260 
  Óleo de soja 22,6 
  Açúcar 50 
  Suplemento de Lactação1 60 
  AGFIX ZEA 32 3 
  AGACID3  3 
Composição calculada 
  MJ EM/kg 14,43 
  Matéria seca (%) 89,26 
  Proteína Bruta (%) 17,53 
  SID Lisine (%) 1,13 
  Extrato etéreo (%) 4,91 
  Fibra bruta (%) 2,46 
  Matéria mineral (%) 5,38 
  Cálcio (%) 0,75 
  Fósforo (%) 0,52 

1Fornecido por kg de suplemento: Lisina (min) 56,5 g, Metionina (min) 25 g, Treonina (min) 
47 g, Triptofano (min) 5900 mg, Valina (min) 33,8 g, Ca (min) 80,33 g (max) 81,33 g, Cu (min) 
1,732,5 mg, Cr (min) 3,33 mg, Fe (min) 2000 mg, F (max) 400 mg, P (min) 38 g, I (min) 30 
mg, Mn (min) 1200 mg, Se (min) 11,9 mg, Na (min) 26,7 g, Zn (min) 2400 mg, ácido fólico 
(min) 29,9 mg, ácido pantotênico (min) 400 mg, biotina (min) 8,35 mg, Colina (min) 10 g, 
Niacina (min) 699,9 mg, vitamina A (min) 200000 UI, Tiamina (mín) 43,9 mg, vitamina B12 
(min) 500 mcg, Riboflavina (min) 80 mg, Piridoxina (min) 43,90 mg, vitamina D3 (min) 67500 
UI, vitamina E (min) 1000 UI, vitamina K (min) 66 mg, Beta Mananase 13330 U, Fitase 8333,3 
FTU, Lactobacillus acidophilus 137,5 106 UFC, Lactobacillus bulgaricus 137,5 106 UFC, 
Lactobacillus plantarum 84 106 UFC, Lactobacillus rhamnosus 137,5 106 UFC. 
2 Fornecido por kg de suplemento: bentonita 690 g, silimarina 500 mg. 
3 Fornecido por kg de suplemento:  ácido cítrico 210 g, formato de cálcio 450 g, benzoato de 
sódio 400g. 
4 SID: digestibilidade ileal estandardizada 
 

3.2.2 Delineamento experimental 
 

As porcas foram blocadas de acordo com a ordem de parto na entrada da maternidade e 

alocadas em um dos dois grupos experimentais, SUP (n = 95): fêmeas suplementadas com 

suplemento energético por via oral no início do parto com 10,5 kcal/kg de peso metabólico, e 

CON (n = 85): fêmeas não suplementadas. O estudo foi realizado em dois lotes subsequentes. 

O suplemento energético foi baseado em uma mistura de carboidratos e glicerol, nas seguintes 
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proporções: 25% de extrato de malte (Liotécnica Tecnologia em Alimentos, S.A., São Paulo, 

Brasil), 25% de amido de milho com alto teor de amilose (ou seja, uma fonte de amido com 

72% de amilose - Hylon VII - Ingredion Brasil Ingredientes Ltda) e 50% de glicerol. O 

suplemento energético teve uma energia metabolizável calculada de 3.899,50 kcal/kg. Todas as 

fêmeas foram monitoradas durante todo o período do parto, iniciando-se o monitoramento 

assim que o primeiro leitão foi expulso, até a expulsão total da placenta. A cinética do parto, a 

vitalidade dos leitões e a glicemia foram registradas para cada fêmea. 

 
3.2.3 Coleta de amostras e cálculos de parâmetros 

A espessura de toucinho e a profundidade do lombo de cada porca foram avaliadas ao entrar 

na maternidade, com um aparelho de ultrassom (KX2000G - VET Chison; China, equipado 

com transdutor linear de 3,5MHz). na posição P2 (Maes et al., 2004). As porcas também foram 

pesadas à entrada da maternidade e ao desmame, permitindo calcular a perda de peso durante a 

lactação. 

Para cada leitegada, os números de nascidos vivos (NV), natimortos (NM), mumificados 

(MM) e, portanto, o total de nascidos (NT) foram registrados juntamente com o sexo e a hora 

do nascimento. Os leitões foram classificados como natimortos se não respirassem após o 

nascimento e não apresentassem nenhum sinal de vida. O intervalo de nascimento para cada 

leitão (IN) foi calculado como o tempo desde o nascimento do último leitão; portanto, os 

primeiros leitões de cada leitegada não apresentavam IN de acordo com esta definição. Quando 

dois leitões nasceram sucessivamente em menos de um minuto, o IN foi o mesmo para ambos 

os leitões. A duração do parto (DP) foi definida como o tempo decorrido entre o nascimento do 

primeiro e o último leitão da leitegada. O intervalo médio de nascimentos (IMN) também foi 

calculado dividindo-se DP por NT. O uso de ocitocina e a intervenção obstétrica manual foram 

registrados para cada porca. 

A glicemia foi avaliada em todos os animais na segunda repetição com um glicosímetro 

portátil (Accu-Chek Guide MeterTM, Roche Diabetes Care, Inc). A primeira mensuração foi 

realizada após o nascimento do primeiro leitão e foi considerado como tempo T0. As medidas 

subsequentes foram realizadas após 20 minutos (T20), 40 minutos (T40), 80 minutos (T80) e 

180 minutos (T180). As amostras de sangue venoso foram coletadas por punção da veia 

auricular com agulha 25x8. 

Para avaliar a vitalidade dos leitões, foi utilizado um escore numérico conforme descrito 

por Martinez et al. (2020), chamado de Apgar. Esta análise foi realizada no 1º, 6º, 12º, 17º e 20º 

leitões de cada ninhada. Os parâmetros e pontuações estão descritos na tabela 8. 
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Tabela 8. Escore numérico para avaliar a vitalidade de leitões (Martinez et al., 2020) 
realizado no 1º, 6º, 12º, 17º, e 20º leitões.  

Parâmetro 0 1 2 

Latência respiratória 0 ≥ 1 min 16 s a 1 min ≤ 15 s 

Batimento cardíaco 
(bpm) 0 ≤ 110 121–160  ≥ 161 

Cor do focinho pálida cianótica rosa 

Latência para 
levantar-se ≥ 5 min 1–5 minutos  ≤ 1 min 

Manchas de mecônio Ausente Menos de 50% do 
corpo 

Mais de 50% do 
corpo 

 

Imediatamente após o nascimento, os leitões foram pesados e receberam um brinco 

individual. Vinte e quatro horas (23-25 h) após o nascimento do primeiro leitão, foram 

novamente pesados para estimar a ingestão de colostro (CI) e a produção de colostro das fêmeas 

(CP). A ingestão de colostro foi estimada com base no modelo descrito por Theil et al. (2014). 

O CP estimado foi calculado como a soma do CI individual dos leitões de cada leitegada. 

 

3.2.4 Análise Estatística 
A normalidade e homogeneidade da variância foram avaliadas graficamente 

(histograma, gráfico de probabilidade normal dos resíduos) e testadas por Shapiro-Wilk e 

Barlett, respectivamente. Quando necessário, as variáveis dependentes foram transformadas de 

acordo com as premissas do modelo estatístico utilizado. Os modelos que atenderam aos 

pressupostos de normalidade e homogeneidade de variância antes ou depois da transformação 

foram analisados por análise de variância (ANOVA). Os modelos que não atenderam aos 

pressupostos foram analisados por modelos lineares generalizados mistos. Os dados são 

apresentados como média  SEM e os resultados foram considerados significativos em P < 0,05 

e marginalmente significativos em 0,05 ≤ P ≤ 0,10. As análises estatísticas foram realizadas no 

software R (R Core Team, versão 4.2.0). 

Espessura de toucinho, profundidade do lombo, peso das porcas, duração do parto, 

intervalo médio entre nascimentos, total de leitões nascidos, leitões nascidos vivos, ingestão de 

colostro, foram analisados por análise de variância. A concentração de glicose no sangue 

durante o parto foi analisada como medidas repetidas no tempo. 

A porcentagem de leitões natimortos, mumificados e as variáveis binárias (intervenção 

manual e injeção de ocitocina) foram analisadas por modelos lineares generalizados mistos e 

ajustadas por distribuição binomial. O Apgar e o intervalo entre nascimentos foram analisados 
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por modelos lineares generalizados mistos com medida repetida e ajustados pela distribuição 

gama. 

Os modelos foram ajustados para cada variável usando covariáveis quando melhoraram 

significativamente o ajuste do modelo. A repetição e a ordem de parto foram utilizadas como 

covariável ou variável aleatória em todos os modelos estatísticos. O total de nascidos foi 

utilizado como covariável para a duração do parto. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

4.1 Experimento 1 
A análise de correlação (Quadro 1) indicou que o período de jejum, DP e IMN 

correlacionaram-se negativamente com a glicemia inicial e final. Esse estudo é o primeiro a 

demonstrar a associação negativa entre a glicemia periférica (mensurada na veia auricular) no 

início do parto e a duração do parto. Este resultado pode ser importante na rotina de granjas 

comerciais, uma vez que a mensuração da glicemia na veia auricular é fácil e rápida de ser 

realizada com um glicosímetro portátil e pode ser uma ferramenta para diagnosticar porcas mais 

propensas a ter partos prolongados.  

O NM e MM foram correlacionados negativamente com a FGli, enquanto não foram 

correlacionados com a IGli. DP foi correlacionada positivamente com NT, NV e NM. Além 

disso, o período de jejum apresentou correlação positiva com a DP. 
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IGli e FGli foram correlacionados positivamente entre si. Considerando todas as porcas 

incluídas no estudo, a IGli foi menor (P = 0,001) do que a FGli (4,53  0,18 vs 4,77  0,18, 

respectivamente). O aumento da glicemia ao final do parto encontrado neste estudo já foi 

relatado por GOURLEY et al. (2020). A glicemia periférica de porcas parturientes parece 

permanecer constante durante o parto e aumentar rapidamente no final do parto (LE COZLER 

et al., 1999). Isso pode ser devido a um aumento na gliconeogênese para atender às demandas 

de energia para as contrações uterinas. Esta hipótese é suportada pela noção de que o útero pode 

aumentar a extração de glicose em 1,4 vezes durante o parto quando comparado ao final do 

parto (Feyera et al., 2018). Assim, quando o parto se aproxima do fim e a captação de glicose 

pelo útero diminui, a glicemia periférica pode aumentar. 

Quadro 1. Matriz de correlação das variáveis mensuradas nas porcas parturientes 

 Jejum Ordem 
de parto ECC DP NT NV MM NM IGli FGli 

Jejum              
Ordem 
de parto 

            

ECC                
DP 0,12*             
NT    -

0,15** 
0,22**

* 
         

NV   -0,11* 0,16**

* 
0,87**

* 
       

MM   -0,13*  0,28**

* 
-
0,14** 

     

NM 0,11* 0,12***  0,15**

* 
0,26**

* 
      

IGli -0,24***  0,16** -
0,33**

* 

       

FGli -0,21***  0,17** -
0,28**

* 

  -
0,15** 

-0,13* 0,37**

* 
 

IMN    0,82**

* 
-
0,30**

* 

-
0,31**

* 

  -
0,28**

* 

-
0,23**

* 
* quando o valor de p > ,01;  
** quando o valor de p = 0,01;  
*** quando o valor de p < 0,01; 
ECC: escore de condição corporal; DP: duração do parto; NT: total de leitões nascidos; NV: leitões nascidos 
vivos; MM: porcentagem de leitões mumificados em uma leitegada; NM: porcentagem de leitões natimortos 
em uma leitegada; IGli: glicemia inicial; FGli: glicemia final; IMN: intervalo médio entre nascimentos 
(duração do parto dividido pelo total de nascidos). 
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No entanto, a variação da glicemia durante o parto foi diferente quando os animais foram 

classificados de acordo com quartis da glicemia inicial (Fig. 2). Os animais incluídos nas 

categorias de IGli alta e intermediária não apresentaram diferença significativa (P = 0,30 e P = 

0,10, respectivamente) em suas médias de IGli e FGli (5,30  0,14 vs 5,06  0,13 e 4,39  0,12 

vs 4,64  0,12 para porcas classificadas nas categorias alta e intermediária, respectivamente). 

Já porcas na categoria baixa de IGli apresentaram valores mais baixos de IGli médio (P = 0,05) 

em relação ao FGli médio (3,81  0,15 vs 4,31  0,18). Hipotetizamos que animais com menor 

período de jejum e, consequentemente, maior IGli (porcas incluídas na categoria alta) ativam 

vias de gliconeogênese com menor intensidade, pois a glicose já está disponível para os tecidos, 

incluindo o útero, o que concorda com a associação positiva entre a duração do parto e IGli. 

 

 
Figura 2. Glicemia ao nascimento do primeiro leitão (glicemia inicial) e último leitão 
(glicemia final) em porcas classificadas em três categorias (Alta, Intermediária e Baixa) de 
acordo com a distribuição de quartis da glicemia inicial.  
Alta: fêmeas com glicemia inicial ≥ 4,72; Intermediária: fêmeas com glicemia inicial ≥ 4 e 
≤ 4,71; Baixa: fêmeas com glicemia inicial ≤ 3,99 
a, b, c representam diferença estatística dentro do tempo glicemia inical 
A, B, C representam diferença estatística dentro do tempo glicemia final 
x, y, w, z representam diferença estatística dentro da mesma categoria (Alta, Intermediária 
e Baixa). 
Diferença estatística foi considerada quando P ≤ 0.05 
 

O aumento de FGli observado em porcas incluídas na categoria de baixa IGli pode ser 

devido a uma gliconeogênese mais intensa e período de jejum prolongado. No dia do parto, a 

maioria das porcas apresenta um aumento dos ácidos graxos não esterificados (AGNE) 

plasmáticos, normalmente, devido à mobilização de tecido adiposo (Mosnier et al., 2010), uma 

vez que o parto está associado a um estado altamente catabólico (le Cozler et al., [s.d.]). Os 

níveis mais altos de AGNE são ainda mais elevados quando o tempo de jejum aumenta (Aird 
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et al., 2018). Estes resultados sugerem que porcas com IGli inferior a 3,81mMol/L estavam em 

estado de catabolismo mais intenso em comparação com porcas classificadas nas categorias 

intermediária e alta de IGli. Além disso, foi relatado que concentrações aumentadas de AGNE 

levam à resistência à insulina (Bajaj et al., 2002), o que também pode contribuir para o aumento 

de FGli em porcas classificadas coma baixa IGli. 

Foi realizada uma análise de regressão com DP como variável dependente e variáveis 

com valores de P significativos na análise univariada (Tabela 3) como variáveis independentes.  

 
Tabela 3. Valores p das variáveis testadas em análise univariada com duração do parto como 
variável dependente 

Variáveis Valor de P Inclusão na análise multivariada 
Análise Univariada 
ECC 0,58 Excluída 
Indução do parto 0,49 Excluída 
Jejum  0,15 Incluída 
Glicemia inicial 0,001 Incluída 
Palpação 0,03 Incluída 
Leitões mumificados (%) 0,34 Excluída 
Ocitocina <0,0001 Incluída 
Ordem de parto 0,002 Incluída 
Leitões natimortos(%) 0,32 Excluída 
Nascidos totais 0,003 Excluída 

 

 

O modelo mostrou que os parâmetros incluídos foram significativamente associados à 

duração do parto. Os resultados detalhados da análise de regressão são apresentados na Tabela 

4. Estimou-se que tanto a ausência de palpação durante o parto quanto a não utilização de 

ocitocina estiveram associadas a partos mais curtos em 33,74 ± 14,41 minutos (P = 0,0282) e 

42,59 ± 12,56 minutos (P = 0,0018), respectivamente. Uma recente metanálise sobre o uso de 

uterotônicos para suínos (Muro et al., 2021) concluiu que o uso de ocitocina encurta a DP. 

Entretanto, na regressão linear do presente estudo, o não uso de ocitocina está associado a uma 

diminuição na DP. Esse resultado pode ser tendencioso, pois as granjas do presente estudo 

utilizaram ocitocina apenas quando o parto apresentou complicações. A mesma lógica se aplica 

à palpação. 

Além disso, estimou-se que o aumento de uma unidade de IGli (mMol/L) pode diminuir 

a DP em 21,5% (P = 0,0063). A inclusão de IGli na regressão linear com DP como variável 

dependente reforça os resultados encontrados na análise de correlação. Anteriormente, (Feyera 

et al., 2018) cateterizaram a artéria uterina de porcas parturientes e demonstraram que o útero 

gravídico depende da oxidação da glicose durante o parto. Nesse estudo, os autores mostraram 
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uma associação negativa entre a concentração de glicose que chega ao útero pela artéria uterina 

e a duração do parto. 

 

Tabela 4. – Modelo matemático final (regressão linear multivariada) dos fatores afetando a 
duração do parto. 
 Duração do parto (min) 
   Intervalo de confiança de 95% 
Item Estimado EM Mínimo Máximo Valor de P 
Intercepto 569,22 114,53 343,58 794,86 <0,0001 
Ocitocina      
  Não -42,59 12,56 -67,33 -17,85 0,0018 
  Sim (ref) 0     
Nascidos totais 3,43 1,40 0,68 6,18 0,0079 
Ordem de parto      
1 (ref)      
2 38,20 16,10 6,51 69,89 0,0130 
3, 4 and 5 46,26 14,92 16,88 75,64 0,0029 
> 6 21,17 15,94 -10,22 52,57 0,2328 
Palpação      
  Não -33,74 14,41 -62,12 -5,35 0,0282 
  Sim (ref) 0     
Glicemia inicial (mMol/L) -122,41 41,33 -203,79 -41,02 0,0063 

Ajuste do modelo: AIC = 1317,0 (versus 1567,5 para um modelo utilizando apenas “granja” 
como variável aleatória, sem fatores fixos). 
 

Se a ordem de parto é um fator de risco para DP prolongadas ainda é conflitante. Alguns 

estudos, de acordo com o presente, relataram porcas mais velhas resultam em uma maior 

duração do parto (Farmer and S. Robert, 2003; Ju et al., 2021; Olmos-Hernández et al., 2008), 

enquanto outros não encontraram um efeito significativo (Oliviero et al., 2009; van Dijk et al., 

2005). A associação positiva entre as duas variáveis pode estar relacionada a um tônus muscular 

uterino menos efetivo levando a uma expulsão lenta e mais complicada dos leitões. É 

importante mencionar que o número de porcas com ordem de parto >6 foi restrito no presente 

estudo, e isso pode ser o motivo pelo qual não foi significativo para a regressão linear com DP 

como variável dependente. 

Nossos resultados corroboram com a ideia de que grandes leitegadas são um fator de 

risco para DP prolongada. Essa associação positiva entre NT e DP também foi observada em 

vários estudos com animais de linhagens genéticas hiperprolíficas (Björkman et al., 2018; 

Feyera et al., 2018; Vallet et al., 2013). Apesar da consistência desse resultado, um estudo 

recente não encontrou essa correlação (Ju et al., 2021). Vale ressaltar que o referido estudo teve 

em média 11 leitões por leitegada, sugerindo assim que a associação entre nascidos totais e DP 

é mais relevante para porcas hiperprolíficas. 
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Foi realizada uma regressão linear com a IGli como variável dependente. Os resultados 

dessa regressão são apresentados na Tabela 5 e na Tabela 6. A única variável independente 

significativa para o modelo foi o período de jejum, que afetou negativamente a IGli. No presente 

estudo o período de jejum apresentou correlação negativa tanto com IGli quanto com FGli, e 

cada hora de jejum diminuiu IGli em 0,018 mMol/L. Após uma refeição, o nível de glicose no 

sangue das porcas aumenta, o que regula a secreção de insulina (Soria et al., 2004). A insulina 

aumenta 20 minutos após o consumo alimentar e retorna ao seu nível basal 180 min após a 

refeição (M. C. Père et al., 2000b), o que permite a captação de glicose pelos tecidos e diminui 

a concentração de glicose no sangue. Assim, essa diminuição da glicemia à medida que o 

período de jejum aumenta é uma resposta fisiológica esperada. 

Tabela 5. Valores P das variáveis testadas em análise univariada com glicemia inicial como 

variável dependente 

Variáveis Valor de P Inclusão na análise multivariada 

Análise Univariada 

ECC 0,300 Excluída 

Indução do parto 0,790 Excluída 

Jejum 0,010 Included 

Leitões nascidos vivos 0,670 Incluída 

Leitões natimortos (%) 0,990 Excluída 

Leitões mumificados (%) 0,200 Incluída 

Ordem de parto 0,020 Incluída 

Nascidos totais 0,920 Excluída 

 

Tabela 6. Modelo matemático final (regressão linear) do fator afetando a glicemia inicial. 

Item 

Glicemia inicial (mMol/L) 
  Intervalo de confiança de 95% 
Estimado EM Mínimo Estimado EM 

Intercepto 4,46 0,12   <0,0001 
Jejum (horas -0,018 0,006 -0,031 -0,004 0,01 

Ajuste do modelo: AIC = 316,1 (versus 333,5 para um modelo utilizando apenas “granja” como 
variável aleatória, sem fatores fixos). 
 

Feyera et al. (2018) relataram que porcas com período de jejum maior que 6 horas 

apresentam aumento de duração do parto e taxa de natimortos. O que está de acordo com os 

resultados de correlação do presente estudo, onde ambas as variáveis foram positivas associadas 
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ao período de jejum. Da mesma forma, (Gourley et al., 2020), verificaram que porcas 

alimentadas com porções menores e com maior frequência apresentam menos complicações 

durante o parto, com menor necessidade de assistência. 

 

4.2 Experimento 2 
 

A profundidade do lombo na entrada da maternidade foi diferente entre os grupos (P< 

0,05). As porcas SUP tiveram em média 2,2 mm maior profundidade de lombo do que as porcas 

CON neste momento. A espessura de toucinho, peso à entrada e peso ao desmame foi 

semelhante em ambos os grupos (P > 0,10). As fêmeas que receberam o suplemento energético 

perderam 11,21% do peso inicial enquanto as fêmeas do grupo controle perderam 10,03% (P > 

0,10). 

Os resultados referentes a cinética e desempenho de partos podem ser encontrados na 

tabela 9. As porcas do grupo SUP tiveram, em média, partos 20 minutos mais curtos (P < 0,05) 

do que as porcas do grupo controle. O IMN também foi menor para as porcas SUP (P < 0,05), 

pois é uma medida derivada diretamente da DP. O estado energético da porca parturiente e a 

disponibilidade de energia para as contrações do miométrio podem influenciar a cinética do 

parto e a sobrevivência dos leitões (Liu et al., 2021). O útero extrai principalmente glicose e 

triglicerídeos do sangue para usar como fonte de energia durante o parto (Feyera et al., 2018). 

Muito provavelmente, o glicerol resultante da hidrólise dos triglicerídeos é utilizado pelo 

miométrio como substrato glicogênico. Portanto, o miométrio depende principalmente da 

energia da oxidação da glicose para suportar suas intensas contrações durante o parto. 

Vários estudos recentes relataram que as características de parto podem ser afetadas pela 

dieta da porca e/ou manejo alimentar (Feyera et al., 2018; Feyera & Theil, 2017; Gourley et al., 

2020; Oliveira et al., 2020; Vallet et al., 2013). O suplemento energético utilizado no presente 

estudo aumentou a glicemia logo (< 40 minutos) após sua ingestão e diminuiu 9% (20 minutos) 

da duração do parto. Em concordância, (Oliveira et al., 2020) encontraram uma diminuição de 

15% (40 minutos) na duração do parto de porcas que receberam 500g de um suplemento 

energético composto por 250g de dieta de lactação e 250g de cana-de-açúcar antes do início do 

parto. Supõe-se que os ingredientes de fácil digestão (extrato de malte e glicerol) incluídos no 

suplemento do presente estudo forneceram energia glicogênica para suportar as contrações 

uterinas e aceleraram o parto dos leitões. 

No grupo SUP, 19% das fêmeas receberam ocitocina e 21% receberam intervenção 

obstétrica manual. Não foram encontradas diferenças (P > 0,10) ao comparar esses parâmetros 
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com o grupo CON, que teve 13,7% e 29,5% para ocitocina e intervenção obstétrica manual, 

respectivamente. 

Não foram encontradas diferenças (P > 0,05) em NT, NV, NM e MM entre os grupos. 

Os principais objetivos de diminuir a duração do parto são minimizar os problemas de saúde 

pós-parto nas porcas e melhorar a sobrevivência dos leitões durante e após o parto. Estudos 

recentes encontraram uma associação positiva entre a duração do parto e a taxa de natimortos 

em porcas hiperprolíficas (Björkman et al., 2017; Liu et al., 2021). No entanto, no presente 

estudo, a taxa de natimortos foi semelhante entre os dois grupos, mesmo com um parto mais 

prolongado observado em porcas CON. Os mecanismos por trás da ocorrência de natimortos 

intraparto parecem ser multifatoriais. Fatores relacionados às porcas, como ordem de parto, 

escore de condição corporal, genética, uso de uterotônico, energia insuficiente para contrações 

uterinas, constipação, e tamanho da leitegada já foram descritos como afetando a taxa de 

natimortalidade ((Björkman et al., 2017; Feyera et al., 2018; Leenhouwers et al., 2003; Muro 

et al., 2021; Oliviero et al., 2010) Vários fatores relacionados ao leitão e ao ambiente também 

foram descritos associados à taxa de natimortos (Edwards et al., 2019; Langendijk & Plush, 

2019; van Dijk et al., 2005; Wegner et al., 2016). Assim, a redução da duração do parto pode 

não ser suficiente para reduzir a taxa de natimortalidade, principalmente em plantéis que não 

apresentam partos prolongados. 

 

Tabela 9. Cinética e performance ao parto 

 Tratamento  
Item SUP CON Valor de P 

Duração do parto (min) 200,0 ± 17,2 220,0 ± 18,5 0,03 

Intervalo médio entre 
nascimentos (min)2 12,1 ± 1,01 13,8 ± 1,08 0,02 

Nascidos totais 17,37 ± 0,41 17,42 ± 0,33 0,90 

Nascidos vivos 15,8 ± 0,5 15,3 ± 0,5 0,30 

Mumificados (%) 3,5 ± 1,0 5,2 ± 0,8 0,05 

Natimortos (%) 4,3 ± 0,5 5,1 ± 0,6 0,50 

Ingestão de colostro (ml) 307 ± 3,60 290 ± 3,77 0,0004 
SUP (n = 95): fêmeas suplementadas com suplemento energético por via oral no início 
do parto com 10,5 kcal/kg de peso metabólico, e CON (n = 85): fêmeas não 
suplementadas. 
Resultados são apresentados como média ± erro padrão da média 
Diferença estatística foi considerada quando p ≤ 0,05 
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Ao analisar a glicemia dentro do mesmo grupo, as porcas CON apresentaram valores 

semelhantes em todos os momentos (4,32 ±0,06mMol/L, 4,42 ±0,07 mMol/L, 4,45 ±0,07 

mMol/L, 4,34 ±0,0 mMol/L, 4,49 ±0,07 mMol /L, respectivamente para T0, T20, T40, T80 e 

T180). Para as porcas SUP, a glicemia não mostrou diferenças entre T20 (4,68 ±0,08mMol/L), 

T40 (4,72 ±0,08mMol/L) e T180 (4,58 ±0,08mMol/L) (P > 0,10). Esses três momentos para 

animais suplementados apresentaram valores superiores a T0 (4,38 ± 0,08mMol/L) (P ≤ 0,05), 

enquanto T80 (4,67 ± 0,09mMol/L) foi semelhante a todas as medidas (P > 0,10). As porcas do 

grupo SUP apresentaram maior glicemia no T20 e T40 (P ≤ 0,05) em comparação ao grupo 

CON. (Figura 3). Em T80 e T180 não houve diferença entre os grupos (P > 0,10). 

 

 

Figura 3: Curvas glicêmicas de SUP (n = 95): fêmeas suplementadas por via oral no início do 
parto com 10,5 kcal/kg de peso metabólico do suplemento e CON (n = 85): fêmeas não 
suplementadas. 
As mensurações foram realizadas no início do parto (T0) 20 minutos (T20), 40 minutos (T40), 
80 minutos (T80), 180 minutos (T180) após a primeira medição.  
Letras maiúsculas diferentes indicam diferença estatística dentro do grupo (P ≤ 0,05). 
Letras minúsculas diferentes indicam diferença estatística entre os grupos (P ≤ 0,05). 
 

O intervalo de nascimento entre leitões foi analisado para cada ordem de nascimento 

(figura 4). Este intervalo foi considerado zero para o primeiro leitão nascido. Curiosamente, o 

segundo leitão nascido de porcas SUP teve um intervalo de nascimento entre leitões mais curto 

em comparação com leitões da mesma ordem de nascimento no grupo CON (P ≤ 0,05) (24 

±3min vs 38 ±5min). O suplemento energético diminuiu, em média, 34% (13 minutos) do 

tempo decorrido até o nascimento do 2º leitão. O período de nascimento do 2º leitão, coincide 

com o período em que a glicemia atingiu seu pico no grupo SUP, o que sustenta a hipótese de 

que o suplemento forneceu maior substrato glicogênico para as contrações uterinas e acelerou 

o parto dos leitões. Essa diferença também ocorreu para o 13º, 14º e 15º leitões (11 ±1 min vs 
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16 ±2 min, 10 ±1 min vs 14 ±2 min, e 11 ±2 min vs 15 ±2 min para os grupos SUP e CON, 

respectivamente) (P ≤ 0,10). Mais estudos são necessários para entender o mecanismo por trás 

desse achado, mas uma possível hipótese é a maior disponibilidade de substrato para a 

contração uterina proveniente do metabolismo dos ácidos graxos de cadeia curta resultantes da 

fermentação do amido resistente no intestino grosso. Suínos em crescimento alimentados com 

uma dieta contendo 70% de amido resistente purificado (80% de amilose) apresentaram alto 

fluxo (> 1 mMol/min) de ácidos graxos de cadeia total na veia porta ao longo de 12 horas após 

a alimentação e com pico de ácidos graxos totais de cadeia curta entre 40 e 150 minutos após a 

alimentação (Regmi et al., 2011). 

 
Figura 4. Intervalo entre nascimentos de leitões nascidos de fêmeas SUP (n = 95): fêmeas 
suplementadas por via oral no início do parto com 10,5 kcal/kg de peso metabólico do 
suplemento e de fêmeas CON (n = 85): fêmeas não suplementadas. 
*: P ≤ 0,10 – 0,05. 
**: P ≤ 0,05 – 0,01. 
 
 

O valor médio do Apgar para leitões nascidos de fêmeas no grupo SUP foi semelhante, 

independentemente da ordem de nascimento (figura 5). Para os leitões nascidos de porcas CON, 

houve uma diminuição dos valores médios de Apgar com o decorrer do parto. Neste grupo, os 

12º leitões apresentaram valores inferiores aos dos 1º leitões (P ≤ 0,05). Leitões de ordem 17 

apresentaram valores de Apgar reduzidos quando comparados aos leitões de ordem 1 e 6 (P ≤ 

0,05). Além disso, os leitões da ordem 20 apresentaram valores médios de Apgar inferiores aos 

do 1º, 6º e 12º leitões (P ≤ 0,05). Comparando os dois grupos, o grupo CON apresentou valores 

de Apgar diminuídos (P ≤ 0,05) para os leitões 17º e 20º. Sintomas associados à asfixia, como 

diminuição da vitalidade e maior risco de natimorto, são efeito direto das interrupções no 

suprimento de oxigênio decorrentes das repetidas contrações uterinas a que os fetos são 
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submetidos durante o parto (Herpin et al., 1996). Portanto, leitões mais tarde na ordem de 

nascimento são mais propensos a apresentar vitalidade reduzida, pois estão mais expostos à 

privação de oxigênio (Langendijk et al., 2018). Os resultados do índice de Apgar de leitões 

nascidos de porcas CON corroboram com esta noção, pois o índice de vitalidade diminuiu 

progressivamente à medida que a ordem de nascimento aumentou neste grupo. Por outro lado, 

os leitões nascidos de porcas SUP foram mais resistentes ao efeito nocivo da ordem de 

nascimento, pois todos os leitões nascidos deste grupo tiveram a mesma vitalidade média, 

independentemente da ordem de nascimento. Mais estudos são necessários para entender os 

mecanismos subjacentes a esses achados, pois o presente estudo carece de dados para elucidá-

lo claramente. 

 

 
Figura 5. Valores médios de Apgar calculados para os 1º, 6º, 12º, 17º, e 20º leitões nascidos de 
fêmeas SUP (n = 95): fêmeas suplementadas por via oral no início do parto com 10,5 kcal/kg 
de peso metabólico do suplemento e de fêmeas CON (n = 85): fêmeas não suplementadas. 
Letras maiúsculas diferentes indicam diferença estatística dentro do grupo (P ≤ 0,05). 
Letras minúsculas diferentes indicam diferença estatística entre os grupos (P ≤ 0,05). 
 

Leitões nascidos de porcas SUP ingeriram em média 307 ±3,60 ml de colostro, enquanto 

leitões nascidos de porcas CON tiveram uma ingestão menor de 290 ±3,77 ml (P ≤ 0,01). 

Consistentemente, a vitalidade ao nascimento tem sido considerada como um fator chave que 

influencia a ingestão de colostro (Devillers et al., 2007; Quesnel et al., 2012). A maior vitalidade 

sugere uma maior capacidade de chegar o úbere e mamar nos leitões nascidos mais tarde no 

grupo SUP, o que pode explicar o aumento da ingestão média de colostro por leitão neste grupo. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
A nutrição de porcas durante o periparto tem sido amplamente estudada e, mais 

recentemente, estratégias para melhorar a glicemia das porcas durante o parto ganharam 
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atenção. Os resultados de ambos os experimentos apresentados ajudam a elucidar as relações 

entre o metabolismo energético e os resultados do parto em suínos. A energia disponível, 

traduzida como a glicemia da porca, foi detectada como um fator chave que influencia a duração 

do parto no primeiro estudo. Esta noção foi reforçada no segundo estudo, no qual as fêmeas que 

receberam uma suplementação energética no início do parto apresentaram duração reduzida do 

mesmo. 

Além disso, a associação negativa encontrada entre o período de jejum e a glicemia no 

início do parto destaca a importância de alimentar as porcas perto do parto ou usar estratégias 

nutricionais para garantir níveis glicêmicos ideais durante o parto. 

A associação positiva entre a taxa de natimortos e a duração do parto tem sido 

consistentemente relatada na literatura, porém os achados deste estudo sugerem que pode existir 

um limiar em que a duração do parto afeta a taxa de natimortos. A diminuição da duração do 

parto não afetou taxa de natimortos no presente estudo, o que pode ser devido à curta duração 

dos partos no plantel utilizado. No entanto, a melhoria do escore de vitalidade e ingestão de 

colostro de leitões nascidos de porcas que receberam o suplemento energético, indica que a 

suplementação energética para porcas parturientes pode ter outros benefícios além de apenas 

diminuir a duração do parto. 

 
6. AGRADECIMENTOS  

Agradecemos a DanBred Brasil, Choice Genetics, Agroceres Multimix e Fazenda São 

Paulo pela parceria no primeiro experimento, e a Agroceres Multimix pela parceria para 

realização do segundo experimento. Também agradecemos a FAPESP pela bolsa concedida 

sob o nº 2019/23320-7 que originou os experimentos presentes nesse capítulo. 

 

REFERÊNCIAS 
 
AIRD, T. P.; DAVIES, R. W.; CARSON, B. P. Effects of fasted vs fed-state exercise on 

performance and post-exercise metabolism: A systematic review and meta-analysis. 

Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, v. 28, n. 5, p. 1476–1493,  2018.  

BACH KNUDSEN, K. The nutritional significance of dietary fibre analysis. 2011  

BAJAJ, M.; BERRIA, R.; PRATIPANAWATR, T.; KASHYAP, S.; PRATIPANAWATR, W.; 

BELFORT, R.; CUSI, K.; MANDARINO, L.; DEFRONZO, R. A. Free fatty acid-induced 

peripheral insulin resistance augments splanchnic glucose uptake in healthy humans. 

American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism, v. 283, n. 2, p. E346–

E352, 1 2002.  



185

 

29 
 

BAXTER, E. M.; JARVIS, S.; SHERWOOD, L.; FARISH, M.; ROEHE, R.; LAWRENCE, A. 

B.; EDWARDS, S. A. Genetic and environmental effects on piglet survival and maternal 

behaviour of the farrowing sow. Applied Animal Behaviour Science, v. 130, n. 1–2, p. 28–

41, . 2011.  

BAZER, F. W.; JOHNSON, G. A. Pig blastocyst-uterine interactions. Differentiation, v. 87, n. 

1–2, p. 52–65, 2014.  

BJÖRKMAN, S.; OLIVIERO, C.; KAUFFOLD, J.; SOEDE, N. M.; PELTONIEMI, O. A. T. 

Prolonged parturition and impaired placenta expulsion increase the risk of postpartum 

metritis and delay uterine involution in sows. Theriogenology, v. 106, p. 87–92. 2018.  

BJÖRKMAN, S.; OLIVIERO, C.; RAJALA-SCHULTZ, P. J.; SOEDE, N. M.; PELTONIEMI, 

O. A. T. The effect of litter size, parity and farrowing duration on placenta expulsion and 

retention in sows. Theriogenology, v. 92, p. 36–44, 1 . 2017.  

BOULOT, S.; QUESNEL, H.; QUINIOU, N. Management of High Prolificacy in French 

Herds: Can We Alleviate Side Effects on Piglet Survival? 2008. 

BROWN, I. L. Applications and Uses of Resistant Starch. 2004 

CANARIO, L.; ROY, N.; GRUAND, J.; BIDANEL, J. P. Genetic variation of farrowing 

kinetics traits and their relationships with litter size and perinatal mortality in French Large 

White sows. 2006 

CELUS, I.; BRIJS, K.; DELCOUR, J. A. The effects of malting and mashing on barley protein 

extractability. Journal of Cereal Science, v. 44, n. 2, p. 203–211, . 2006.  

COFFEY, M. T.; DIGGS, B. G.; HANDLIN, D. L.; KNABE, D. A.; MAXWELL, C. v.; 

NOLAND, P. R.; PRINCE, T. J.; GROMWELL, G. L. Effects of dietary energy during 

gestation and lactation on reproductive performance of sows: a cooperative study. Journal 

of Animal Science, v. 72, n. 1, p. 4–9, 1. 1994.  

COLLINS, H. M.; PANOZZO, J. F.; LOGUE, S. J.; JEFFERIES, S. P.; BARR, A. R. Mapping 

and validation of chromosome regions associated with high malt extract in barley (Hordeum 

vulgare L.). Australian Journal of Agricultural Research, v. 54, n. 11–12, p. 1223–1240, 

2003.  

CRONIN, G. M.; SCHIRMER, B. N.; MCCALLUM, T. H.; SMITH, J. A.; BUTLER, K. L. 

The effects of providing sawdust to pre-parturient sows in farrowing crates on sow 

behaviour, the duration of parturition and the occurrence of intra-partum stillborn 

pigletsApplied Animal Behaviour Science. 1993  

CUMMINGS, J. H.; STEPHEN, A. M. Carbohydrate terminology and classification. European 

Journal of Clinical Nutrition, v. 61, p. S5–S18, 2007.  



186

 

30 
 

DA SILVA, C. L. A.; LAURENSSEN, B. F. A.; KNOL, E. F.; KEMP, B.; SOEDE, N. M. 

Validation of transrectal ultrasonography for assessment of corpora lutea characteristics in 

pregnant sows and its relationship with litter characteristics at birth. Translational Animal 

Science, v. 1, n. 4, p. 507–517, 1 2017.  

DEVILLERS, N.; FARMER, C.; LE DIVIDICH, J.; PRUNIER, A. Variability of colostrum 

yield and colostrum intake in pigs. Animal, v. 1, n. 7, p. 1033–1041, 2007.  

DUKE, S. H.; HENSON, C. A. A comparison of barley malt quality measurements and malt 

sugar concentrations. Journal of the American Society of Brewing Chemists, v. 66, n. 3, p. 

151–161, 2008.  

EDWARDS, L. E.; PLUSH, K. J.; RALPH, C. R.; MORRISON, R. S.; ACHARYA, R. Y.; 

DOYLE, R. E. Enrichment with Lucerne Hay Improves Sow Maternal Behaviour and 

Improves Piglet Survival. Animals, v. 9, n. 8, p. 558, 15. 2019.  

FAHMY, M. H.; FRIEND’:, D. W.; FEHRVV, M. H.; ENO FNLENO, D. W.; FACRORS, L. 

l23; and 2Animal Research Institute, Agriculture Cunada, ottawa, ontario KIA 0c6. 

Contribution nosJ tM. 1981.  

FARMER AND S. ROBERT, C. Hormonal, behavioural and performance characteristics of 

Meishan sows during pregnancy and lactation. Canadian Journal of Animal Science, v. 83, 

n. 1, p. 1–12, 1. 2003.  

FARMER, C.; TROTTIER, N. L.; DOURMAD, J. Y. Review: Current knowledge on 

mammary blood flow, mammary uptake of energetic precursors and their effects on sow 

milk yield. 2000.  

FEYERA, T.; PEDERSEN, T. F.; KROGH, U.; FOLDAGER, L.; THEIL, P. K. Impact of sow 

energy status during farrowing on farrowing kinetics, frequency of stillborn piglets, and 

farrowing assistance. Journal of Animal Science, v. 96, n. 6, p. 2320–2331, 1 . 2018.  

FEYERA, T.; THEIL, P. K. Energy and lysine requirements and balances of sows during 

transition and lactation: A factorial approach. Livestock Science, v. 201, p. 50–57, 1 . 2017.  

FEYERA, T.; ZHOU, P.; NUNTAPAITOON, M.; SØRENSEN, K. U.; KROGH, U.; BRUUN, 

T. S.; PURUP, S.; JØRGENSEN, H.; POULSEN, H. D.; THEIL, P. K. Mammary 

metabolism and colostrogenesis in sows during late gestation and the colostral period. 

Journal of Animal Science, v. 97, n. 1, p. 231–245, 1. 2019.  

FIRST, N. L.; BOSC, M. J. Proposed mechanisms controlling parturition and the induction of 

parturition in swine 1. 1981. 



187

 

31 
 

FRASER, D.; PHILLIPS, P. A.; THOMPSON, B. K. Fart-owing behaviour and stillbirth in two 

environments: an evaluation of the restraint-stillbirth hypothesisApplied Animal Behaviour 

Science. 1987  

GOLDHAWK, C.; CHAPINAL, N.; VEIRA, D. M.; WEARY, D. M.; VON KEYSERLINGK, 

M. A. G. Prepartum feeding behavior is an early indicator of subclinical ketosis. Journal of 

Dairy Science, v. 92, n. 10, p. 4971–4977, 2009.  

GOURLEY, K. M.; SWANSON, A. J.; ROYALL, R. Q.; DEROUCHEY, J. M.; TOKACH, M. 

D.; DRITZ, S. S.; GOODBAND, R. D.; HASTAD, C. W.; WOODWORTH, J. C. Effects of 

timing and size of meals prior to farrowing on sow and litter performance. Translational 

Animal Science, v. 4, n. 2, p. 724–736, 1 . 2020.  

HAN, J. A.; BEMILLER, J. N. Preparation and physical characteristics of slowly digesting 

modified food starches. Carbohydrate Polymers, v. 67, n. 3, p. 366–374, 1 . 2007.  

HERPIN, P.; LE DIVIDICH, J.; HULIN, J. C.; FILLAUT, M.; DE MARCO, F.; BERTIN, R. 

Effects of the Level of Asphyxia during Delivery on Viability at Birth and Early Postnatal 

Vitality of Newborn Pigs. Journal of Animal Science, v. 74, n. 9, p. 2067–2075, 1996.  

HOLM, B.; BAKKEN, M.; VANGEN, O.; REKAYA, R. Genetic analysis of litter size, 

parturition length, and birth assistance requirements in primiparous sows using a joint linear-

threshold animal model 1. 2004.  

HUNTINGTON, G. B. Starch Utilization by Ruminants: From Basics to the Bunk. Journal of 

Animal Science, v. 75, n. 3, p. 852–867, 1997.  

ISLAS-FABILA, P.; MOTA-ROJAS, D.; MARTÍNEZ-BURNES, J.; MORA-MEDINA, P.; 

GONZÁLEZ-LOZANO, M.; ROLDÁN-SANTIAGO, P.; GREENWELL-BEARE, V.; 

GONZÁLEZ-HERNÁNDEZ, M.; VEGA-MANRÍQUEZ, X.; OROZCO-GREGORIO, H. 

Physiological and metabolic responses in newborn piglets associated with the birth order. 

Animal Reproduction Science, v. 197, p. 247–256, 1 . 2018.  

JU, M.; WANG, X.; LI, X.; ZHANG, M.; SHI, L.; HU, P.; ZHANG, B.; HAN, X.; WANG, K.; 

LI, X.; ZHOU, L.; QIAO, R. Effects of Litter Size and Parity on Farrowing Duration of 

Landrace × Yorkshire Sows. Animals, v. 12, n. 1, p. 94, 31 2021.  

KOKETSU, Y.; TANI, S.; IIDA, R. Factors for improving reproductive performance of sows 

and herd productivity in commercial breeding herdsPorcine Health ManagementBioMed 

Central Ltd., 9. 2017.  

LANGENDIJK, P.; FLEUREN, M.; VAN HEES, H.; VAN KEMPEN, T. The course of 

parturition affects piglet condition at birth and survival and growth through the nursery 

phase. Animals, v. 8, n. 5, 1  2018.  



188

 

32 
 

LANGENDIJK, P.; PLUSH, K. Parturition and Its Relationship with Stillbirths and 

Asphyxiated Piglets. Animals, v. 9, n. 11, p. 885, 31 . 2019.  

LARSEN, M.; KRISTENSEN, N. B. Effect of a lucerne feeding strategy in the first week 

postpartum on feed intake and ketone body profiles in blood plasma, urine, and milk in 

Holstein cows. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A - Animal Science, v. 60, n. 4, p. 

239–249,. 2010.  

LE COZLER, Y.; BEAUMAL, V.; NEIL, M.; DAVID, C.; DOURMAD, J.-Y. Changes in the 

concentrations of glucose, non-esterifed fatty acids, urea, insulin, cortisol and some mineral 

elements in the plasma of the primiparous sow before, during and after induced parturition. 

1999.  

LEENHOUWERS, J. I.; VAN DER LENDE, T.; KNOL, E. F. Analysis of stillbirth in different 

lines of pig. Livestock Production Science, v. 57, n. 3, p. 243–253, . 1999.  

LEENHOUWERS, J. I.; WISSINK, P.; VAN DER LENDE, T.; PARIDAANS, H.; KNOL, E. 

F. Stillbirth in the pig in relation to genetic merit for farrowing survival1. Journal of Animal 

Science, v. 81, n. 10, p. 2419–2424, 1 . 2003.  

LIU, Y.; ZHOU, Q.; THEIL, P. K.; FANG, Z.; LIN, Y.; XU, S.; FENG, B.; ZHUO, Y.; WU, 

F.; JIANG, X.; ZHAO, X.; WU, D.; CHE, L. The differences in energy metabolism and 

redox status between sows with short and long farrowing duration. Animal, v. 15, n. 10, p. 

100355, . 2021.  

MADEC, F.; LEON, E. Farrowing Disorders in the Sow: A Field Study. Journal of Veterinary 

Medicine Series A, v. 39, n. 1–10, p. 433–444, 12 . 1992.  

MAES, D. G. D.; JANSSENS, G. P. J.; DELPUTTE, P.; LAMMERTYN, A.; DE KRUIF, A. 

Back fat measurements in sows from three commercial pig herds: relationship with 

reproductive efficiency and correlation with visual body condition scores. Livestock 

Production Science, v. 91, n. 1–2, p. 57–67,. 2004.  

MARTINEAU, G.-P.; SMITH, B. B.; DOIZÉ, B. Pathogenesis, Prevention, and Treatment of 

Lactational Insufficiency in Sows. Veterinary Clinics of North America: Food Animal 

Practice, v. 8, n. 3, p. 661–684, 1992.  

MARTINEZ, C. H. G.; RAVAGNANI, G. M.; MURO, B. B. D.; MENDONÇA, M. V.; 

PASSARELLI, M. S.; NAKASONE, D. H.; CARNEVALE, R. F.; STREFEZZI, R. F.; 

MARTINS, S. M. M. K.; ANDRADE, A. F. C. Dietary ractopamine supplementation of 

pregnant sows: what are the impacts on the neonate? Animal, v. 14, n. 1, p. 50–58, 2020.  

MEINTS, B.; HAYES, P. M. Breeding Naked Barley for Food, Feed, and Malt. Em: Plant 

Breeding Reviews. Wiley, 2019. p. 95–119.  



189

 

33 
 

MOSNIER, E.; ETIENNE, M.; RAMAEKERS, P.; PÈRE, M. C. The metabolic status during 

the peri partum period affects the voluntary feed intake and the metabolism of the lactating 

multiparous sow. Livestock Science, v. 127, n. 2–3, p. 127–136, . 2010.  

MOTA-ROJAS, D.; MARTINEZ-BURNES, J.; ALONSO-SPILSBURY, M. L.; LOPEZ, A.; 

RAMIREZ-NECOECHEA, R.; TRUJILLO-ORTEGA, M. E.; MEDINA-HERNANDEZ, F. 

J.; DE LA CRUZ, N. I.; ALBORES-TORRES, V.; LOREDO-OSTI, J. Meconium staining 

of the skin and meconium aspiration in porcine intrapartum stillbirths. Livestock Science, v. 

102, n. 1–2, p. 155–162, . 2006.  

MOTA-ROJAS, D.; MARTÍNEZ-BURNES, J.; TRUJILLO, Ma. E.; LÓPEZ, A.; ROSALES, 

A. M.; RAMÍREZ, R.; OROZCO, H.; MERINO, A.; ALONSO-SPILSBURY, M. Uterine 

and fetal asphyxia monitoring in parturient sows treated with oxytocin. Animal 

Reproduction Science, v. 86, n. 1–2, p. 131–141. 2005.  

MOTA-ROJAS, D.; MARTÍNEZ-BURNES, J.; TRUJILLO-ORTEGA, M. E.; ALONSO-

SPILSBURY, Ma. L.; RAMÍREZ-NECOECHEA, R.; LÓPEZ, A. Effect of oxytocin 

treatment in sows on umbilical cord morphology, meconium staining, and neonatal mortality 

of piglets. American Journal of Veterinary Research, v. 63, n. 11, p. 1571–1574, 1 2002.  

MURO, B. B. D.; CARNEVALE, R. F.; ANDRETTA, I.; LEAL, D. F.; MONTEIRO, M. S.; 

POOR, A. P.; ALMOND, G. W.; GARBOSSA, C. A. P. Effects of uterotonics on farrowing 

traits and piglet vitality: A systematic review and meta-analysis. Theriogenology, v. 161, p. 

151–160. 2021.  

NAFIKOV, R. A.; BEITZ, D. C. Carbohydrate and Lipid Metabolism in Farm Animals. The 

Journal of Nutrition, v. 137, n. 3, p. 702–705, 1. 2007.  

NAM, N. H.; SUKON, P. Risk factors associated with stillbirth of piglets born from oxytocin-

assisted parturitions. Veterinary World, v. 13, n. 10, p. 2172–2177, 17 . 2020.  

NIELSEN, N. I.; FRIGGENS, N. C.; CHAGUNDA, M. G. G.; INGVARTSEN, K. L. 

Predicting Risk of Ketosis in Dairy Cows Using In-Line Measurements of β-

Hydroxybutyrate: A Biological Model. Journal of Dairy Science, v. 88, n. 7, p. 2441–2453, 

. 2005.  

NIELSEN, S. E.; FEYERA, T.; SKOVMOSE, S. J. W.; KROGH, U.; ESKILDSEN, M.; 

THEIL, P. K. Intravenous infusion of glucose improved farrowing performance of 

hyperprolific crossbred sows. Journal of Animal Science, v. 99, n. 5, 1  2021.  

NUNTAPAITOON, M.; TUMMARUK, P. Piglet preweaning mortality in a commercial swine 

herd in Thailand. Tropical Animal Health and Production, v. 47, n. 8, p. 1539–1546, 7. 2015.  



190

 

34 
 

OLIVEIRA, R. A.; NEVES, J. S.; CASTRO, D. S.; LOPES, S. O.; SANTOS, S. L.; SILVA, S. 

V. C.; ARAÚJO, V. O.; VIEIRA, M. F. A.; MURO, B. B. D.; LEAL, D. F.; CARNEVALE, 

R. F.; ALMOND, G.; GARBOSSA, C. A. P. Supplying sows energy on the expected day of 

farrowing improves farrowing kinetics and newborn piglet performance in the first 24 h after 

birth. Animal, v. 14, n. 11, p. 2271–2276, 2020.  

OLIVIERO, C.; HEINONEN, M.; VALROS, A.; HÄLLI, O.; PELTONIEMI, O. A. T. Effect 

of the environment on the physiology of the sow during late pregnancy, farrowing and early 

lactation. Animal Reproduction Science, v. 105, n. 3–4, p. 365–377,  2008.  

OLIVIERO, C.; HEINONEN, M.; VALROS, A.; PELTONIEMI, O. Environmental and sow-

related factors affecting the duration of farrowing. Animal Reproduction Science, v. 119, n. 

1–2, p. 85–91,  2010.  

OLIVIERO, C.; KOKKONEN, T.; HEINONEN, M.; SANKARI, S.; PELTONIEMI, O. 

Feeding sows with high fibre diet around farrowing and early lactation: Impact on intestinal 

activity, energy balance related parameters and litter performance. Research in Veterinary 

Science, v. 86, n. 2, p. 314–319, . 2009.  

OLIVIERO, C.; KOTHE, S.; HEINONEN, M.; VALROS, A.; PELTONIEMI, O. Prolonged 

duration of farrowing is associated with subsequent decreased fertility in sows. 

Theriogenology, v. 79, n. 7, p. 1095–1099, . 2013.  

OLMOS-HERNÁNDEZ, A.; TRUJILLO-ORTEGA, M. E.; ALONSO-SPILSBURY, M.; 

SÁNCHEZ-APARICIO, P.; RAMÍREZ-NECOECHEA, R.; MOTA-ROJAS, D. Foetal 

Monitoring, Uterine Dynamics and Reproductive Performance in Spontaneous Farrowings 

in Sows. Journal of Applied Animal Research, v. 33, n. 2, p. 181–185, 15 . 2008.  

OSPINA, P. A.; NYDAM, D. V.; STOKOL, T.; OVERTON, T. R. Evaluation of nonesterified 

fatty acids and β-hydroxybutyrate in transition dairy cattle in the northeastern United States: 

Critical thresholds for prediction of clinical diseases. Journal of Dairy Science, v. 93, n. 2, 

p. 546–554, . 2010.  

PAIK, J.; LOW, N. H.; INGLEDEW, W. M. Malt Extract: Relationship of Chemical 

Composition to Fermentability. Journal of the American Society of Brewing Chemists, v. 

49, n. 1, p. 8–13, 6.1991.  

PANZARDI, A.; BERNARDI, M. L.; MELLAGI, A. P.; BIERHALS, T.; BORTOLOZZO, F. 

P.; WENTZ, I. Newborn piglet traits associated with survival and growth performance until 

weaning. Preventive Veterinary Medicine, v. 110, n. 2, p. 206–213, . 2013.  



191

 

35 
 

PEARODWONG, P.; MUNS, R.; TUMMARUK, P. Prevalence of constipation and its 

influence on post-parturient disorders in tropical sows. Tropical Animal Health and 

Production, v. 48, n. 3, p. 525–531, 28. 2016.  

PÈRE, M. C.; ETIENNE, M.; DOURMAD, J. Y. Adaptations of glucose metabolism in 

multiparous sows: effects of pregnancy and feeding level. Journal of Animal Science, v. 78, 

n. 11, p. 2933, 2000a.  

PÈRE, M. C.; ETIENNE, M.; DOURMAD, J. Y. Adaptations of glucose metabolism in 

multiparous sows: effects of pregnancy and feeding level. Journal of Animal Science, v. 78, 

n. 11, p. 2933, 2000b.  

PÈRE, M.-C. Materno-foetal exchanges and utilisation of nutrients by the foetus: comparison 

between species. Reproduction Nutrition Development, v. 43, n. 1, p. 1–15, 2003.  

QUESNEL, H.; FARMER, C.; DEVILLERS, N. Colostrum intake: Influence on piglet 

performance and factors of variation. Livestock Science, v. 146, n. 2–3, p. 105–114. . 2012.  

RANDALL, G. Observations on parturition in the sow. I. Factors associated with the delivery 

of the piglets and their subsequent behaviour. Veterinary Record, v. 90, n. 7, p. 178–182, 12 

. 1972.  

RANDALL, G. C. B. The Relationship of Arterial Blood pH and PCO2 to the Viability of the 

Newborn Piglet. 1971.  

RANDALL, G. C. B.; L‘ECUYER, C. Tissue Glycogen and Blood Glucose and Fructose 

Levels in the Pig Fetus during the Second Half of Gestation. Neonatology, v. 28, n. 1–2, p. 

74–82, 1976.  

REGMI, P. R.; VAN KEMPEN, T. A. T. G.; MATTE, J. J.; ZIJLSTRA, R. T. Starch with High 

Amylose and Low in Vitro Digestibility Increases Short-Chain Fatty Acid Absorption, 

Reduces Peak Insulin Secretion, and Modulates Incretin Secretion in Pigs. The Journal of 

Nutrition, v. 141, n. 3, p. 398–405, 1. 2011.  

SAMUEL, R. Nutrient requirements of prolific sows Wean-to-finish swine production View 

project. 2008.  

SCHIECK, S. J.; KERR, B. J.; BAIDOO, S. K.; SHURSON, G. C.; JOHNSTON, L. J. Use of 

crude glycerol, a biodiesel coproduct, in diets for lactating sows1,2. Journal of Animal 

Science, v. 88, n. 8, p. 2648–2656, 1  

2010.  

SERENA, A.; JØRGENSEN, H.; BACH KNUDSEN, K. E. Absorption of carbohydrate-

derived nutrients in sows as influenced by types and contents of dietary fiber1. Journal of 

Animal Science, v. 87, n. 1, p. 136–147, 1. 2009.  



192

 

36 
 

ŠIMIĆ, G.; HORVAT, D.; LALIĆ, A.; KOCEVA KOMLENIĆ, D.; ABIČIĆ, I.; ZDUNIĆ, Z. 

Distribution of β-Glucan, Phenolic Acids, and Proteins as Functional Phytonutrients of Hull-

Less Barley Grain. Foods, v. 8, n. 12, p. 680, 13. 2019.  

SORIA, B.; QUESADA, I.; ROPERO, A. B.; PERTUSA, J. A.; MARTÍN, F.; NADAL, A. 
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RESUMO 

O objetivo do estudo foi avaliar o efeito de doses de óleo essencial de laranja sobre o 

consumo de matéria seca, parâmetros de fermentação ruminal, digestibilidade aparente de 

nutrientes e produção de metano em novilhos Nelore (Bos indicus) alimentados com dietas à 

base de forragem. Foram utilizados 32 novilhos Nelore canulados no rúmen distribuídos em 

baias individuais em delineamento de blocos completos casualizados. Os tratamentos foram: 

CON= dieta à base de forragem sem adição de OE; 100EO= dieta CON mais 100 mg/kg de 

OE; 200EO= dieta CON mais 200 mg/kg de OE; 500EO= dieta CON mais 500 mg/kg de OE. 

As dietas experimentais continham 95% de pré-secado de Tifton-85 (Cynodon dactylon spp.) 

e 5% de milho moído. Os dados foram considerados significativos quando P≤0,05. Não houve 

efeito de tratamento (P≥0,05) para CMS e ingestão de nutrientes e digestibilidade aparente 

total dos nutrientes. Houve efeito de tratamento para acetato, AGCC total, metano e perda 

relativa de energia (PER) pela técnica ex situ. Houve efeito linear crescente para o acetato 

para as variáveis produção (g/kg dia; P=0,0016) e energia bruta (EB) (Mcal/kg dia; 

P=0,0018). Não houve efeito de tratamento para propionato e butirato. Houve efeito linear 

crescente para AGCC total sobre a produção (g/kg dia; P=0,0006) e EB (Mcal/kg dia; 

P=0,0007). Para o metano, observou-se efeito quadrático para a produção (g/kg dia; 

P=0,0455) e EB (Mcal/kg dia; P=0,0456), com menores concentrações para 200EO. Houve 

efeito de tratamento linear decrescente para PER (%; P=0.0003). Os resultados para o uso do 
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OE de laranja como manipulador da fermentação ruminal foram promissores. A dose de 

500OE mostrou ser a dose com maior fixação de energia devido à maior produção de acetato 

e AGCC total e pela menor síntese de metano. 

Palavras-chave: digestibilidade, ex-situ, pré-secado, limoneno, parâmetros ruminais. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A laranja doce (Citrus sinensis) é o principal membro do gênero Citrus (Etebu & 

Nwauzoma, 2014). Nas indústrias de processamento, a laranja é plenamente aproveitada, 

podendo produzir sucos, refrigerantes, licores, sobremesas, geleias e entre outros (Santana, 

2005). Ao final do processamento, alguns coprodutos como cascas cristalizadas, polpa cítrica 

úmida ou peletizada, álcool cítrico, óleo, óleo essencial (OE), limoneno e outros podem ser 

obtidos (Santana, 2005; Etebu & Nwauzoma, 2014). 

O OE de laranja, assim como o de outras frutas cítricas, é obtido da casca do fruto e sua 

composição varia de 85 a 99% de elementos voláteis e de 1 a 15% de elementos não voláteis 

(Fisher & Phillips, 2008). Sua fração não volátil é composta principalmente por carotenóides, 

flavonóides e cumarinas, enquanto a fração volátil é composta por aldeídos, cetonas, 

limoneno, mirceno, valenceno, linalol e ésteres (Müller, 2011). Dentre os compostos voláteis, 

o principal componente dos OEs cítricos é o limoneno (C10H16) (68 a 98%), que se caracteriza 

como um monoterpeno hidrocarboneto monocíclico (Svoboda & Greenaway, 2003). Essas 

moléculas podem estar ligadas às características antimicrobianas dos OEs e, 

consequentemente, possíveis manipuladores da fermentação ruminal. 

Para medicina humana e farmacologia, o uso de OE de laranja e/ou limoneno está mais 

documentado e esclarecido. Já a utilização do OE ou do limoneno para ruminantes ainda é 

pouco estudada, no entanto, os poucos estudos encontrados na literatura, tem apresentado 

resultados interessantes dos efeitos destes sobre a nutrição desses animais. Em estudos in 

vitro, o limoneno mostrou-se eficaz na inibição da síntese de metano (Crane et al., 1957; 

Rofiq et al., 2021), apresentou melhor digestibilidade da fibra (Crane et al., 1957) e 

capacidade de reduzir a concentração de amônia ruminal (Castillejos et al., 2006). Em estudos 

in vivo, o limoneno pode reduzir as concentrações ruminais de Fusobacteruim necrophorum 

em bovinos (Samii et al., 2016) e aumentar a produção média de leite e ácidos graxos da 

gordura do leite em ovelhas, além de reduzir os ácidos graxos insaturados (Kotsampasi et al., 

2018). No entanto, embora a base de produção mundial de ruminantes seja a pastagem 
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(Bouwman et al., 2005), estudos realizados in vivo utilizando forrageiras como principal 

alimento são escassos e pouco explorados, deixando muitas dúvidas sobre o potencial do OE 

e/ou suas moléculas ativas. 

Nesse cenário, a hipótese é que o OE de laranja, por ser rico em limoneno, seria capaz 

de alterar o processo de fermentação ruminal, otimizando o uso de nutrientes e minimizando 

as perdas de metano por novilhos alimentados com dietas com alto teor de forragem. O 

objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos do aumento da inclusão de OE de laranja no 

consumo de ração, parâmetros de fermentação ruminal ex situ e digestibilidade de nutrientes 

de novilhos Nelore (Bos indicus) alimentados com dietas à base de forragem. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Fermentação ruminal 

 Os animais ruminantes apresentam dois ecossistemas, o primeiro é o ambiente externo 

ao animal e o segundo é o ecossistema ruminal (Russell & Hespell, 1981). Cerca de 60 a 75% 

da energia digestível é proveniente da fermentação ruminal, e os principais produtos da 

fermentação são ácidos graxos voláteis (AGV), metano, dióxido de carbono, amônia e 

proteína microbiana (Wolin et al., 1997), mas outros compostos como succinato, formato e 

etanol são produzidos por algumas bactérias, mas estão presentes em baixas concentrações no 

ambiente ruminal (Van Soest, 1994). 

Durante a fermentação ruminal, cerca de 75 a 85% da energia alimentar é convertida em 

AGV, enquanto 15 a 25% é perdida na forma de calor e metano (Sutton, 1979). A 

concentração ruminal de AGV representa o balanço entre produção e remoção (através da 

neutralização, absorção e passagem), bem como sua interconversão, dessa maneira a 

concentração ruminal não reflete a produção ruminal de AGV. Normalmente a concentração 

ruminal total de AGV em bovinos de corte é de 70 a 130 mMol, mas pode variar de 30 a 200 

mMol (NASEM, 2016).  

Os principais AGV produzidos durante o processo de fermentação são o acético, 

propiônico e butírico. A proporção molar desses ácidos graxos pode variar de acordo com o 

processo fermentativo, sendo influenciado pela composição química da dieta, uso de aditivos 

e fatores que afetam o ambiente ruminal, como pH, taxa de diluição, entre outros (Russell & 

Hespell, 1981). 
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O acetato (2C) é formado a partir do piruvato (3C), pelo qual é degradado até formar 

CO2 e acetil-SCoA. Dos produtos da fermentação ruminal, o acetato é o mais oxidado, 

resultando em maior rendimento de ATP para a bactéria. A oxidação completa de uma 

molécula de glicose para acetato resulta na formação de ATP, redução de NADH e liberação 

de calor (ΔH= -251 kcal/mol). O propionato (3C) também é sintetizado a partir do piruvato 

através de duas rotas diferentes, a do succinato ou do acrilato. Na rota do succinato há 

formação de ATP e a oxidação do NADH em NAD+, enquanto na rota do acrilato há apenas a 

oxidação do NADH em NAD+ e em ambas as rotas não há perda energética em forma de calor 

(ΔH= +60 kcal/mol). O butirato (4C) pode ser sintetizado por muitas espécies bacterianas. 

Sua formação ocorre através da condensação de duas moléculas de acetil-SCoA, liberando 

ATP e reduzindo NADH, e assim como o acetato, sua síntese tem perda energética na forma 

de calor (ΔH= -118 kcal/mol). Ao contrário das espécies especializadas em sintetizar butirato, 

as demais espécies só a sintetizam sob influência da pressão de H2 no ambiente ruminal 

(Kozloski, 2011). 

O próton de hidrogênio atua como um acidificante no ambiente ruminal, mas quando 

retirado do ambiente e usado pelos microrganismos, ele atua como agente redutor que 

impulsiona o transporte de elétrons (Ellis et al., 2008; NASEM, 2016). Várias bactérias 

ruminais, fungos e protozoários possuem hidrogenases que produzem H2 como equivalentes 

redutores de dreno, ou seja, é um mecanismo altamente eficiente em capturar elétrons da 

reação de oxidação. No entanto, a síntese de H2 é regulada pela biodisponibilidade de NADH 

e pela pressão termodinâmica da produção gasosa de H2 (NASEM, 2016). Quando a pressão 

parcial de H2 no ambiente é alta as metanogênicas tendem a viver livres, e quando a pressão 

parcial de H2 é baixa as metanogênicas tendem a se associar com protozoários (Tokura et al., 

1997). 

O controle de saturação e utilização de H2, no ambiente ruminal, ocorre pela simbiose 

entre produtoras e utilizadoras de H2. As Archaeas, ou metanogênicas, são responsáveis pela 

produção de metano, sento este o principal dreno de H2 do ambiente ruminal. Importante 

destacar que existem outros microrganismos que utilizam o H2, como por exemplo, as que 

convertem nitrato em amônia e sulfato em sulfeto de hidrogênio, porém não são mecanismos 

de importância quantitativa (NASEM, 2016).  

O CH4 representa uma perda de energia para o animal, podendo variar de 2 a 12% da 

ingestão da energia bruta dependendo da dieta do animal, e além disso, também desempenha 
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um interesse social por ser um gás de efeito estufa (Johnson & Johnson, 1995). Existe dois 

mecanismos primários que influenciam a produção de metano, a primeira é a quantidade de 

carboidrato dietético fermentado no retículo-rúmen, que influencia o equilíbrio entre a taxa de 

fermentação e a taxa de passagem, e o outro é o suprimento de H disponível, que tem relação 

direta com a proporção de AGV produzidos (Johnson & Johnson, 1995; Ellis et al., 2008). 

Dessa forma sabe-se que a fermentação ruminal apresenta comportamento integrado, 

onde o efeito de um mecanismo afeta outro direta ou indiretamente (NASEM, 2016). A forma 

mais simples e clássica de modular a fermentação ruminal é através da dieta, com os níveis de 

inclusão de volumoso e concentrado, no entanto, outra forma de modular a fermentação 

ruminal é através do uso de aditivos, como, por exemplo, os OE. 

 

2.2. Caracterização e utilização dos óleos essenciais 

Os OE, denominados também de óleos voláteis ou etéreos (Benchaar et al., 2008), estão 

presentes em diversas plantas, as quais são distribuídas em aproximadamente 60 famílias 

(Raut & Karuppayil, 2014). Os OE são compostos por substâncias complexas, de baixo peso 

molecular (<500 dalton), voláteis, de caráter lipofílico, líquidas e comumente odoríferas 

(Simões & Spitzer, 1999; Nakatsu et al., 2000). O OE pode ser extraído de diversas partes da 

planta (folhas, flores, caule, sementes, raízes e casca) por extração com solventes orgânicos, 

extração por CO2 supercrítico, hidrodestilação e destilação a vapor (Simões & Spitzer, 1999; 

Nehme et al., 2021). A composição dos OE pode variar entre espécies de plantas, como entre 

as diferentes partes de uma mesma planta (Dorman & Deans, 2000).  

Os compostos presentes nos OE possuem papel ecológico fundamental, pois são 

responsáveis pela cor, odor e sabor das plantas e agem como mensageiros químicos entre as 

plantas e o ambiente (Gershenzon & Croteau, 1991). Há uma grande diversidade molecular 

no que diz respeito a composição dos OE. Entretanto, os compostos ativos de maior 

importância podem ser classificados em 2 grupos químicos, os terpenóides e fenilpropanóides 

(Calsamiglia et al., 2007). 

Os terpenóides, também chamados de terpenos, são o grupo mais abundante e 

diversificado e são formados a partir da rota do ácido mevalônico (Gershenzon & Croteau, 

1991). Derivados de unidades de isopreno (C5H8), os terpenóides podem ser classificados 

segundo o número de moléculas de carbono, como monoterpenos (10C), sesquiterpenos 



199
 

 

(15C), diterpeno (20C), sesquiterpenos (25C) triterpeno (30C), tetraterpeno (40C) e 

polisopreno (>40C) (Calsamiglia et al., 2007; Huang & Osbourn, 2019). Terpenos também 

podem ser classificados conforme o grau de ciclização da molécula, sendo acíclicos, 

monocíclicos, bicíclicos e aromáticos (Dewick, 1999) . Além disso, podem ser divididos em 

classes segundo o grupo funcional, como hidrocarbonetos, álcoois, éteres, aldeídos, cetonas, 

ácidos carboxílicos, ésteres, dentre outros (Salha et al., 2021). Apesar da grande diversidade 

em compostos oriundos da rota do ácido mevalônico, os monoterpenos e os sesquiterpenos 

são os mais importantes, pois constituem a maior fração de moléculas presentes nos OE 

(Gershenzon & Croteau, 1991; Guimarães et al., 2014). 

Os fenilpropanoides normalmente não são os compostos mais comuns nos OE, no 

entanto alguns OE possuem concentrações significativas (Sangwan et al., 2001). São 

compostos caracterizados como cadeias de 3 carbonos ligados a um anel aromático de 6 

carbonos (Sangwan et al., 2001) e seus dímeros ou oligômeros contêm 9, 15, 18, 30 e n 

átomos de carbono (Harmatha et al., 2011). São sintetizados pela via do chiquimato através de 

um número limitado de vias biogenéticas básicas, tendo apenas dois ou três moléculas-chave 

intermediárias (Harmatha et al., 2011). Derivam principalmente da fenilalanina e, em menor 

proporção, tirosina, responsáveis por conferirem as características organolépticas dos óleos 

(Sangwan et al., 2001; Harmatha et al., 2011).  

A utilização e o conhecimento sobre as propriedades dos OE rementem as antigas 

civilizações (Guenther, 1948). Os OE são considerados uma das formas curativas mais antigas 

empregadas na medicina (Bauer et al., 2008). Na alimentação de ruminantes, os primeiros 

relatos da utilização de OE datam das décadas de 50 e 60. Estudos in vitro realizados nessas 

décadas destacaram que o limoneno e o pineno podem aumentar a produção de propionato e 

mitigar a produção de metano (Crane et al., 1957), enquanto o timol reduziu o processo de 

desaminação e a concentração de amônia ruminal (Borchers, 1965). Apesar dos resultados 

promissores como moduladores da fermentação ruminal, os OE ganharam maior atenção da 

comunidade cientifica a partir de 2006, quando a União Europeia proibiu a utilização de 

antibióticos na alimentação de ruminantes (diretiva 1831/2003/CEE, Comissão Europeia, 

2003). A restrição foi devido à possível presença de resíduos de antibióticos na carne ou no 

leite, podem contribuir para o surgimento de resistência bacteriana aos antibióticos utilizados 

na medicina humana (Calsamiglia et al., 2007; Benchaar et al., 2008; Rofiq et al., 2021). 

Nesse cenário, os OE como outros compostos naturais (taninos e saponinas) ganharam maior 

interesse científico e visibilidade na alimentação de ruminantes. O maior interesse por 
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produtos naturais se deu devido às propriedades antibacterianas que esses podem exercer, 

conferindo efeitos semelhantes aos antibióticos ao modular a fermentação ruminal e promover 

o desempenho animal. 

Vale destacar que maioria das pesquisas realizadas destacam os efeitos dos OE em 

experimentos in vitro, no entanto, esse cenário tem mudado e o número de pesquisas in vivo 

tem aumentado nos últimos tempos (Torres et al., 2020; Nehme et al., 2021; Torres et al., 

2021). O principal interesse sobre os estudos in vivo se dá pelo fato dos resultados obtidos in 

vitro serem divergentes dos obtidos in vivo. Dessa forma, pode-se dizer que as doses 

estudadas in vitro parecem não ser aplicáveis em experimentos in vivo. Sendo assim, os 

resultados negativos encontrados em trabalhos in vivo utilizando óleos essenciais, podem ser 

atribuídos ao desconhecimento das melhores doses, como também as possíveis interações 

com a dieta e com o ambiente ruminal que ainda são desconhecidas. 

 

2.3. Modo de ação dos OE  

Considerando a elevada quantidade e complexidade dos diferentes grupos de compostos 

presentes nos OE, é possível que sua atividade antibacteriana não ocorra em um único 

mecanismo específico na célula (Carson et al., 2002). A hidrofobicidade dos OE é uma 

característica importante que os permite interagir com os lipídios da membrana celular 

bacteriana e mitocondrial, alterando as estruturas e tornando-as mais permeáveis (Jwrn et al., 

1994). Burt (2004) elucidou os seis principais mecanismos de ação dos OE sobre a célula, 

sendo eles: (i) degradação da parede celular; (ii) dano à membrana citoplasmática; (iii) danos 

às proteínas da membrana; (iv) vazamento de conteúdo celular; (v) coagulação do citoplasma 

e (vi) depleção da força motriz do próton. 

O efeito antibacteriano dos OE pode estar associado a forma iônica dos compostos e ao 

pH do meio. Ambientes ácidos mantêm os compostos na sua forma não ionizada, 

maximizando o efeito antimicrobiano. No contexto prático, a utilização de OE como 

antimicrobianos pode ser mais promissora com a utilização de dietas com elevada inclusão de 

concentrado, as quais favorecem maior queda do pH ruminal (Calsamiglia et al., 2007). Por 

outro lado, a utilização de dietas com elevada inclusão de forragem pode ser mais desafiadora 

quando busca-se maximizar o efeito antimicrobiano dos OE. 
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Os compostos dos OE podem variar quanto ao modo de ação e o potencial 

antibacteriano no rúmen. A partir da avaliação da produção de gases em um experimento in 

vitro, Dorman & Deans (2000) observaram que monoterpenos oxigenados possuem maior 

taxa de inibição aos microrganismos do rúmen em relação aos monoterpenos 

hidrocarbonados. Ultee et al. (2002) descreveram que compostos oxigenados como carvacrol, 

eugenol e timol possuem elevado efeito antibacteriano. Além disso, substâncias bioativas 

presentes nos óleos essenciais podem atuar tanto em bactérias Gram-positivas como em 

Gram-negativas. No entanto, as Gram-positivas são mais sensíveis ao efeito antibacteriano, 

devido à ausência da membrana externa rica em lipopolissacarídeos (Dorman & Deans, 

2000), possibilitando efeitos semelhantes aos ionóforos sobre o ambiente ruminal. Já as 

bactérias Gram-negativas são menos sensíveis aos OE e o efeito antimicrobiano nesse caso é 

dependente da dose utilizada e dos compostos presentes no OE (Benchaar & Greathead, 

2011). 

 

2.4. Efeitos dos OE na fermentação ruminal 

Devido ao efeito antimicrobiano, antiprotozoário e antifúngico, os OE podem atuar na 

seleção de microrganismos do rúmen, o que pode refletir em diferentes respostas sobre os 

produtos do processo de fermentação. Entretanto, devido à diversidade de OE disponíveis, os 

efeitos sobre a fermentação ruminal podem ser divergentes, uma vez que o efeito 

antimicrobiano de cada OE é dependente da qualidade e quantidade de seus componentes, da 

dose e da dieta utilizada (Benchaar et al., 2008; Torres et al., 2021). 

A concentração total de AGCC no rúmen é geralmente pouco afetada pela inclusão de 

OE na dieta (Chaves et al., 2008; Patra, 2011; Parvar et al., 2018). Estudos in vitro 

demonstraram efeitos dose dependentes, em que a elevada inclusão de OE normalmente inibe 

o processo de fermentação, com queda notável na concentração total de AGCC ou baixa 

degradação de substrato (Macheboeuf et al., 2008). Em experimentos in vivo  foi observado 

aumento na concentração total de AGCC no rúmen quando cordeiros foram suplementados 

com cinamaldeído na dose de 0,2 g/kg de MS (Chaves et al., 2008). Benchaar et al. (2008) 

destacou haver um número limitado de trabalhos in vivo reportando aumento na concentração 

de AGCC e que a maioria dos trabalhos publicados não observam efeito sobre esse parâmetro. 

Os mesmos autores destacam que a ausência de efeito sobre essa variável nos estudos está 
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intimamente associada ao tipo de dieta utilizada e o desconhecimento da interação entre a 

dieta e o OE utilizado. 

Em relação a produção individual dos AGCC, é reportada que a utilização de OE na 

dieta pode aumentar a produção de propionato (Benchaar et al., 2007), como também há 

relatos de redução ou ausência de efeito sobre esse AGCC (Akram et al., 2021; Nehme et al., 

2021). É destacado também que a utilização de OE é frequentemente associada ao aumento na 

concentração de butirato (Benchaar et al., 2008). A variabilidade na resposta quanto a 

produção individual dos AGCC é associada principalmente ao tempo de suplementação. Foi 

destacado em um estudo de meta-análise que a suplementação com OE até 30 dias reduz a 

concentração de acetato no rúmen, e acima desse período houve aumento desse AGCC 

(Torres et al., 2020). A produção de propionato aumentou até a segunda semana com a 

suplementação com OE e após esse período a produção se manteve estável (Soltan et al., 

2018). Cobellis et al. (2016) destacaram que a resposta de ruminantes à suplementação com 

OE é afetada pela capacidade que os microrganismos possuem de degradar os compostos 

bioativos, como também a adaptação dos microrganismos do rúmen a esses compostos 

(Benchaar et al., 2007; Torres et al., 2020). 

Óleos essenciais podem reduzir a produção de metano (Calsamiglia et al., 2007; Nehme 

et al., 2021). É destacado que a diminuição na produção de metano está associada à redução 

na população de protozoários (Torres et al., 2020). Também já foi relatado que os OE podem 

atuar na abundância de Archeas metanogênicas (Eom et al., 2020). Além disso, os efeitos 

inibitórios dos OE sobre bactérias Gram-positivas e o aumento na produção de propionato são 

eventos determinantes para redução na produção de metano (Torres et al., 2021).  

No metabolismo proteico, os OE são relatados como responsáveis pela diminuição na 

produção de amônia, sem impacto negativo sobre a atividade proteolítica (Calsamiglia et al., 

2007; Nehme et al., 2021). A redução na produção de amônia ruminal tem sido associada a 

inibição dos OE sobre bactérias hiper produtoras de amônia (Clostridium sticklandii e 

Peptostreptococcus anaerobius) (Wallace et al., 2004; Chaves et al., 2008). Estudos in vivo 

destacaram que a ação dos OE sobre a concentração de amônia no rúmen é mais pronunciada 

até 30 dias de suplementação, após esse período a concentração de amônia volta a aumentar, o 

que está associado a adaptação comunidade microbiana aos compostos presentes no OE 

(Torres et al., 2020). Foi enfatizado também que os efeitos dos OE sobre o metabolismo 

proteico são dependentes da composição do OE, da dose e da dieta utilizada (Benchaar et al., 
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2008). É importante destacar que dietas com elevada inclusão de proteína bruta (PB) reduzem 

os efeitos dos OE sobre o metabolismo proteico, enquanto dietas com baixa inclusão de PB os 

efeitos são mais evidentes (Benchaar et al., 2008).  

Os efeitos dos OE sobre a manutenção do pH ruminal são divergentes. Nehme et al. 

(2021) destacaram que a suplementação com OE aumentou o pH ruminal. Os mesmos autores 

relataram que esse resultado é dependente da composição do OE e da dose. Altas doses tem 

maior potencial de aumentar o pH ruminal, porém esse benefício é associado 

concomitantemente a redução na concentração total de AGCC e na digestibilidade da dieta 

(Benchaar et al., 2008). Dessa forma, a utilização de OE visando a manutenção do pH ruminal 

deve ser realizada com cautela, uma vez que a redução na produção de AGCC e na 

digestibilidade da dieta podem refletir em resultados indesejáveis sobre o desempenho. 

Quanto ao efeito dos OE sobre a digestibilidade, é descrito grande divergência sobre os 

resultados obtidos  (Cobellis et al., 2016), o que é associado a fonte e a composição do OE, 

como também a metodologia utilizada em cada estudo (Nehme et al., 2021). Entretanto, foi 

reportado que a suplementação com OE pode reduzir a digestibilidade da PB e aumentar a 

digestibilidade da fibra em detergente neutro em ovinos (FDN; Torres et al., 2020). O 

aumento na digestibilidade da FDN foi associado ao aumento na população de Fibrobacter 

succinogenes, bactéria celulolítica com alta atividade na degradação de fibra. 

 

2.4.1. Óleo essencial de laranja (Citrus sinensis) 

Os Citrus são um gênero de árvores e arbustos floridos da família Rutaceae e são 

característicos por produzirem frutas críticas de elevado valor nutricional e comercial (Wu et 

al., 2018). Este gênero é característico por conter a maior concentração de carotenoides do 

que em qualquer outra fruta, além de abundância de compostos secundários com propriedades 

nutricionais essenciais, como vitamina E, pró-vitamina A, flavonóides, limonóides, 

polissacarídeos, lignina, fibras, compostos fenólicos, OE e outros (Iglesias et al., 2007). 

De acordo com Albrigo & Carter (1977) e Iglesias et al. (2007) a fisiologia da laranja é 

composta por três regiões: pericarpo, mesocarpo e endocarpo. O pericarpo, também 

conhecido como casca, é formado por uma epiderme/cutícula cerosa e pelo flavedo, a 

epiderme é constituída por numerosas glândulas sebáceas aromáticas, que conferem seu 

cheiro característico, e glândulas de óleo que criam compostos aromáticos terpenóides, como 
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valenceno, limoneno e alfa/beta sinsenal. A composição e espessura da epiderme irá depender 

da variedade, condições climáticas e taxa de crescimento da fruta. O flavedo está logo abaixo 

da epiderme, sendo caracterizado por uma característica esponjosa de cor amarelada, verde ou 

laranja, que muda de caráter e espessura ao longo do desenvolvimento do fruto. O mesocarpo 

ou albedo, situado abaixo do flavedo, consiste em células tubulares unidas para constituir a 

massa de tecido comprimida na área intercelular. O albedo é rico em flavonóides, que se 

transferidos para o suco conferem um sabor amargo. Abaixo do albedo encontra-se o 

endocarpo, sendo este a polpa da fruta que varia de cor do amarelo ao vermelho. 

Nas indústrias de processamento, a laranja é aproveitada de maneira integral. A laranja 

pode ser processada para a produção de suco, refrigerantes, licores, sobremesas, geleias e 

dentre outros (Santana, 2005). Como subproduto e coproduto pode-se obter cascas 

cristalizadas, óleo, óleo essencial, limoneno, polpa cítrica úmida ou peletizada, álcool cítrico e 

outros (Santana, 2005; Etebu & Nwauzoma, 2014).  

O OE de laranja, assim como dos demais cítricos, é obtido da casca do fruto e sua 

composição é de 1 a 15% de elementos não voláteis e de 85 a 99% de elementos voláteis 

(Fisher & Phillips, 2008). A fração não volátil é composta principalmente por carotenóides, 

flavonóides e coumarinas, enquanto a fração volátil é composta por D-limoneno, mirceno, 

valenceno, linalol, ésteres, entre outros (Müller, 2011). O principal componente destes óleos é 

o D-limoneno (C10H16) (68 a 98%), sendo caracterizado como um monoterpeno 

hidrocarboneto monocíclico (Svoboda & Greenaway, 2003) com peso molecular de 136 

dalton (Sikkema et al., 1995). 

Para a medicina e farmacologia humana o uso do OE de laranja e/ou limoneno está mais 

documentado e mais esclarecido. No entanto, são poucos os estudos que avaliaram o uso 

desse OE ou do D-limoneno na nutrição de ruminantes. Em estudos in vitro foi demonstrado 

que o limoneno era eficaz em inibir a síntese de metano (Crane et al., 1957; Rofiq et al., 

2021), sem afetar a digestibilidade (Rofiq et al., 2021), como também foi relatado a 

capacidade de reduzir a concentração de amônia (Castillejos et al., 2006). Em estudos in vivo 

com ovelhas em lactação, o OE de laranja aumentou a produção média diária de leite e 

eficiência alimentar (Kotsampasi et al., 2018). 

Apesar do potencial uso dos óleos essenciais como manipulador da fermentação 

ruminal, os tipos de OE assim como a composição específica de cada um deles faz com que as 

respostas frente ao uso na nutrição animal sejam muito variadas. Nesse cenário é muito 
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importante descrições mais detalhadas do tipo e composição do óleo utilizado e seu potencial 

uso como aditivo alimentar.  

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Este experimento foi conduzido na Universidade de São Paulo, campus de Piracicaba 

(USP/ESALQ; Piracicaba, São Paulo, Brasil; 22°43'31'S, 47°38'00'W e 524 m de altitude). Os 

procedimentos experimentais envolvendo animais foram revisados e aprovados pelo Comitê 

de Ética no Uso de Animais da mesma instituição (Universidade de São Paulo; protocolo nº 

8550040320). 

Animais, Desenho Experimental e Dietas 

Foram utilizados 32 novilhos Nelore castrados e canulados no rúmen (peso corporal 

inicial [PC] = 335 ± 20 kg; idade = 20 ± 1 mês). O delineamento usado foi em blocos 

completos casualizados, sendo os animais distribuídos de acordo com o PC inicial em jejum e 

alocados em baias individuais (2,5 × 4,5 m; superfície de concreto, com cocho e bebedouro 

automático). Dentro de cada  blocos os novilhos foram distribuídos aleatoriamente em 1 de 4 

tratamentos: 1) dieta à base de forragem sem adição de OE de laranja (CON; n = 8), 2) dieta 

CON adicionado 100 mg/kg MS de OE de laranja (CPKelco, São Paulo , Brasil; 100OE; n = 

8), 3) dieta CON adicionado 200 mg/kg MS de OE laranja (200OE; n = 8), ou 4) dieta CON 

adicionado 500 mg/kg MS de OE laranja (500OE; n = 8). O OE foi analisado para identificar 

os componentes e as concentrações, usando um GCMS (GC-2010 acoplado a um QP 2010 

Plus Shimadzu), sendo os dados processados usando um software GCMS Solution (versão 

4.20) (Shimadzu, Tóquio, Japão). Os dados foram identificados por similaridade com os 

dados da biblioteca (WILEY8.LIB e FFNSC1.3.lib) e pelo cálculo do índice de retenção 

linear por uma série de alcanos C7-C30 (Supelco, Bellefonte, PA, EUA). 

O experimento consistiu em um período de 28 dias sendo 22 dias para adaptação da 

dieta e 6 dias para coleta de amostras. Durante todo o período experimental, os novilhos 

receberam uma dieta com 95% de pré-secado de Tifton-85 (Cynodon dactylon spp.) e 5% de 

milho moído que foi o veículo de fornecimento do aditivo. O tratamento CON recebeu a 

mesma proporção de milho moído, porém sem a inclusão de OE de laranja. Para os 

tratamentos 100OE, 200OE e 500OE a mistura de milho e OE foi preparada em dias 

alternados e a mistura foi realizada manualmente por aproximadamente 5 minutos utilizando 

caixas e luvas separadas para cada tratamento, antes de serem armazenadas em sacos plásticos 

lacrados e protegidos da luz para evitar perdas. O pré-secado foi moído diariamente utilizando 
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misturador vertical (Mixer VM8B, DeLaval International AB, Rumba, Suécia) antes do 

fornecimento para os animais. A oferta diária do milho e da forragem foi baseada no CMS da 

forragem de cada animal levando em consideração a quantidade de MS de forragem ofertada 

no dia anterior e a sobra individual de cada animal.  

A pequena porção de concentrado (5% da dieta total) foi oferecida diariamente e 

individualmente a cada novilho antes da alimentação com volumoso para que não houvesse 

comprometimento no consumo de concentrado. Os novilhos consumiram prontamente o 

concentrado em até 30 minutos após o fornecimento, sem apresentar problemas com as 

características organolépticas do OE. Durante o período experimental (28 dias), todos os 

animais tiveram acesso ad libitum à água fresca, pré-secado e mistura mineral. A mistura 

mineral foi fornecida separadamente em cocho de ração e concentrado. A mistura mineral 

(Premiphós 80; Premix; Ribeirão Preto, SP, Brasil) utilizada continha 150 g/kg Ca, 80 g/kg P, 

12 g/kg S, 134 g/kg Na, 4.500 mg/kg Zn, 1.600 mg/kg Mg, 1.400 mg/kg Mn, 800 mg/kg F, 

210 mg/kg Co, 180 mg/kg I e 27 mg/kg Se. 

Amostragem, Análises Laboratoriais e Medições 

O PC em jejum de cada animal foi medido nos dias 0 e 29, após 14 h de jejum alimentar 

e hídrico para realizar a blocagem dos animais. O fornecimento diário de forragem, o 

concentrado e o CMS total de cada baia foram registrados, coletando e pesando as sobras da 

dieta não consumida (composto apenas de forragem). Amostras da dieta fornecida e sobras 

foram secas por 24 horas em estufas de ventilação forçada a 105°C para posterior cálculo da 

MS. Semanalmente foram coletadas amostras de pré-secado e milho para posterior análise e 

caracterização do perfil nutricional (Tabela 1). 

Do 23º ao 27º dia experimental, a produção fecal total foi coletada e quantificada duas 

vezes ao dia (às 8h e 18h) usando uma balança eletrônica (Marte AC-10K; Marte Cientifica, 

São Paulo, SP, Brasil). Uma amostra representativa de aproximadamente 10% do peso úmido 

da produção diária de fezes de cada novilho foi coletada e armazenada em câmara fria a -18°C 

imediatamente após a coleta. Vale ressaltar que as baias onde os animais foram alocados 

durante o experimento foram construídos com inclinação de 1% para minimizar a 

contaminação da urina nas amostras de fezes. A digestibilidade aparente total dos nutrientes 

foi calculada de acordo com a fórmula: DATT (%) = ([MSC × NMS] − [MSF × NMF] × 

100)/(MSC × NMS), onde DATT é a digestibilidade aparente do trato total; MSC é a matéria 
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seca consumida; MSF é a matéria seca fecal; NMF é a porcentagem de nutriente na matéria 

seca fecal; e NMS é a porcentagem do nutriente na matéria seca consumida.  

 

Tabela 1. Perfil nutricional do Tifton-85 (C. dactylon spp.) pré-secado e milho 
moídoa,b. 

Item Pré-secado Milho 
Perfil nutricional, em matéria seca   
   Matéria seca 42,4 88,0 
   Proteína bruta, % 17,1 9,10 
   Fibra em detergente neutro, % 68,6 13,3 
   Fibra em detergente ácido, % 36,9 3,90 
   Hemicelulose, % 31,6 9,40 
   Extrato etéreo, % 1,76 4,00 
   Matéria mineral, % 9,68 1,64 
   Carboidrato não fibroso, % 2,90 72,0 
   Nutrientes digestíveis totaisc, % 57,8 88,6 
   Energia digestíveld, Mcal/kg 2,55 3,91 
   Energia metabolizáveld, Mcal/kg 2,09 3,20 
   Energia líquida para manutençãod, 
Mcal/kg 

1,24 2,20 

   Energia líquida para ganhod, Mcal/kg 0,67 1,52 
aA base do perfil nutricional de cada ingrediente foi analisado por meio de procedimentos de química 
úmida (AOAC, 1990). bO experimento consistiu em um período de 28 dias sendo 22 dias para 
adaptação da dieta e 6 dias para coleta de amostras. cOs cálculos foram realizados de acordo com as 
equações propostas por Weiss et al. (1992). dComposição calculada usando valores tabulados pelo 
programa de formulação NASEM (2016). 

Todas as amostras coletadas (pré-secado, milho, sobras e fezes) foram secas em estufa 

de ventilação forçada a 55°C por 96 h (AOAC, 1990; método #930.15) e depois moídas em 

peneira Wiley Mill de 1 mm (Marconi, Piracicaba, SP, Brasil). A MS total foi determinada 

por secagem em estufa a 105°C por 24 h (AOAC, 1990); #934.01). Foi usado o analisador 

LECO TruMac N (Leco Corporation, St. Joseph, MI) para determinar a concentração total de 

nitrogênio (N) (AOAC, 1990; #968.06) e a proteína bruta (PB) foi determinada multiplicando 

o conteúdo total de N pelo fator de correção de 6,25. As cinzas foram quantificadas 

incinerando as amostras em forno mufla a 550°C por 4 h (AOAC, 1990). O analisador de 

fibra Ankom 2000 (AnkomTech. Corp., Macedon, NY) foi usado para determinar a fibra em 

detergente neutro (FDN) e a fibra em detergente ácido (FDA). O FDN foi medido de acordo 

com Van Soest et al. (1991), com adição de sulfito de sódio e α-amilase termoestável, e o 

FDA de acordo com Goering & Van Soest (1970). As concentrações de FDN e FDA foram 

corrigidas para cinzas, e pela diferença entre os valores de FDN e FDA, foi calculada a 

hemicelulose. Foi usado o extrator AnkomXT15 (Ankom Tech. Corp.) e éter de petróleo para 
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determinar o teor de extrato etéreo. O cálculo dos nutrientes digestíveis totais do milho e do 

pré-secado foi realizado de acordo com Weiss et al. (1992), a energia líquida para manutenção 

(ELm) e ganho (ELg) foram obtidos pelos valores tabulados proposto pelo programa BCNRM 

(2016) do NASEM (2016). 

No 28º dia do período experimental às 0, 6 e 12 h após a alimentação, o pH do fluido 

ruminal foi imediatamente determinado (Digimed-M20; Instrumentação Analítica Digimed; 

São Paulo, SP, Brasil) e amostras de líquido ruminal foram coletadas. As amostras foram 

obtidas manualmente de 20 animais, sendo 5 animais de cada tratamento dos mesmos blocos, 

para realização da técnica ex-situ. Esta técnica consiste em deixar as amostras do conteúdo 

ruminal dentro de frascos tipo penicilina de 50 mL (micro-rúmen) incubados em banho 

termostático, simulando as condições prevalecentes no rúmen dos animais (presença de 

microrganismos, anaeróbios, temperatura de 39°C, saliva do próprio animal, pH fisiológico) 

por 30 min. Por fim, após o bloqueio da fermentação, foram realizadas as avaliações dos 

produtos finais da fermentação ruminal (metano e AGCC) e após as avaliações, foi verificada 

a perda relativa de energia (PER) conforme descrito e calculado por Rodrigues et al. (2012) e 

Perna Junior et al. (2017). A técnica foi adaptada para utilizar uma máquina in vitro (Marconi 

CFW08; Marconi; Piracicaba; São Paulo; Brasil) com temperatura (39 ºC) e agitação 

controlada para incubar os frascos de penicilina por 30 min, e banho-maria (Marconi MA092; 

Marconi ; Piracicaba; São Paulo; Brasil) a 100 ºC por 15 min para inativar a fermentação dos 

frascos de penicilina controle e dos frascos que foram incubados por 30 min, antes de serem 

levados à autoclave (Phoenix AV50; Araraquara; São Paulo; Brasil) para a última inativação 

por 30 min.  

Análise estatística 

Os dados foram analisados por meio do procedimento MIXED (SAS Inst., Inc., Cary, 

NC, 2009). Para todas as variáveis analisadas, o animal foi considerado a unidade 

experimental. Todos os dados foram analisados para normalidade residual usando o teste de 

Shapiro-Wilk e remoção de outliers com base no valor de r de Student. A aproximação de 

Kenward-Roger foi usada para determinar o denominador df para o teste de efeitos fixos. Os 

dados dos parâmetros ruminais e da técnica ex-situ foram analisados como medidas repetidas 

ao longo do tempo, utilizando-se a declaração do modelo contendo o efeito do tratamento, 

efeito hora e interação tratamento x hora. A estrutura de covariância utilizada foi a 

autoregressiva de primeira ordem, que fornece o menor valor para o critério de informação de 

Akaike corrigido (AICC), e o termo especificado para a afirmação repetida foi hora, tendo 
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como sujeito o animal (tratamento). Para os dados de ingestão de nutrientes e digestibilidade, 

a dieta foi considerada como efeito fixo. A diferença considerada significativa foi adotada 

quando P ≤ 0,05. As médias dos tratamentos foram obtidas através do comando LSMEANS. 

A comparação dos tratamentos foi avaliada por polinômios lineares e quadráticos. O efeito de 

dia e interação entre dieta e dia é definido com base no teste F da análise de variância. 

 

4. RESULTADOS 

A composição do OE de laranja é apresentada na Tabela 2. O componente principal foi 

o D-limoneno (88%), enquanto os componentes secundários foram representados por mirceno 

(5,79%), α-pineno (1,75%), sabineno (1,55%), dentre outros. O tratamento com 100OE 

consumiu em média 537 mg/dia de limoneno, 35 mg/dia de mirceno, 11 mg/dia de α-pineno e 

9 mg/dia de sabineno. O tratamento com 200OE consumiu em média 1.033 mg/dia de 

limoneno, 68 mg/dia de mirceno, 21 mg/dia de α-pineno e 18 mg/dia de sabineno. O 

tratamento com 500OE consumiu em média 2.638 mg/dia de limoneno, 174 mg/dia de 

mirceno, 52 mg/dia de α-pineno e 46 mg/dia de sabineno. 

Não houve efeito de tratamento sobre o CMS e de nutrientes específicos (Tabela 3). Os 

níveis crescentes de OE de laranja não afetaram a digestibilidade aparente total dos nutrientes.  

Em relação a avaliação dos parâmetros de fermentação ruminal, não houve efeito de 

tratamento para o pH ruminal (Figura 1). Não foram identificados efeitos de interação de 

tratamento e tempo sobre os parâmetros de fermentação avaliados pela técnica ex-situ. Houve 

efeito de tratamento para acetato, AGCC total, metano e PER (Figura 2). Para o acetato 

(Figura 2A), observou-se efeito linear crescente de tratamento para produção (g/kg dia; P = 

0,0016) e energia bruta (Mcal/kg dia; P = 0,0018). Para a produção total de AGCC (Figura 

2B) houve efeito linear crescente de tratamento para as variáveis produção (g/kg dia; P = 

0,0006) e energia bruta (Mcal/kg dia; P = 0,0007). Para o metano (Figura 2C), observou-se 

efeito de tratamento quadrático para produção (g/kg dia; P = 0,0455) e energia bruta (Mcal/kg 

dia; P = 0,0456), com menores concentrações para o tratamento 200OE. Houve efeito de 

tratamento linear decrescente para PER (%; P = 0.0003); Figura 2D). O aumento dos níveis 

de OE de laranja não afetou as variáveis avaliadas relacionadas ao propionato e butirato. 
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Tabela 2. Composição do óleo essencial de laranja (CPKelco, São Paulo, Brasil). 

Item Proporção (%) 
D-limoneno 88,0 
Micerno 5,79 
α-pineno 1,75 
Sabineno 1,55 
3-Careno 0,96 
Valenceno 0,38 
Decanal 0,27 
Terpinoleno 0,23 
Cariofilleno 0,17 
α-copaeno 0,16 
Outros 0,74 

 

Tabela 3. Consumo e digestibilidade aparente do trato total de nutrientes de novilhos 
Nelore B. indicus recebendo dietas à base de volumoso suplementadas ou não com óleo 
essencial de laranja. 

Itemd,e Tratamentosa EPMb P-valorc 
CON 100OE 200OE 500OE L Q 

Consumo, kg/dia       
   MS, kg 5,58 5,95 5,67 5,89 0,21 0,4440 0,8066 
   MS, %PC 1,65 1,74 1,70 1,74 0,05 0,2643 0,5843 
   MS, g/kg PC0,75 70,58 74,87 72,51 74,85 2,17 0,2968 0,6526 
   MO, kg 5,02 5,34 5,10 5,29 0,19 0,4772 0,8215 
   FDN, kg 3,62 3,85 3,68 3,82 0,14 0,4598 0,7890 
   FDN, %PC 1,07 1,13 1,10 1,13 0,03 0,2695 0,5823 
   FDA, kg 1,93 2,06 1,96 2,04 0,08 0,4494 0,8050 
   Hemi, kg 1,69 1,79 1,72 1,78 0,06 0,4516 0,7860 
   PB, kg 0,93 0,99 0,95 0,98 0,03 0,4708 0,7810 
Digestibilidade, % (base matéria seca)     
   MS 64,47 66,70 66,89 68,40 2,92 0,3892 0,7526 
   MO 67,61 69,46 69,84 71,06 2,64 0,3972 0,7462 
   FDN 67,40 67,99 69,61 68,79 2,97 0,7434 0,6776 
  FDA 65,76 66,32 68,42 67,37 3,12 0,7114 0,6374 
  Hemi 69,29 69,90 70,96 70,42 2,85 0,7882 0,7364 
  PB 74,78 75,24 75,80 76,68 2,32 0,5516 0,9331 

aCON: sem OE laranja (n = 8); 100OE: CON mais 100 mg/kg de OE laranja (n = 8); 200OE: dieta 
CON mais 200 mg/kg de OE laranja (n = 8); 500OE: dieta CON mais 500 mg/kg de OE laranja (n = 
8). 
bEPM: Erro padrão da média. 
cP valor para efeito linear (L) e quadrático (Q). 
dDo 23 ao 27 d, a produção fecal total foi coletada e quantificada duas vezes ao dia às 08:00 h e 18:00 
h para determinar a análise da digestibilidade aparente de nutrientes do trato total. A digestibilidade 
aparente foi calculada de acordo com a fórmula: DATT (%) = ([MSC × NMS] − [MSF × NMF] × 
100)/(MSC × NMS), onde DATT é a digestibilidade aparente do trato total; MSC é a matéria seca 
consumida; MSF é a matéria seca fecal; NMF é a porcentagem de nutriente na matéria seca fecal; e 
NMS é a porcentagem do nutriente na matéria seca consumida. 
eMS: matéria seca; MO: matéria orgânica; FDN: fibra em detergente neutro; FDA: fibra em detergente 
ácido; Hemi: hemicelulose; PB: proteína bruta. 
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al., 2014), metodologia (in vitro × in vivo), dose utilizada (Calsamiglia et al., 2007), entre 

outros. Na nutrição de ruminantes, muitos experimentos in vitro (Crane et al., 1957; 

Castillejos et al., 2006; Benchaar et al., 2011; Rofiq et al., 2021) foram realizados e poucos 

foram realizados in vivo com o uso de OE de laranja ou o uso da molécula de limoneno 

(Kotsampasi et al., 2018; Samii et al., 2016). Este é o primeiro experimento in vivo avaliando 

o efeito do OE de laranja para bovinos alimentados com dieta à base de forragem. 

Embora fosse esperado efeito do limoneno na digestibilidade da fibra, como relatado em 

estudos in vitro (Crane et al., 1957), neste estudo não foi observado efeito do OE na ingestão 

e digestibilidade de nutrientes. Alguns estudos (Juven et al., 1994; Calsamiglia et al., 2007) 

sugerem que a atividade do OE poderia ser potencializado em pH mais baixo, característico 

de dietas ricas em concentrado. O efeito do pH estaria relacionado ao estado hidrofílico 

(dissociado) ou hidrofóbico (não dissociado) das moléculas ativas, em que apenas a forma 

hidrofóbica seria capaz de interagir com a bicamada lipídica e exercer o efeito antimicrobiano 

(Juven et al., 1994; Calsamiglia et al., 2007). No entanto, embora não tenha sido observado 

efeito do tratamento sobre a digestibilidade, vale ressaltar que o OE não afetou a digestão 

aparente dos nutrientes em pH mais estável fornecido por dietas à base de forragem. 

Naturalmente, as dietas à base de forragem apresentam um desafio único para o animal 

sobre a capacidade de ingerir e digerir nutrientes. Segundo Mertens (1994), a ingestão é 

influenciada por mecanismos psicogênicos, quimiostáticos e de repleção ruminal. Neste 

estudo, os animais que receberam tratamentos com diferentes doses de OE não apresentaram 

resistência psicogênica ao consumo do aditivo em uma pequena porção de milho, mesmo nas 

doses mais altas. Estell et al. (1998) também relataram que não houve resistência ao consumo 

de limoneno pelos ovinos, que é uma espécie que possui maior capacidade de seleção que os 

bovinos (Ferraz et al., 2009). Mertens (1994) observou que a ingestão de MS em vacas 

leiteiras foi maximizada quando houve ingestão de 12,5 g/kg de PC de FDN, e que a ingestão 

acima disso poderia causar repleção ruminal, limitando a ingestão voluntária. Neste estudo, a 

ingestão de FDN foi de 10,7, 11,3, 11,0, 11,3 g/kg PC para os tratamentos CON, 100OE, 

200OE e 500OE, respectivamente, valores próximos aos sugeridos por Mertens (1994). 

A digestibilidade pode ser influenciada por dois mecanismos, taxa de digestão (kd) e 

taxa de passagem (kp) (Ellis, 1978). Segundo Ellis (1978), a ingestão voluntária de MS é 

digerida sob um determinado kd, e os resíduos não digeridos são removidos do ambiente 

ruminal para o trato gastrointestinal sob um determinado kp, e ambas as taxas estão 

relacionadas a diversos fatores, como, por exemplo, qualidade, tamanho de partícula e 
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frequência de ingestão de MS. Neste estudo, todos os tratamentos tiveram acesso a forragem 

de excelente qualidade nutricional, com 17% PB e 68% FDN, mas não houve efeito do 

tratamento na digestibilidade dos nutrientes. Ainda não existem estudos in vivo que tenham 

avaliado o efeito do OE de laranja no consumo e digestibilidade com diferentes perfis e 

qualidade da forragem. 

Vários estudos já relataram que a inclusão de OE na dieta teve efeitos deletérios sobre 

os produtos da fermentação ruminal (Castillejos et al., 2006; Zhou et al., 2020). Ao realizar a 

técnica ex-situ, observou-se efeito linear com maior concentração de acetato e concentração 

total de AGCC para os tratamentos que receberam OE. Os mecanismos de ação do OE de 

laranja sobre os efeitos da produção de AGCC em dietas com alto teor de forragem ainda não 

são claros. A princípio, esperava-se que o OE, assim como os ionóforos, fossem capazes de 

atuar apenas em bactérias Gram-positivas devido à simplicidade celular do microrganismo e 

ao tamanho dos canais presentes na membrana. No entanto, sabe-se que diferentemente dos 

ionóforos que possuem tamanho molecular maior que 500 daltons (Nagaraja, 1995), os OE 

são moléculas menores (Nakatsu et al., 2000). Por serem menores, essas moléculas são 

geometricamente capazes de interagir com canais presentes na membrana externa de bactérias 

Gram-negativas, que se caracterizam por apresentarem menor porosidade e serem mais 

seletivas (Nakatsu et al., 2000). Acredita-se que moléculas de hidrocarbonetos cíclicos, como 

o limoneno com peso molecular de 136 daltons, são dissolvidas na fase aquosa e estariam 

disponíveis para absorção ativa ou passiva pelo microrganismo e posterior metabolismo 

intracelular (Sikkema et al., 1995). 

Além disso, outra característica importante é que o OE, especialmente hidrocarbonetos 

cíclicos, podem ser mais ou menos hidrofóbico (Sikkema et al., 1995). Essa característica 

depende de várias características físicas e químicas, dentre elas, por exemplo, polaridade, área 

superficial e volume molecular (Hansch et al., 1975). Assim, o limoneno, principal composto 

do OE de laranja, por apresentar baixo peso molecular e caracterizar-se como um 

monoterpeno hidrocarboneto cíclico, provavelmente foi absorvido por microrganismos e 

afetou a fermentação ruminal isoladamente ou por efeito sinérgico ou aditivo com os demais 

componentes presentes no óleo, principalmente outros monoterpenos cíclicos, como sabineno 

e α-pineno que estão presentes na composição do OE utilizado neste estudo. Em apoio a esta 

teoria Tserennadmid et al. (2011) observaram sinergia entre α-pineno e limoneno ao avaliar o 

efeito de alguns OE em leveduras. No entanto, ainda existem lacunas sobre o que ocorre no 
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metabolismo intracelular dos microrganismos do rúmen para influenciar maior concentração 

total de AGCC e acetato. 

Houve efeito quadrático para a produção de metano, com menor concentração para o 

tratamento 200OE. Poucos estudos avaliaram o efeito do limoneno sobre os produtos da 

fermentação ruminal. Entre eles, Crane et al. (1957) realizaram um estudo in vitro e relataram 

efeito tóxico do limoneno em culturas ruminais que produziam metano a partir do ácido 

acético, efeito que não foi observado quando o pineno, um monoterpeno bicíclico, foi testado, 

inferindo que o efeito inibitório do limoneno em microrganismos metanogênicos não é 

comum a todos os terpenos. No entanto, a presente pesquisa abre portas para que novos 

estudos sejam realizados para esclarecer dúvidas. Entre eles, a existência de populações de 

microrganismos mais sensíveis ao mecanismo de ação do limoneno, como as metanogênicas, 

ou se o efeito se deve à inibição da síntese ou uso de moléculas precursoras para a síntese do 

metano, como, por exemplo, o hidrogênio e o formato. 

A PER é realizada considerando a multiplicação de cada produto da fermentação pelo 

seu valor de energia bruta. Dessa forma o cálculo é uma razão entre a energia contida no 

metano e a soma das energias contidas nos AGCCs. Embora o tratamento 200OE tenha 

apresentado menor produção de metano, o tratamento que apresentou menor PER foi o 

tratamento 500OE, isso ocorreu porque o tratamento 500OE teve maior produção de ácido 

acético, o que compensou a perda de energia mesmo com maior produção de metano 

comparado ao tratamento 200OE. Além disso, quando comparamos a produção relativizada 

sobre o controle, observamos que não só houve alteração na síntese de metano, mas também 

na fixação de energia dentro do ambiente ruminal, uma vez que a perda relativa dos 

tratamentos que receberam OE foi menor em comparação ao tratamento controle (Figura 3). 
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1 RESUMO  

O experimento foi conduzido para avaliar os efeitos do aumento do teor de proteína não 

degradável (PNDR) na dieta e a alteração da oferta de aminoácidos (AA) digestíveis no 

desempenho de vacas leiteiras no meio da lactação. 24 vacas da raça Holandesas (200 ± 40 

DEL e 30,0 ± 3,92 kg/d) foram usadas em um experimento em quadrado latino 3 × 3 com 

períodos de 21 dias. Os tratamentos foram: controle (CON), dieta com 6,0% PNDR (% 

MS/dieta); (SOY), dieta com 6,7% PNDR; e (DDGS), dieta com 6,9% PNDR. As diferenças 

entre os tratamentos foram avaliadas usando contrastes ortogonais: 1) aumento do teor de 

PNDR (CON vs. SOY + DDGS) e 2) alterando a oferta de AA digestíveis (FST vs. FP). 

Vacas alimentadas com SOY e DDGS tiveram maior ingestão de fibra em detergente neutro 

(FDN) (7,14, 7,35 e 7,69 kg/d), proteína bruta (4,27, 4,37 e 4,51 kg/d) e extrato etéreo (0,942, 

0,968 e 1,04 kg/d) do que CON. A alimentação com DDGS resultou em maior ingestão de 

FDN e extrato etéreo em comparação com ao SOY. Vacas alimentadas com SOY e DDGS 

tiveram menor índice de seleção de partículas < 4 mm do que as do grupo CON (1,029, 1,008 

e 1,022). O fornecimento de DDGS resultou em maior ingestão de partículas da dieta <4 mm 

quando comparada ao SOY. Os tratamentos contendo SOY e DDGS tenderam a diminuir a 

digestibilidade da matéria orgânica (72,4, 71,2 e 71,1%). A produção de leite foi maior nas 

vacas alimentadas com SOY e DDGS do que com CON (28,0, 28,9 e 28,8 kg/d). A 

concentração de proteína do leite foi maior nas vacas alimentadas com DDGS do que no 

grupo SOY (3,45 e 3,40%). O aumento da PNDR na dieta melhorou a ingestão de nutrientes e 

a produção de leite sem afetar a eficiência alimentar. Contudo, ao alterar a oferta de AA 

digestível, observou-se efeitos significantes sobre o desempenho das vacas. 
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2 INTRODUÇÃO  

No Brasil os produtos de farelo de soja (FS) tratados termicamente ou quimicamente 

são os principais ingredientes que fornecem proteína degradável no rúmen (PNDR) às dietas, 

uma vez que o farelo de glúten de milho é escasso em certas regiões e os aminoácidos (AA) 

protegidos no rúmen são relativamente caros. Além disso, a legislação federal brasileira não 

permite a inclusão de produtos derivados de animais na dieta de bovinos para evitar qualquer 

possível caso de encefalopatia espongiforme bovina (“doença da vaca louca”), portanto, 

ingredientes como farinha de sangue, farinha de carne ou farinha de peixe não podem ser 

adicionadas às dietas de ruminantes. Como grande parte da proteína degradável no rúmen 

(PDR) nas dietas brasileiras é derivada de produtos do FS, as dietas de vacas em lactação são 

geralmente altas em Lis e pobres em Met. Os grãos secos de destilaria com solúveis (DDGS) 

são subprodutos da indústria de etanol de milho, rico em proteína bruta (PB) (especialmente 

PNDR) e Met (Belyea et al., 2004; Liu, 2011). O DDGS de milho com alto teor de proteína 

(46% PB em que 81,9% é PNDR) comercialmente disponível contendo proteína derivada de 

Saccharomyces spp. e de glúten (FP; FlexyPro, SJC Bioenergia) pode ser alternativa às fontes 

de proteína comumente utilizadas na alimentação, como FS e/ou soja tratada termicamente 

(FST), respectivamente, em dietas de vacas leiteiras.     

 As respostas ao aumento de PNDR nas dietas de vacas em lactação têm variado na 

literatura, mas efeitos positivos no desempenho foram observados principalmente quando o 

FS tratado foi utilizado como a principal fonte de PDNR na dieta (Santos et al., 1998; 

Bateman, 2005). Melhora no desempenho ao suplementar PNDR dependem da digestibilidade 

intestinal e do perfil de AA das fontes de PDNR, bem como, se o aumento do fluxo de 

proteína alimentar no intestino delgado não for compensado pela diminuição do fluxo de 

proteína microbiana (Bateman, 2005). Fornecer mais PNDR (+0,6% MS da dieta) resultou em 

melhor eficiência alimentar e maior produção de leite corrigido para gordura (PLCG) e 

rendimento de gordura (Broderick & Reynal, 2009). Da mesma forma, Zanton et al. (2013) 

relataram aumentos marginais na produção de leite (+1,37 kg/d) e PLCG (+1,48 kg/d) com 

consumo de matéria seca (CMS) semelhante ao aumentar a PNDR dietética de 7,1 para 7,9%. 

Recentemente, Brown & Bradford (2020) relataram efeitos positivos na produção de leite, 

proteína e eficiência alimentar em vacas leiteiras alimentadas com dietas com fontes de PNDR 

(proteína bypass de soja combinada com FS ou farelo de canola) substituindo FS. 

 O DDGS de milho possui teor de Lis relativamente baixo (1,87% da PNDR) e alta Met 
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(2,40% da PNDR) em comparação com fontes de proteína típicas, como FS e FST (Anderson 

et al., 2006). Baseado no fornecimento duodenal de Lis estimado com base no NRC (2001), 

substituir parcialmente o FS (~30% do FS total na dieta) por FP aumentaria o fornecimento de 

Met digestível de 44 para 50 g/dia e o fornecimento de Lys digestível de 190 para 194 g/d. 

Assim, o uso de FP como fonte de PNDR em comparação com FST pode melhorar o perfil de 

AA (ou seja, razão Lys para Met mais próxima de 3:1) e potencialmente aumentar a 

produtividade de vacas leiteiras.     

No entanto, embora a adição de DDGS possa melhorar o perfil de AA digestível, o 

DDGS em uma dieta pode causar maior seleção de alimentos pelas vacas. Brown & Bradford 

(2020) forneceram um co-produto de milho com alto teor de proteína no lugar do FS em 

dietas de vacas leiteiras e relataram maior concentração de PB nas sobras e menor ingestão de 

PB como porcentagem do CMS total em comparação com os outros tratamentos, sugerindo 

que as vacas selecionaram  contra o  o produto de milho. Esses autores especularam que o 

processo de fabricação deste produto conferiu um sabor ou odor levando as vacas a selecionar 

contra a dieta de milho rica em proteínas (Brown & Bradford, 2020).   

 Assim, nossa hipotese foi que teor de PNDR dietético maior melhoraria o desempenho 

animal aumentando a oferta de AA digestível e as vacas alimentadas com FP teriam maior 

produção de proteína do leite em comparação com aquelas alimentadas com FST devido a 

diferenças no perfil de AA. Os objetivos deste estudo foram avaliar o aumento da PNDR na 

ingestão de nutrientes, índice de seleção de partículas, digestibilidade aparente do trato total 

de nutrientes, excreção de derivados de purina (PD) no leite e na urina, produção e 

composição do leite e concentrações séricas de N-ureico e glicose ao incluir o FP em dietas de 

vacas em lactação e determinar se as respostas observadas foram devido ao perfil de AA 

digestível.  

Diante disso, objetivou-se avaliar o consumo e digestibilidade aparente total da 

matéria seca e nutrientes, produção e composição do leite, balanço de nitrogênio, perfil de AA 

das dietas e índice de seleção de partículas nas dietas de vacas em lactação.   

3 METABOLISMO DAS PROTEÍNAS EM RUMINANTES 

Por se tratar de um nutriente essencial, a proteína está presente na dieta de animais de 

produção, sendo associada a funções vitais do metabolismo como crescimento, produção e 

reprodução (Andriguetto & Perly, 2002). Quando falamos da ação de microrganismos 
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ruminais, se faz necessário o conhecimento prévio destas fontes de proteína e aminoácidos 

para que se obtenha alta eficiência na sua utilização pelo animal. 

Estes AA e proteínas quando degradados são incorporados pela microbiota ruminal, 

dando origem então a proteína microbiana, sendo o maior percentual da proteína 

metabolizável no intestino delgado do animal. De acordo com Vaga (2017), as bactérias do 

rúmen utilizam frações da PB para seu próprio crescimento e em seguida os próprios 

microrganismos acabam sendo digeridos e absorvidos no intestino.  

Quando a quantidade de proteína que é degradada no rúmen ultrapassa a necessidade 

dos microrganismos, são produzidas elevadas frações de N-NH3, que vão para a corrente 

sanguínea e acabam sendo convertidas em ureia e excretas na urina havendo o desperdício de 

nitrogênio pelo animal. O fornecimento de dietas exige controle e melhor otimização de 

quantidades de nitrogênio que o animal vai conseguir utilizar, evitando assim que o ruminante 

gaste energia desnecessária com excreção de excedentes de N e que o produtor tenha custos 

mais elevados na sua dieta (Savari et al., 2017). Para que a porção correta de AA seja utilizada 

na dieta pelos ruminantes, os mesmos devem ser protegidos da degradação ruminal, a fim de 

chegarem em quantidades suficientes ao intestino delgado, com isso a produção e síntese de 

proteína do leite aumenta (Rezaei et al., 2015). 

3.1 DEGRADAÇÃO RUMINAL DE PROTEÍNA E AMINOÁCIDOS  

Os microrganismos mais abundantes no rúmen são as bactérias, que através das 

proteases degradam a proteína já no primeiro contato com o substrato. Esta ação das proteases 

resulta na formação de oligopeptidídeos, que são degradados a pequenos peptídeos e AA 

livres (Santos, 2011). Estas bactérias são chamadas de proteolíticas, sendo os gêneros mais 

abundantes: Bacteroides, Butyrivibrio e Selenomonas. A proteólise resulta em aminoácidos 

que serão utilizados para síntese de proteína microbiana ou serão convertidos em amônia e 

cadeias de carbono através da desaminação, sendo as bactérias Selenomonas ruminantium, 

Prevotella ruminocola, Megasphaera elsdenii, algumas cepas de Butyrivibrio fibrosolvens as 

que fazem maior desaminação neste processo dentro do rúmen (Chalupa, 1996). Em relação 

aos protozoários, embora sejam numerosos no rúmen e desaminarem os aminoácidos, não 

conseguem fazer utilização da amônia para síntese de novos aminoácidos. Na digestão da 

proteína ocorre liberação de peptídeos e estes são degradados a aminoácidos livres que são 

então incorporados na proteína dos protozoários.  
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Segundo Santos (2006), a utilização dos peptídeos, aminoácidos e amônia pelos 

microrganismos ruminais, origina a proteína microbiana e multiplicação celular. Onde a 

amônia, resultado da desaminação no rúmen, é utilizada como fonte de nitrogênio primário no 

desenvolvimento de bactérias e utilizada na síntese de aminoácidos. Já a amônia que não é 

utilizada é absorvida pela parede do rúmen sendo convertida posteriormente em ureia pelo 

fígado (Leonardi, 2001). No intestino delgado acontece a absorção destes AA, e a proteína 

que chega ao intestino é composta por frações de proteína microbiana, PNDR e proteína 

endógena. 

Chalupa (1974) detectou que muito embora a população microbiana seja capaz de 

degradar boa quantidade de porção de proteína da dieta, quantidades significantes de proteína 

são resistentes a degradação e escapam do rúmen. A mensuração dessa quantidade de proteína 

que é realmente degradada a nível ruminal acaba sendo incerta, devido à dificuldade de 

distinguir entre proteína microbiana e dietética no rúmen, abomaso ou digesta intestinal. Esta 

quantidade que escapa da degradação ruminal sofre influência do tipo de alimento da dieta, 

pois depende de sua solubilidade e da sua taxa de passagem (Santos & Pedroso, 2011). 

Existem fatores que acabam contribuindo para degradação das proteínas como a 

estruturação físico-química da PB, a atividade proteolítica microbiana, o pH ruminal, o 

tamanho do alimento que é processado e a temperatura do ambiente (Bahrami, 2016). O 

tempo de permanência da proteína no rúmen é influenciado pela quantidade de alimento que o 

animal ingeriu, o tamanho da partícula, a relação volumoso e concentrado, como também a 

taxa de degradação ruminal (Huntington, 2000).  

3.2 LISINA E METIONINA NA ALIMENTAÇÃO DE VACAS LEITEIRAS 

Por muitos anos as dietas para vacas leiteiras eram formuladas utilizando-se exigências 

de PB, sobretudo porque não havia conhecimento da resposta do animal em relação as 

variações sofridas pela proteína consumida. Além disso, acreditava-se que a proteína 

sintetizada pelos microrganismos complementaria as deficiências da qualidade da proteína da 

dieta (Firkins et al., 1998; Sok et al., 2017). A importância da quantidade e o balanço de 

aminoácidos essenciais já foram bem reportadas por vários estudos (Frota et al., 2014; 

Schwab & Broderick, 2017) e propõem que se leve em consideração a porcentagem de 

metionina e lisina com relação a quantidade total de aminoácidos essenciais presentes na fonte 

de proteína da dieta.  
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Esses aminoácidos são considerados os primeiros limitantes para a produção de leite, 

ambos atuam na expressão de genes que realizam a transcrição e tradução do conteúdo 

proteico do leite e contribuem nas concentrações de caseína (NRC, 2001). É indicado uma 

proporção de 3:1 como a relação ideal de lisina/metionina na porcentagem de aminoácidos 

essenciais. Há ainda, outros modelos nutricionais para as concentrações ótimas e que se 

mostraram equilibrados na dieta para esses dois AA (NRC, 2001; Amburgh et al., 2015). 

O NRC (2001) sugere como quantidade ótima de Lis e Met nas proporções de 7,2 e 

2,4% da proteína metabolizável na dieta, para otimizar produção de proteína no leite, mas para 

se atingir esses níveis, seria necessário fornecer quantidades significativas de proteína na 

dieta, o que seria oneroso. Foi estabelecido então, uma relação 3:1, ou seja, teores 

aproximados de 6,6 e 2,2% da PM (Lee et al., 2019).  

Essas mudanças vieram com o objetivo de atender as necessidades proteicas tanto dos 

microrganismos ruminais, quanto as exigências metabólicas dos animais, de forma a reduzir a 

necessidade de suplementação de proteína e evitar o risco do AA ser um limitante no 

desempenho animal. Com isso, observa-se aumento na produção de leite e redução dos custos 

da alimentação. 

Até 1976, os estudos eram incongruentes em relação aos principais AA essenciais 

limitantes no metabolismo de vacas leiteiras. Schwab et al. (1976) conduziram cinco 

experimentos que os levaram a concluir que a lisina e a metionina seriam provavelmente os 

AA mais limitantes para vacas em lactação alimentadas com rações à base de milho, e que a 

composição dos ingredientes da ração influenciaria quais AA eram mais limitantes. Portanto, 

entende-se que a composição de AA e a digestibilidade intestinal das proteínas não 

degradadas no rúmen determinarão seu valor nutricional para o animal (Schwab & Broderick, 

2017). Pesquisas posteriores reconheceram que esses AA são limitantes da produção, sendo a 

metionina a primeira limitante, particularmente em dietas com suplementos proteicos com alto 

teor de lisina e baixo de metionina, como a farinha de sangue e farelo de soja (NRC, 2001; 

Socha et al., 2005; Giallongo et al., 2016). 

Efeitos benéficos no desempenho geral de vacas leiteiras em lactação foram testados 

em vários estudos (Sancanari et al., 2001; Giallongo et al., 2016, Zhou et al., 2016), indicando 

a eficiência do uso de metionina protegida da degradação ruminal (MPDR) para aumentar o 

suprimento de metionina pós-ruminal.  

Outro foco das pesquisas tem sido a suplementação de metionina protegida em dietas 

para vacas de transição; a suplementação proteica com uma relação Lis:Met de 
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aproximadamente 2,9:1 (% de proteína metabolizável) melhorou a produção de leite e a 

resposta imunológica (Osorio et al., 2013), assim como a suplementação materna de 

metionina demonstrou afetar a expressão de genes relacionados ao desenvolvimento 

embrionário e a sistema imunológico (Peñagaricano et al., 2013). 

Por ser a metionina um dos aminoácidos que possui enxofre em sua composição, ela é 

precursora de outros aminoácidos, como a cisteína, a homocisteína e a taurina, que são 

responsáveis pelas reações de metilação. A metionina é convertida em S-adenosilmetionina 

(SAM), que é um cofator essencial intermediário, com a capacidade de doar seu grupo metil a 

uma ampla variedade de receptores. A metionina atua também como precursora do sulfeto de 

hidrogênio e da glutationa, compostos importantes para a proteção de tecidos e do estresse 

oxidativo (Brosnan & Brosnan, 2006). Portanto, a suplementação dietética de doadores de 

grupos metil protegidos no rúmen pode atender às necessidades de vacas no pico da lactação, 

quando a produção de compostos metilados no leite é alta (Junior et al., 2021). 

A lisina também é um aminoácido limitante em dietas com alto fornecimento de 

milho, como silagem ou coprodutos. No entanto, isso pode ser contornado, com a adição de 

derivados de soja na alimentação de vacas em lactação. As respostas de produção de leite à 

suplementação de metionina protegida são influenciadas por vários fatores, entre eles a fonte 

alimentar de metionina, os suprimentos de lisina metabolizável, a proteína degradável do 

rúmen e a proteína metabolizável, e ainda, o estágio de lactação. O aumento da produção de 

leite com o fornecimento de metionina protegida para vacas periparturientes, durante e após o 

pico de lactação, só fica evidente quando observado esses fatores (Larsen & Kristensen, 2013; 

Sun et al., 2016; Batistel et al., 2017). 

Em resposta aos modelos propostos pela NRC (2001), os estudos apontados 

anteriormente demonstraram que existem novos modelos, mais robustos e que preveem os 

suprimentos e necessidades ideais de N disponível no rúmen e aminoácidos metabolizáveis, 

de forma a equilibrar melhor as concentrações de aminoácidos limitantes. 

Também é necessário se levar em consideração a estabilidade e a qualidade desses 

aminoácidos protegidos e que são propostos. Para produzir um suplemento viável, esse 

produto precisa ser estável ao se misturar com outros alimentos, tanto em nível de indústria 

quanto em nível de fazenda. Parece que ainda um ponto fraco dos fornecedores são as 

tecnologias de proteção de aminoácidos (Ji et al., 2016). 
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É evidente o progresso alcançado em termos de nutrição de vacas leiteiras. E o que se 

percebe é um foco cada vez maior na pesquisa de proteínas e sua eficiência na produção e 

composição do leite. 

4 INGREDIENTES PROTEICOS UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DE VACAS 
EM LACTAÇÃO 

No Brasil, pela alta oportunidade de compra associada a altos teores de PB, o farelo de 

soja é a principal fonte de proteína utilizada na alimentação de ruminantes. Contudo, esse 

ingrediente atende vários mercados, como por exemplo na alimentação de monogástricos 

(aves e suínos), fazendo com que haja oscilações do seu preço relacionados a elevada procura 

por parte das indústrias fabricantes de rações. É fundamental procurarmos por alimentos 

alternativos ao farelo de soja que possam atender a demanda por proteína de forma superior 

ou semelhante (Meda et al., 2016). 

Cada vez mais recomenda-se a substituição do farelo de soja por fontes alternativas de 

proteína que tenham baixa degradação ruminal, principalmente para animais de alta produção, 

pois essa categoria possui exigência de PNDR superior a vacas de baixa produção. Ainda, não 

basta apenas realizar a substituição por ingredientes alternativos sem que saibamos sobre as 

características que podem vir influenciar a produção de leite, como por exemplo, a 

biodisponibilidade e retorno do investimento (Gaillard et al., 2017). 

Ter cuidado na escolha de um substituto ao farelo de soja para alimentação animal é 

fundamental para que a produtividade dos mesmos não seja influenciada. A utilização de 

grãos secos de destilaria (DDG) (Ranathunga et al., 2018) e do farelo de soja by pass 

(Giallongo et al., 2015) em dietas para vacas em lactação é cada vez mais comum de ser 

observada e tem como objetivo melhorar a eficiência alimentar, tendo um maior retorno sobre 

o investimento (LIEBE et al., 2018). 

4.1 FARELO DE SOJA  

Oriundo do processamento do grão integral de soja, após a extração do óleo pela 

indústria, o farelo de soja é considerado um dos coprodutos mais utilizados para o 

balanceamento proteico de dietas para bovinos leiteiros no mundo todo. Todavia, sua 

qualidade é dependente das condições que os grãos de soja cru chegam até o processamento 

na indústria (Gonçalves et al., 2009). 
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O farelo de soja antes de ser fornecido para os animais, passa por tratamento térmico 

afim de inativar fatores antinutricionais, sendo esses hemaglutininas, lecitinas e inibidores de 

proteases. Dentre os processos térmicos mais utilizados, a tostagem e/ou extrusão, podem ser 

empregados devido sua alta eficácia na inativação destes compostos indesejáveis. Entretanto, 

deve se tomar cuidado com a temperatura e o tempo utilizados a fim de não prejudicar a 

digestibilidade dos AA presentes, reduzindo de forma drástica a quantidade de PDR no farelo 

de soja (Lima et al., 2014). 

Caso o tratamento térmico seja realizado de forma eficiente, de modo que não 

prejudique a PDR, mas aumente os níveis de PNDR e a digestibilidade de AA nas dietas, pode 

resultar em aumento da produção de leite e em melhor aproveitamento do uso da proteína 

presente na dieta. Giallongo et al., (2015) utilizaram farelos de soja extrusados em 

temperaturas consideradas baixa (149°C) e alta (171°C) e diferentes níveis de inclusão de 

PDR (10,0; 9,7 e 8,8%) na MS da dieta de vacas em lactação. Dentre os resultados 

encontrados, houve aumento do consumo de matéria seca (CMS), produção de leite e queda 

na excreção de nitrogênio para os animais que receberam farelo de soja extrusado em 

temperaturas mais elevadas. 

Além de apresentar valores de proteína bruta elevados (44 a 48%), onde 

aproximadamente 71,2% correspondem a fração de PDR e 28,8% a PNDR, o farelo de soja 

ainda pode apresentar teores de lisina em torno de 2,77% da matéria seca (MS) e 0,69% da 

MS de metionina (Lee et al., 2016). Uma forma de aumentar a biodisponibilidade da 

metionina seria através do tratamento térmico, porém se o mesmo for realizado de forma 

excessiva, os aminoácidos poderão sofrer desnaturação e reduzir sua disponibilidade para os 

animais (Lima et al., 2014). 

4.2 GRÃO DE SOJA INTEGRAL  

A partir da década de 70 e 80, houve grande número de estudos com fontes de gordura. 

Nesta fase a maioria tinha como objetivo a definição de formas de utilização das fontes 

disponíveis, incluindo diferentes níveis de inclusão na alimentação de vacas leiteiras, onde 

surgiram diversos estudos com grão de soja, caroço de algodão, gordura hidrogenada, sebo, 

óleos de origem vegetal e sais de cálcio de ácidos graxos (Rennó et al., 2009).  

 A tecnificação e a intensificação do processo produtivo na pecuária de leite são 

ferramentas utilizadas a fim de aumentar o potencial produtivo. A prática do confinamento 

vem sendo utilizada como alternativa para vacas leiteiras de alto potencial produtivo. De 
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modo geral, em sistema de confinamento a alimentação é composta por comoddities, dentre 

eles destacam-se o fubá de milho e o farelo de soja, como fonte energética e proteica, 

respectivamente; fazendo com que a alimentação seja responsável por 70 a 80% dos custos de 

produção nesse sistema (Paulino et al., 2002).     

Por essa razão pesquisas que exploram o potencial de alimentos alternativos ou não 

processados, a fim de diminuir o custo das dietas e sem prejudicar a produção animal, tornam-

se pertinentes. Nesse contexto, destacam-se os grãos inteiros e sementes de oleaginosas, em 

que, o processamento dos mesmos (quebra, moagem, extrusão e peletização) encarecem o 

produto e consequentemente o custo de produção. Desta forma, o uso de grão inteiros são 

comumente adicionados  na alimentação de ruminantes (Millen, 2009). As sementes de 

oleaginosas vêm sendo utilizadas como fonte proteica e energética pelo elevado teor de lipídio 

presente no interior da semente, o qual é envolto por uma matriz proteica que pode prevenir 

uma rápida liberação do conteúdo lipídico da semente no ambiente ruminal e diminuir os 

efeitos negativos sobre a digestão ruminal da fibra. Além disso, o grão de soja cru e inteiro 

pode ser utilizado sem prejuízos a digestibilidade de nutrientes pois os microrganismos 

ruminais podem neutralizar a maior parte dos componentes anti-nutricionais, como exemplo a 

anti-tripsina (McDonald et al., 1995).   

O grão de soja é um grão rico em proteína, composto por cerca de 40% de proteína 

bruta, 34% de carboidratos (açúcares como glicose, frutose e sacarose, fibras e os 

oligosacarídeos, como rafinose e estaquiose), 20% de lipídeos, e 5% de minerais. Dos 

lipídeos, 51% é ácido linoleico (18:2, n-6; família ω6), 22% ácido oleico (18:1), 6,8% ácido 

linolênico (18:3, n-3; família ω3), 10% ácido palmítico (16:0) e em menores concentrações 

outros (NRC, 2001). Assim, destaca-se entre os alimentos proteicos de origem vegetal como 

fonte alternativa de proteína e energia, sendo considerada a semente de oleaginosa mais 

disponível no mundo, podendo ser usada na alimentação dos ruminantes na sua forma original 

(crua) ou processada (Corrêa, 2007). No quesito proteína apresenta grande quantidade de 

PDR, que pode ser convertida em PNDR por meio de tratamento térmico. E no quesito 

energia por apresentar alto conteúdo de ácidos graxos poli-insaturados. Predominando 

concentrações elevadas de ácido linoleico.     

Barletta et al. (2012) avaliaram a inclusão de diferentes níveis de grão de soja cru e 

integral (0, 8, 16 e 24% na MS total da dieta) na dieta de vacas leiteiras no terço inicial de 

lactação com média de produção de 31,21 kg/dia. Observaram uma diminuição de consumo 

dos animais suplementados com grão de soja na proporção de inclusão de 24%, os autores 
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atribuíram esta redução à menor aceitabilidade dos animais e pelo alto teor de extrato etéreo 

da dieta (7,0%). 

Gandra et al. (2016) em estudos utilizando vacas no período de transição e início de 

lactação comparando quatro dietas: sem adição de lipídeo; uma com fonte de ω3 (semente de 

linhaça); e duas com fonte de ω6 (GSI e Ca-ácido linoleico), não observaram diferença de 

consumo nos animais no início da lactação, porém no pré-parto observaram menor consumo 

para os grupos alimentados com dietas contendo ω6. (C18:2) (Dhiman et al., 2005). 

 Altas exigências nutricionais de vacas no período de transição e início de lactação, 

principalmente de energia e proteína, está fazendo com que o grão se soja integral ganhe 

destaque na alimentação animal. Porém, atualmente sua utilização está além do fato de ser 

fonte proteica e energética, destacando-se por ser uma fonte de Omega 6 (ácido linoleico), 

assim, tenta-se explorar seu potencial nutracêutico na saúde animal quando incluso na 

alimentação animal (Gandra et al., 2016). 

4.3 FARELO DE SOJA BY PASS 

Grande parte da fração proteica do farelo de soja é degradada no rúmen durante o 

processo digestivo em ruminantes, devido a isso, cada vez mais proteção de parte dessa 

proteína vem sendo feita como alternativa para aumentar os teores de PNDR, pensando em 

um maior aporte de aminoácidos em nível intestinal (Gonçalves et al., 2009).  Para que uma 

maior porção de proteína não sofra degradação ruminal e passe sem sofrer alterações até 

intestino, o farelo de soja passa por tratamento térmico ou químico, de forma a disponibilizar 

uma maior quantidade de aminoácidos no intestino, promovendo maior absorção e melhor 

aproveitamento pelo animal, podendo elevar a produção de leite e seus componentes, como a 

proteína. Porém, resultados satisfatórios podem ser atribuídos ao perfil de AA encontrado no 

farelo de soja e a alta digestibilidade intestinal desses compostos (Santos & Pedroso, 2011). 

Existem várias formas de aumentar o escape ruminal de proteína que são: as proteínas 

naturalmente protegidas; uso de tratamento térmico, uso de tratamento químico, infusão pós-

ruminal (fístula), o encapsulamento de proteínas, aminoácidos análogos, a redução da 

atividade da protease ruminal e a redução do tempo de retenção no rúmen (Tiwari et al., 

2018). 

O método para aumentar esse suprimento de proteínas é denominado como "tecnologia 

de proteína bypass", a qual fornece os aminoácidos essenciais adicionais para a absorção no 

intestino delgado. Além de reduzir a degradação ruminal da proteína, o processo térmico 



234

 
 
 

também é utilizado para melhorar a qualidade e a fração de PNDR do farelo de soja (Schwab 

& Broderick, 2017).  

Essa tecnologia é vista como uma abordagem sustentável, pois melhora os nutrientes 

das fontes de proteína disponíveis e incrementa a produção leiteira. Existem outros nutrientes 

que também podem ser protegidos, como os lipídios, amido, minerais quelatados e vitaminas. 

A tecnologia de nutrição protegida é uma forma de proteger os nutrientes dos alimentes, 

contra a hidrólise, ao mesmo tempo que ajuda na digestão e absorção do trato inferior (Singh, 

Sidhu & Singh, 2019). Esse método teve início a partir dos estudos de McDonald em 1948, o 

qual observou que a administração de proteínas no pós-ruminal resultava em maior retenção 

de nitrogênio, comparando-se com a administração direta no rúmen (Mcdonald, 1948). 

Um suplemento baseado em proteína protegida deve conter algumas características 

desejáveis: perfil ideal de aminoácidos essenciais, alto teor de PB, 70 a 75% de proteína deve 

estar na forma de PNDR, sendo que 80% desta deve ser digerível no intestino delgado. 

Baseado nessa porcentagem de desvio, as proteínas são divididas em categorias. Aquelas com 

degradabilidade lenta, intermediária, de baixo desvio, e as rapidamente degradáveis (Tiwari et 

al., 2018). 

Os métodos mais utilizados consistem na passagem do farelo de soja através de um 

processo físico ou químico, onde o tempo e a temperatura são controlados, insolubilizando a 

proteína, promovendo uma menor degradação no rúmen.  

O tratamento térmico é um processamento a seco, em que os grãos/proteínas passam 

por torrefação a temperatura acima de 100 °C. O resultado é um produto com teor de umidade 

reduzido, inativação de enzimas e fatores antinutricionais, e melhora o valor nutritivo do 

alimento. O tratamento térmico resulta na liberação lenta de nutrientes e com menor 

degradação ruminal. O aquecimento cria ligações cruzadas entre as cadeias de carboidratos e 

peptídeos, chamada de reação de Maillard, e assim ocorrendo uma desnaturação e aumento de 

sua solubilidade. No entanto, são necessários cuidados no tempo de exposição e na 

temperatura, pois um aquecimento excessivo, pode tornar a proteína indigerível, 

consequentemente, reduzindo seu valor. Estudos demonstram que o tempo e temperatura 

ideais são de 160 °C por 30 minutos para o farelo de soja (Kumar, Walli, & Kumari, 2011). 

Comprovadamente, o método térmico mostrou-se eficiente na degradabilidade total da 

proteína conforme reportado por autores que estudaram esse processamento em diversas 

fontes de proteínas. O tratamento térmico do farelo de soja pode melhorar o desempenho de 
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vacas leiteiras em termos de produção de leite (Hameed & Pasha, 2000; Grewal et al., 2011; 

Kumar & Ravi, 2015).  

As proteínas by-pass devem ser consideradas para aumentar o rendimento no início da 

lactação. Sua contribuição é estendida também na qualidade do leite e rendimento em níveis 

de aumento no conteúdo de gordura total, de sólidos não gordurosos e em sólidos totais, e 

ainda aumento do peso corpóreo do animal e na produção de leite (Chandrasekharaiah et al., 

2011; Tiwari et al., 2018). Além disso, pode contribuir no aumento de produtividade em vacas 

em lactação que estejam sob estresse térmico e no crescimento de bezerros (Taylor et al. 

1991; White et al. 1992; Fessenden et al., 2016).  

Independente da escolha por parte da indústria em relação ao tratamento empregado no 

farelo de soja, seja ele térmico ou químico, ambos alteram o perfil e a proporção de 

aminoácidos que constituem a porcentagem de proteínas degradadas a nível 

ruminal, e até mesmo as que passam para o intestino.  

Porém, o fato de aumentar o aporte de proteína by pass nos animais pode não estar 

diretamente relacionado a aumento dos níveis produtivos, sempre deve-se levar em 

consideração o nível de produção dos animais, o estágio de lactação, a interação existente 

entre os ingredientes, além do balanceamento da dieta de modo que atenda as exigências 

especificadas de cada categoria para qual está sendo formulada (TedeschI, 2015). Ainda, 

existem fatores que interferem no aporte de aminoácidos ao intestino devido o fornecimento 

de fontes de PNDR para os animais, sendo alguns deles, a digestibilidade, a porcentagem de 

PNDR presente no alimento, a concentração e o perfil de aminoácidos que constituem o 

ingrediente utilizado (Garnsworthy et al., 2021). Resumidamente, segundo a literatura 

abordada, as proteínas protegidas (by pass) possuem como vantagens na alimentação de 

ruminantes: há um incremento na disponibilidade de aminoácidos essenciais; há um aumento 

nos teores de gordura e sólidos totais e aumento na produção leiteira. 

Todavia, é de extrema importância a compreensão da dinâmica de degradação ruminal, 

disponibilidade de aminoácidos e digestibilidade das frações proteicas, assim possibilitando o 

balanceamento das dietas de vacas em lactação cada vez mais preciso, pois o farelo de soja by 

pass pode ser opção para simplificar a formulação e atender as exigências dos animais, além 

de elevar a disponibilidade de aminoácidos para os animais (Junges et al., 2017). 

Malacco (2016) substituiu de forma parcial o farelo de soja (0, 28 e 42%) por farelo de 

soja tratado com amino resina em dietas de vacas mestiças multíparas com média de produção 

de 37.4 kg de leite/dia em pastejo intensivo. Foram utilizadas dietas isoproteicas, com média 
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de 17,2 % PB, com diferentes níveis de PDR (11,2, 10,6, 10,3%). Com a inclusão de 42% de 

farelo de soja tratado com amino resina (10,3% PDR), foi encontrado acréscimo de 1.3 kg na 

produção de leite dos animais recebendo a dieta. Além disso, foi constatado aumento no CMS 

e na digestibilidade dos nutrientes. O autor concluiu que o maior aporte de aminoácidos no 

duodeno aumentou a produção de leite, pois proporcionaram uma quantidade superior de 

proteína metabolizável otimizando o desempenho dos animais. 

Animais de alta produção necessitam de maior aporte de PNDR, devido a isso, cada 

vez mais trabalhos vêm sendo realizados a fim de avaliar a substituição do farelo de soja por 

alimentos proteicos alternativos que possuem menor degradação ruminal. Fessenden et al. 

(2016) avaliaram a resposta da soja tostada (expeller) e subproduto de grão de milho 

fermentado e processado (fontes de proteína by pass) em comparação ao farelo de soja sobre a 

composição e produção de vacas Holandesas, com média de 45 kg de leite/dia. Foi observado 

aumento da produção de leite, teor de gordura e proteína para o grupo de animais alimentados 

com a dieta com inclusão de subproduto do grão de milho e com soja expeller em relação ao 

grupo controle. Os autores atribuíram os resultados ao aumento no fornecimento de proteína 

metabolizável, devido à baixa digestão ruminal, sendo esta considerada como a melhor forma 

da proteína, pois disponibilizam aminoácidos essenciais proporcionando incremento na 

composição e produção de leite. 

4.4 DDG - GRÃOS SECOS DE DESTILARIA  

O crescimento significativo da produção agropecuária e seu alto custo, requer o uso de 

alimentação alternativa com o objetivo de aumentar a rentabilidade e a produção de forma a 

manter a qualidade nutricional. Dependendo do valor nutritivo do material de origem, do 

processamento aplicado e do volume produzido, os resíduos da agroindústria apresentam um 

potencial para o uso na alimentação de ruminantes, nas suas devidas proporções, podendo 

substituir os alimentos tradicionais usados na formulação de concentrados (Souza et al., 

2005). 

A demanda elevada de etanol, aliada às exigências de mercado, fez com que as 

indústrias de biocombustíveis busquem alternativas para a produção de forma sustentável, 

diminuindo assim o uso de combustíveis fósseis de alto impacto ambiental. Assim, a produção 

de biocombustível a partir de outros produtos se torna uma necessidade.  Os Estados Unidos e 

o Brasil são os maiores produtores mundiais de etanol, respondendo por 75% das exportações 

globais no ano de 2020, segundo a S&P Global Platts Analytics (2021).  
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No Brasil, a produção de etanol é quase que totalmente derivada da cana-de-açúcar, 

embora nas últimas safras tenha-se observado importante crescimento da utilização do milho 

para produção de etanol, principalmente na Região Centro-Oeste, devido a sazonalidade da 

cana.  

Os grãos escolhidos para a produção de etanol, são aqueles ricos em amido, 

sustentáveis, de baixo custo e que não afetem a produção para alimentação humana, dessa 

forma, as destilarias/usinas são conhecidas como usinas flex (Milanez et al., 2014). Outras 

matérias-primas, além do milho, incluem sorgo, trigo e cevada. Nesse processo ocorre a 

produção de coprodutos que podem ser utilizados como fontes de proteína e energia para os 

ruminantes, como o resíduo de destilaria de grãos (RDG) seco ou úmido. 

Duas técnicas principais são usadas para produzir etanol a partir de cereais, como o 

milho: a moagem úmida e o processamento e moagem a seco. O processo de moagem úmida 

do milho consiste em umedecer o milho cru a fim de amolecê-lo, para em seguida, realizar sua 

moagem. Os seus vários componentes são separados (amido, gérmen e fibra) através de 

processos que incluem a lavagem, peneiramento, filtragem e centrifugação. Os produtos 

obtidos do milho úmido são o amido de milho industrial, o óleo de milho e o etanol. Ainda, 

nesse processo, os produtos finais gerados, possuem vários coprodutos incluindo a farinha de 

glúten de milho, farinha de gérmen de milho, wet distillers’ grains (WDG) ou grãos úmidos 

de destilaria sem solúveis e os solúveis de destilaria condensada (CDS) com 35% a 40% de 

sólidos (Johnson & May, 2003). Já a moagem a seco é responsável por 70% da forma de 

produção do etanol e sua crescente demanda origina também, um aumento na produção de seu 

coproduto, os grãos secos de destilaria com solúveis (DDGS – dried distillers grains with 

solubles) (Iram et al., 2020). 

Durante a fermentação a glicose presente no grão de milho é transformada em etanol 

pela ação da levedura Saccharomyces cerevisiae. O produto líquido gerado é então destilado e 

segue para um conjunto de centrífugas, onde há separação da parte fina, e a parte líquida 

restante seguirá para evaporadores, que o transformará em xarope, com cerca de 50% de 

umidade. Em seguida, o xarope é misturado à sólidos retirados na centrífuga e esta mistura é 

seca até dar origem ao DDG, podendo haver inclusão de solúveis, conhecidos comercialmente 

como DDGS (XU et al., 2009). O milho como matéria prima para produção de etanol pode 

render em torno de 380 kg de DDG para cada tonelada de milho seco destinado à produção de 

etanol (Wyman, 1996). 
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O reaproveitamento do DDG como combustível estabelece fontes de energia e vapor 

por possuir, além de elevado valor proteico, valores consideráveis de energia, podendo 

substituir carvões empregados no sistema industrial (Wang et al., 2009). Devido ao seu 

elevado valor proteico, atualmente o DDG tem sido empregado na alimentação animal (Wu & 

Munkvold, 2008). O expressivo aumento na eficiência da fermentação de novas plantas 

destinadas à produção de etanol tem produzido DDG com melhor valor proteico e energético 

(Schingoethe et al., 2009).  

Com a fermentação do amido do grão, há aumento nos teores de proteína, lipídeos e 

fibras (Oliveira et al., 2012). Li et al., (2012) encontraram valores maiores de componentes 

não fermentáveis como fibra insolúvel em detergente ácido (FDA), proteína bruta (PB), 

nitrogênio ligado a FDA (PIDA), nitrogênio ligado a fibra em detergente neutro PIDN, EE e 

fósforo (P) comparado aos grãos originais. Em relação ao amido, como este componente é 

fermentado no processo de fabricação do etanol, seus valores tendem a ser menores (abaixo de 

70g/kg MS). Com relação a PB, Belyea et al. (1989) encontraram valores entre 27 e 35% de 

PB. A concentração intermediária de lipídeos (em torno de 10% MS) do DDG associada com 

a fibra insolúvel facilmente digerida contribuem para o alto conteúdo energético do DDG 

(Oliveira et al., 2012). Em relação ao teor de FDN, pode variar em torno de 35% (Manthey & 

Anderson, 2018). 

As diferentes fontes de DDG também podem variar as concentrações de aminoácidos 

contidos no alimento. Belyea et al. (2004) analisaram componentes do milho e do DDG e foi 

observado uma relação de lisina e metionina de 0,77 e 0,54 %, respectivamente. Já Spiehs et 

al. (2002) encontraram relação de lisina e metionina de 0,85 e 0,55%, respectivamente. Em 

meta-análises de experimentos citados por Stotzer (2017), o uso de DDG na alimentação de 

ruminantes foi indicado em torno de 30% da MS da dieta, porém o efeito de repleção ruminal 

pode limitar o consumo do animal, assim como a digestibilidade e o desempenho produtivo. 

Ainda, Engel et al. (2008) mensuraram a degradação da proteína do DDG no rúmen e 

concluíram que possui alta porcentagem de PNDR (entre 47 e 57%). 

Em contrapartida, Macaya & Rojas (2009) avaliando a produção de leite e persistência 

da produção de 36 vacas da raça Holandesa com a inclusão de DDGS em níveis (0, 22, 32 e 

42%) encontraram melhores resultados com o nível de inclusão de 32% de DDGS na MS. 

Nichols et al. (1998) também observaram aumento na produção de leite de vacas da raça 

Holandesas quando suplementadas com 20% de inclusão de DDGS na MS, quando 

comparado ao grupo controle. No entanto, Paz et al. (2013) não observaram diferenças em 
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consumo e produção e composição do leite de animais recebendo dietas com a inclusão de 10 

e 20% de DDG na MS. A única diferença observada foi a porcentagem de proteína do leite, 

onde o grupo com 20% de inclusão de DDG apresentou maior concentração.  

4.5 DDGS – GRÃOS SECOS DE DESTILARIA COM SOLÚVEIS 

O DDGS começou a ser produzido no Brasil em 2010, em três usinas Flex de Mato 

Grosso. Entre 2013 e 2014, o DDGS começou a fazer parte de alguns confinamentos mato-

grossenses em substituição ao farelo de soja nas dietas de bovinos. Atualmente, não somente 

em Mato Grosso, como também os Estados de MS, GO e MG, têm tirado proveito desse 

coproduto da indústria do etanol, cujos teores de PB variam entre 26 a 45%. 

O uso de coprodutos de milho oriundos da produção de etanol, também conhecidos 

como grãos de destilaria secos com solúveis (DDGS) é uma alternativa viável na alimentação 

animal, principalmente para o uso em rações para o gado leiteiro. Esses coprodutos são 

amplamente utilizados devido ao seu alto conteúdo nutricional e baixo custo de produção na 

indústria de rações. Esses coprodutos têm em média de 26% a 31,7% de proteína bruta, 47% a 

53% de proteína não degradável no rúmen, 33,1% a 43,9% de FDN e 85 a 90% de nutrientes 

digestíveis totais (Fonseca et al., 2020). A moagem a seco consiste em 6 etapas principais: 

moagem, cozimento, liquefação, sacarificação, fermentação e separação. Os grãos inteiros são 

moídos em partículas grossas, através de um moinho de martelos. Essas partículas são 

misturadas com água para liquefazer o amido (Johnson & May, 2003).    

 A fim de quebrar essa cadeia de amido em unidades de glicose, são adicionadas 

enzimas à essa mistura. A pasta aquosa formada é resfriada e fermentada com levedura (S. 

cerevisiae), convertendo assim, açúcar em álcool. Posteriormente, esse produto passa por uma 

coluna de destilação para a separação do etanol dos componentes não voláteis (vinhaça 

inteira). Esta é então centrifugada, originando uma fração líquida, conhecida como vinhaça 

fina e uma fração sólida, conhecida como torta úmida, apresentando em torno de 70% de 

umidade (WDG). Em tanques de evaporação, a vinhaça fina é condensada e é combinada com 

a torta úmida, dando origem ao DDGS (Iram et al., 2020). Devido ao alto teor de umidade, o 

WDG possui uma vida útil limitada a no máximo 5 dias, dependendo dos ambientes de 

armazenamento. Devido a isso, o WDG é seco, em um secador rotativo e misturado com a 

vinhaça fina ou o CDS, tornando seus teores de umidade em média de 10 a 12%, originando o 

DDGS. Seu armazenamento então, é mais eficiente, com uma vida útil de um ano 

(Mohammadi Shad et al., 2020). Esses coprodutos consistem em partes de grãos não 
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digeridos durante a fermentação, para a produção de etanol. A fim de reduzir perdas, facilitar 

o transporte, a conservação e o armazenamento desse coproduto, a indústria realiza 

frequentemente a peletização (Krogstad et al., 2021).  O uso de DDGS já é muito 

utilizado, principalmente na alimentação de suínos e aves. E está sendo adotado na ração de 

ruminantes, sobretudo em rebanho leiteiro. No entanto, há um grande desafio no seu uso, pois 

é uma tecnologia relativamente nova, e vários aspectos técnicos precisam ser detalhados, a 

fim de explorar esse ingrediente, de forma sustentável e de qualidade para ração animal, já 

que, seu conteúdo de nutrientes varia muito A composição nutricional do DDGS é afetada por 

diversos fatores, entre eles, o tipo de grão usado e sua diferença entre fornecedores, o 

processamento, a operacionalização de produção do etanol e a eficiência da fermentação (Iram 

et al., 2020).  

4.5.1 COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DO DDGS 

A capacidade de armazenamento do DDGS também pode ser afetada pelos seus 

componentes fitoquímicos (carotenóides, xantofilas, ácido ferúlicos). Esses componentes 

possuem efeito antioxidantes, de grande importância tanto para a saúde humana quanto para a 

animal, e são eles os responsáveis pela proteção antioxidativa dos lipídios presentes no 

DDGS. Se o processamento na planta industrial adotar altas temperaturas durante a secagem, 

os fitoquímicos podem ser afetados negativamente, e reduzirem a qualidade do coproduto por 

oxidação lipídica (Shin et al., 2018).  

Altas temperaturas também podem afetar a quantidade de aminoácidos. A lisina, 

componente limitante na produção de leite de vacas leiteiras, é termo sensível, e seu teor no 

DDGS é correlacionado com a coloração destes. Amostras com coloração mais clara 

apresentam maiores teores de aminoácidos, ao contrário de amostras escuras, em que o 

tratamento térmico foi muito rigoroso (Mohammadi Shad et al., 2020). Os teores de lisina, 

metionina, treonina e arginina podem variar entre 0,85% – 1,02%, 0,49% – 0,69%, 0,25% – 

1,13% e 1,01% - 1,48%, respectivamente, segundo Liu et al. (2011). Altas temperaturas e 

tempos excessivos de exposição, podem ainda, aumentar o teor PNDR, em que parte dessa 

proteína liga-se à fração de FDA, tornando-se indisponível para a degradação ruminal e 

intestinal.  

O uso de grãos de milho na obtenção do DDGS também favorece o aumento da 

digestibilidade da proteína bruta e da fibra, este último relacionado ao baixo teor de lignina e 
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consequentemente ao aumento do poder de fermentação ruminal desse coproduto, pois sua 

fibra é mais solúvel e fermentável (Fonseca et al., 2021). 

Os atributos físicos do DDGS são igualmente importantes e fundamentais na avaliação 

da vida útil durante o armazenamento e influencia a segurança do produto em termos de 

contaminação microbiana e infestação de pragas, comprometendo a eficiência na dieta animal 

(Mohammadi Shad et al., 2020). 

4.5.2 DDGS NA ALIMENTAÇÃO DE VACAS LEITEIRAS 

Os DDGS são considerados um dos melhores e mais econômicos ingredientes 

alternativos para rações, sobretudo para dietas de gado de corte, vacas leiteiras e aves. Por ser 

rico em proteínas, minerais, vitaminas, energia e gorduras, pode ser uma substituição 

adequada de outros alimentos mais caros como o milho e o farelo de soja (Nuttelman et al., 

2011; Ramirez-Ramirez et al., 2016; Pecka-Kiełb et al., 2017; Buenavista et al., 2021). 

O DDGS, por ser uma fonte rica em proteínas e energia, é indicado para substituir 

parte da ração total ou de alguns grãos, na alimentação de vacas leiteiras. Estudos comprovam 

a adição de até 30% de DDGS na substituição parcial de ingredientes da ração total misturada, 

sem nenhum impacto negativo no ganho de peso ou prenhez.  (Zhang et al., 2010; Nuttelman 

et al., 2011). 

A inclusão de DDGS nas dietas pode afetar o consumo de matéria seca conforme a 

quantidade de fibra presente. Conforme há aumento na porcentagem de DDGS na dieta, há 

diminuição no consumo, segundo Griffin et al. (2012). Em contraposição, quando o DDGS 

substituiu o farelo de soja, há um aumento no consumo de matéria seca e redução da 

ruminação (Benchaar et al., 2013). O consumo de matéria seca aumenta linearmente, 

enquanto a digestibilidade aparente total de matéria seca e a energia bruta diminuem 

linearmente com o aumento do nível de DDGS na dieta. 

Os efeitos dessa substituição na eficiência alimentar podem ser observados na 

produção de leite de vacas de leite da raça Holandesa. Uma substituição parcial da silagem 

por 20% de DDGS aumenta essa produção, assim como os teores de proteína e lactose, assim 

como não é observado impactos no pH ruminal. O uso de DDGS reduz a necessidade de soja 

e milho moídos nas formulações de ração total misturadas, e com isso, reduz o custo da 

produção de leite, aumentando a receita dos produtores (Kelzer et al.,  2009; Zhang et 

al.,  2010).  
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Além disso, o uso de DDGS nas dietas de vacas leiteiras pode favorecer um aumento 

no teor de ácido linoleico conjugado (CLA). Este possui diversos benefícios para a saúde, 

inclusive como imunoestimulante. O leite e a carne são fontes de CLA, e os alimentos de 

origem animal possuem uma concentração maior que os alimentos de origem vegetal. Vários 

fatores influenciam nessa concentração, como a proporção volumoso e concentrado e 

alimentos ricos em gordura insaturada. O CLA não só é importante na alimentação humana, 

como é essencial para a produção bovina e no desenvolvimento reprodutivo dos animais. São 

relatados aumentos nas taxas reprodutivas quando adicionado o coproduto na composição da 

dieta de novilhas com aptidão leiteira e de corte (Anderson et al., 2015; Ramirez-Ramirez et 

al., 2016). 

Apesar dos vários benefícios da inclusão de DDGS na alimentação animal, ainda são 

necessários mais estudos sobre os níveis de inclusão na dieta de vacas leiteiras e em relação à 

composição do leite e produção. A variação no valor nutricional de DDGS é um desafio, pois 

os níveis de nutrientes digestíveis variam de acordo com o processo usado na produção de 

etanol. Também as dietas devem conter níveis satisfatórios de nutrientes para demonstrar todo 

o desempenho desses animais. Não obstante, há carência de um sistema de classificação de 

qualidade, com testes e processamentos padronizados e de fornecimento da matéria prima de 

DDGS (Mohammadi Shad et al., 2021).  

Com relação a sua fonte original, o DDGS é em média 2 a 3 vezes mais concentrado 

em nutrientes, sobretudo em enxofre. Durante a produção do etanol, é necessário a adição de 

enxofre para ajustar o pH, no entanto, o gado leiteiro possui um limite máximo tolerável de 

ingestão desse elemento químico de 0,4% na matéria seca da dieta. Portanto, a concentração 

de enxofre em DDGS deve ser investigada a fim de manter uma taxa de inclusão de DDGS 

em um nível seguro (Ortín e Yu, 2009). A previsibilidade e a consistência da qualidade do 

produto são essenciais para a formulação de dietas adequadas, para assim, identificar os 

melhores níveis de inclusão de DDGS nas dietas de vacas leiteiras (Buenavista et al., 2021).

  

5 EXPERIÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DDGS NO LPBL 

Dada a devida importância do produto na alimentação de vacas leiteiras e pelos 

resultados produtivos e econômicos encontrados, o DDGS passou a ser utilizado como fonte 

de PNDR nas dietas dos animais de alta produção do LPBL, após os resultados obtidos no 

experimento. A utilização de DDGS demostrou ter potencial em resultar índices produtivas 
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semelhantes aos obtidos com a utilização de farelo de soja BYPASS, com menor custo de 

aquisição quando comparados. 

6 MATERIAIS E MÉTODOS 

6.1 LOCAL, INSTALAÇÕES E ANIMAIS 

O experimento foi conduzido nas dependências do Laboratório de Pesquisa em 

Bovinos de Leite (LPBL) do Departamento de Nutrição e Produção Animal (VNP) da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ-USP), 

em Pirassununga. As análises bromatológicas e de composição do leite foram realizadas no 

Laboratório de Bromatologia do LPBL. As demais análises foram realizadas nas dependências 

do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia Animal do VNP. 

Foram utilizadas 24 vacas leiteiras da raça Holandesa, sendo 18 multíparas e 6 

primíparas, apresentando no início do fornecimento das dietas experimentais 200 ± 40.0 dias 

em lactação (DEL), 599 ± 78.0 kg de peso corporal (PC) e 30 ± 3.92 L de produção de leite 

(PL). Os animais foram alojados em galpão com baias individuais de 17,5 m2, com piso 

concretado, camas de areia, comedouro e bebedouro, e ventilação forçada, sendo ordenhados 

mecanicamente duas vezes ao dia. De acordo com a produção de leite, peso vivo e dias em 

lactação, os animais foram distribuídos em nove quadrados latinos (QL) 3 × 3, 

contemporâneos e balanceados. Cada período experimental teve duração de 21 dias cada um, 

sendo os 14 primeiros de adaptação à dieta e os 7 dias finais para coleta de dados e amostras. 

6.2 DIETAS EXPERIMENTAIS  

As três dietas experimentais foram formuladas de acordo com as recomendações do 

NRC (2001), com relação volumoso:concentrado de 48:52. Os tratamentos foram compostos 

por: 1) CON., sendo farelo de soja a base proteica do concentrado da dieta; 2) SOY., 

substituição de 30% de farelo de soja por farelo de soja tostado (Soypass®, Cargill); 3) 

DDGS, substituição de 30% do farelo de soja por grãos secos de destilaria com solúveis 

(DDGS) (FlexyPro®, Cargill). Os alimentos foram misturados de forma manual e fornecidos 

na forma de dieta completa (TMR), duas vezes ao dia (07h e às 13h) e os animais tiveram 

acesso à dieta e à água à vontade durante todo período experimental.  

Os ingredientes utilizados para formulação da dieta estão descritos na tabela 1. Os 

concentrados foram ajustados de acordo com a composição bromatológica da silagem de 
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milho utilizada durante o período experimental, onde os mesmos eram preparados e 

misturados semanalmente na fábrica de rações dentro das dependências da Universidade de 

São Paulo, como descrito da Tabela 2. 

Diariamente foram feitas pesagens das quantidades dos volumosos e concentrados 

fornecidos e das sobras de cada tratamento, para estimativa do consumo individual. O 

fornecimento de alimentos foi dimensionado para prover entre 105 e 110% do consumido no 

dia anterior para que não houvesse inibição do consumo. Assim, o consumo de alimentos foi 

obtido pela diferença entre o fornecimento de MS e nutrientes e a quantidade destes presentes 

nas sobras. Nos últimos sete dias de cada período experimental, foram coletadas amostras 

diárias dos alimentos e sobras, as quais compuseram amostra composta e congeladas a -20º C 

para posteriores análises químico-bromatológicas.    

A tabela 3 nos mostra os ingredientes e a composição química das dietas 

experimentais (g/kg MS) e a distribuição do tamanho das partículas (%) de cada tratamento, 

onde através do sistema Penn State Particle Size Separator com quatro bandejas, sendo que na 

primeira ficaram retidas partículas com diâmetro superior a 19 mm, na segunda partículas 

com diâmetro entre 8 mm, a terceira partículas com diâmetro superior a 4mm e a quarta e 

última bandeja, com fundo fechado, retém partículas com diâmetro inferior a 4 mm. 
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Tabela 1 - Composição química dos ingredientes das dietas experimentais (g/kg MS).  

Ingredientes 

ML1 FS2 GS3 PC4 SOY5 DDGS6 SM7  Composição Química 

  

  

Matéria seca 843,4 870,1 880,1 845,5 860,5 886,0 263,9 

Matéria orgânica 983,3 936,0 949,6 942,4 959,9 970,0 959,9 

Carboidrato não fibroso 697,9 228,6 91,6 660,7 194,4 25,0 408,0 

Fibra em detergente neutro 336,0 199,8 314,6 177,9 249,0 497,9 440,7 

Fibra em detergente ácido 122,3 89,7 159,3 131,8 127,7 281,7 286,3 

Proteína bruta 101,2 486,2 366,6 79,6 503,2 449,3 88,4 

PIDN8 21,3 63,5 110,3 20,8 108,0 223,4 16,9 

PIDA9 9,4 25,9 37,7 16,2 47,5 149,0 11,5 

Extrato etéreo 45,0 18,4 172,5 20,8 21,2 91,3 22,8 

Matéria mineral 16,7 64,0 50,4 57,6 62,5 30,0 40,1 

Lignina 5,4 6,8 6,1 5,3 5,5 5,5 52,0 

Amido 786,6 54,5 44,6 93,6 35,4 57,0 249,7 

FDN indigestível 22,4 14,2 12,9 32,9 20,5 24,6 191,2 
1Milho moído; 2Farelo de Soja; 3Grão de soja; 4Polpa cítrica; 5Farelo de soja tostado; 6 Coproduto de milho

de usinas de etanol com solúveis; 7Silagem de milho; 8Proteína insolúvel em detergente neutro; 9Proteína

insolúvel em detergente ácido. 
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1DDGS: Coproduto de milho de usinas de etanol com solúveis 2Cada Kg contém: 215 g de Ca; 60 g de P; 20g de 

S; 20g de Mg; 35g de K; 70g de Na; 15mg de Co; 700mg de Cu; 600mg F; 10mg de Cr; 700mg de Fe; 40Mg de 

I; 1600mg de Mn; 20mg de Se; 2500mg de Zn; 200.000 UI de Vit A; 50.000Ui de Vit D3 e 1500UI de Vit. E; 
3Proteína insolúvel em detergente neutro; 4Proteína insolúvel em detergente ácido. 

  

 

 

 

Tabela 2. Ingredientes e composição química dos concentrados experimentais (g/kg). 

  
Dietas experimentais1 

CON SOY DDGS 

Ingredientes (g/kg MS) 

Milho moído 352 358 333 

Polpa cítrica 158 158 158 

Farelo de soja 306 216 223 

Grão de soja 124 124 124 

Farelo de soja tostado - 85 - 

DDGS1 - - 103 

Bicarbonato de sódio 16,0 16,0 16,0 

Núcleo mineral2 25,0 25,0 25,0 

Calcáreo calcítico 14,0 14,0 14,0 

Sal Comum 5,0 5,0 5,0 

Composição química (g/kg MS) 

Matéria seca  859,4 858,5 856,5 

Matéria orgânica  900,1 899,9 902,1 

Fibra em detergente neutro  171,5 175,2 194,0 

Fibra em detergente ácido 80,0 85,8 100,8 

Proteína bruta  242,8 241,8 246,4 

Extrato etéreo 46,2 46,7 53,2 

Matéria mineral 40,8 53,3 47,9 

Lignina 5,6 5,5 5,5 

Amido 333,7 319,0 337,9 

 FDN indigestível 19,1 19,7 20,0 
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Tabela 3. Ingredientes e composição química das dietas experimentais (g/kg). 

  
Dietas experimentais1 

CON SOY DDGS 
Ingredientes (g/kg MS) 

Silagem de milho 479 479 479,7 
Milho moído 183 186 173,5 
Polpa cítrica 82 82 81,9 
Farelo de soja 159 112 115,9 
Grão de soja  64,7 64,7 64,7 
Soypass - 44 - 
DDGS - - 53,4 
Bicarbonato de sódio 8,2 8,2 8,2 
Núcleo mineral2 12,9 12,9 12,9 
Calcáreo calcítico 7,3 7,3 7,3 
Sal Comum 2,6 2,6 2,6 

Composição Química (g/kg) 
      MS 415,0 423,8 425,8 
      MO 924,1 925,3 924,0 

PB3 167,2 166,6 169,2 
PDR4  107 100 100 
PNDR5 56 64 63 
EE6 37,0 37,3 41,2 
FDN7 279,5 281,7 293,1 
FDNf8 265 265 265 
CNF9 424,8 394,2 350,9 
NEl10 (Mcal/kg MS) 1,59 1,59 1,58 
Amido  292,9 294,9 285,5 
Lignina 79,8 79,8 79,8 

Distribuição do tamanho das partículas (%) 
>19 mm 12,22 10,44 11,14 

19 – 8 mm 36,93 38,81 35,20 

8 – 4 mm 18,51 16,94 20,95 

< 4 mm 32,34 33,81 32,71 
1Dietas experimentais: CON: Dieta Controle, SOY: Substituição em torno de 30% do Farelo de So
Farelo de soja tostado, DDGS: Substituição em torno de 30% do Farelo de Soja por DDGS. Cada Kg co
215g de Ca; 60g de P; 20g de S; 20g de Mg; 35g de K; 70g de Na; 15mg de Co; 700mg de Cu; 600
10mg de Cr; 700mg de Fe; 40Mg de I; 1600mg de Mn; 20mg de Se; 2500mg de Zn; 200000Ui de V
50000Ui de Vit D3 e 1500UI de Vit. E; 3Proteína Bruta; 4Proteína degradável no Rúmen; 5Proteín
Degradável no Rúmen; 6Extrato Etéreo; 7Fibra em Detergente Neutro; 8Fibra em Detergente Neutro vin
Forragem; 9Carboidrato Não Fibroso; 10Energia Líquida de Lactação. 
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Tabela 4 - Composição aminoacídica dos ingredientes e nas dietas experimentais (AA/% MS) 

 SM1 ML2 PC3 FS4 SG5 SOY6 DDGS7 
  Dietas experimentais8 
  CON SOY DDGS 

Alanina 0,751 0,690 0,324 2,234 1,668 2,257 3,242 0,976 0,973 1,047 
Arginina 0,697 0,593 0,605 4,700 3,461 4,747 2,777 1,464 1,453 1,405 
Ácido 
aspartico 0,370 0,711 0,669 6,280 4,647 6,323 3,453 1,662 1,647 1,570 

Cistina 0,054 0,140 0,032 0,664 0,535 0,671 0,771 0,195 0,193 0,206 
Ácido 
Glutâmico 0,849 1,778 0,507 8,967 6,681 9,079 7,540 2,633 2,616 2,634 

Glicina 0,316 0,377 0,302 2,129 1,636 2,161 1,827 0,690 0,686 0,692 
Histidina 0,131 0,410 0,194 1,992 1,468 1,969 1,975 0,565 0,560 0,581 
Hidroxiprolina 0,033 0,022 0,130 0,074 0,073 0,075 0,032 0,047 0,047 0,045 
Isoleucina 0,250 0,323 0,173 2,255 1,752 2,257 1,700 0,665 0,660 0,656 
Leucina 0,675 1,110 0,335 3,846 2,937 3,917 5,079 1,356 1,351 1,452 
Lisina 0,229 0,366 0,238 3,909 3,063 3,832 2,070 1,016 1,002 0,955 
Metionina 0,065 0,162 0,000 0,548 0,409 0,564 0,866 0,175 0,174 0,196 
Fenilalanina 0,272 0,442 0,216 2,508 1,919 2,555 2,122 0,752 0,748 0,754 
Prolina 0,490 0,862 0,972 2,550 1,940 2,586 3,791 1,004 1,000 1,089 
Serina 0,207 0,442 0,238 2,603 1,877 2,661 2,313 0,735 0,731 0,743 
Treonina 0,250 0,302 0,151 1,992 1,479 2,033 1,837 0,600 0,597 0,610 
Tirosina 0,174 0,313 0,140 2,013 1,489 2,001 2,038 0,569 0,563 0,588 
Valina 0,338 0,453 0,227 2,308 1,825 2,310 2,334   0,748 0,743 0,770 
1Silagem de milho; 2Milho moído; 3Polpa cítrica; 4Farelo de soja tostado; 5Grão de soja; 6Farelo de soja tostado; 7Coproduto de 
milho de usinas de etanol com solúveis; 8Dietas experimentais: CON: Dieta Controle, SOY: Substituição em torno de 30% do Farelo de
Soja por Farelo de soja tostado, DDGS: Substituição em torno de 30% do Farelo de Soja por DDGS. 
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6.3 ANÁLISE DE ALIMENTOS  

As amostras compostas de alimentos e sobras foram pré-secas em estufa de ventilação 

forçada à 65oC por 72 horas, e processadas em moinhos de facas (Arthur H. Thomas, 

Filadélfia, EUA), utilizando peneiras com poros de 1 mm e de 2 mm. Amostras moídas a 1 

mm foram utilizadas para avaliação do teor de matéria seca definitiva (MS, método 930.15), 

matéria orgânica (MS – cinzas), proteína bruta (PB; método 984.13, N × 6,25), e extrato 

etéreo (EE; método 920.39), de acordo com os métodos descritos pela AOAC (2000). O teor 

de FDN, FDA e lignina (método de dissolução em ácido sulfúrico) das amostras foram 

mensurados de acordo com Van Soest et al. (1991), sendo os resultados obtidos expressos 

com cinzas. Para determinação do FDN foi utilizado α-amilase sem adição de sulfito de sódio 

(UNDERSANDER et al., 1992).  

Os nutrientes digestíveis totais (NDT) foram calculados de acordo com as equações do 

NRC (2001), e a energia líquida de lactação (ELL) calculada de acordo com Weiss et al. 

(1992), sem correção para o fator de processamento para a correção da estimativa da 

digestibilidade dos carboidratos não-fibrosos (CNF). Os CNF foram calculados de acordo 

com Hall (2000), onde: CNF (g/kg) = 1000 – [(PB + EE + MM + FDN)]. As amostras 

também foram analisadas quanto ao teor de amido, por meio do método de degradação 

enzimática (Amyloglucosidase®, Novozymes, Curitiba, PR, Brasil) e as absorbâncias foram 

medidas pelo espectrofotômetro semiautomática (SBA-200, CELM®, São Caetano do Sul, 

SP, Brasil) de acordo com a metodologia de Hendrix (1993). 

As amostras dos ingredientes utilizados nas dietas foram agrupadas por período e 

encaminhadas para laboratório comercial (Laboratório CBO, Valinhos SP), onde foi analisado 

o perfil de aminoácidos, exceto triptofano, usando o método HLPC. Foram quantificados os 

aminoácidos, hidroxiprolina, ácido aspártico, ácido glutâmico, serina, glicina, histidina, 

taurina, arginina, treonina, alanina, Prolina, tirosina, valina, cistina, isoleucina, leucina, 

fenilalanina, lisina e metionina. A massa hidrolisada foi calculada em função do teor de %PB 

na amostra. De acordo com a concentração de AA, foi feita uma estimativa da quantidade dos 

mesmos levando em consideração a inclusão do ingrediente nas dietas experimentais (%  MS 

da dieta). 
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6.4 ÍNDICE DE SELEÇÃO DE PARTÍCULAS 

Amostras da TMR e sobras foram analisadas para a distribuição do tamanho de 

partículas usando um sistema separador de partículas com peneiras estratificadoras (Penn 

State Particle Separator – Nasco, Fort Atkinson, WI) como descrito por Kononoff et al. 

(2003).  

O índice de seleção foi calculado conforme descrito por Silveira et al. (2007), como o 

consumo efetuado pelos animais correspondentes a cada peneira (P1 a P4) expresso pela 

porcentagem do consumo total predito. 

Assim, PTMR representa o tamanho da partícula da TMR e PREC o tamanho da partícula 

recusada. Quando o índice de seleção é igual a 1 significa que não houve seleção pelos 

animais, < 1 indica que os animais recusaram determinado tamanho de partícula e quando > 1 

indica que os animais tiveram preferência para determinado tamanho de partícula. 

6.5 DIGESTIBILIDADE APARENTE TOTAL DOS NUTRIENTES 

A digestibilidade aparente total da matéria seca e dos nutrientes e a quantidade total de 

matéria seca fecal excretada foram estimadas pela concentração de fibra em detergente neutro 

indigestível (FDNi) como marcador interno. As fezes foram coletadas diretamente da ampola 

retal, a cada nove horas, com início no 18° dia do período experimental, antes da ordenha da 

manhã (0600 h - tempo zero) e com final no 20° dia às 2100 h, representando uma coleta a 

cada 3 horas em um período de 24 horas. Após cada coleta, as amostras foram congeladas em 

freezer à -20°C, e no final de cada período foram homogeneizadas a fim de se obter uma 

amostra composta por vaca e período. 

As amostras de silagem, sobras e fezes foram pré-secas em estufa com ventilação 

forçada (60ºC por 72 horas), e, em conjunto com as demais amostras de ingredientes, foram 

processadas em moinho de facas com peneiras de porosidade 2 mm.  

Para análise de FDNi, as amostras processadas foram acondicionadas em sacos de 

tecido não-tecido (TNT-100g/m2; Casali et al. 2008), com dimensões de 5 × 5 cm. As 

alíquotas foram acondicionadas em todos os sacos, segundo a relação de 20 mg de matéria 

seca por centímetro quadrado de superfície e incubadas no rúmen de duas vacas adaptadas à 

dieta controle do experimento, por um período de 12 dias ou 288 h, de acordo com os 

métodos descritos por Nocek, (1988).   
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A digestibilidade da MS e nutrientes foi calculada através do consumo de nutrientes, a 

concentração dos mesmos nas fezes e sua excreção. 

6.6 PRODUÇÃO E COMPOSIÇÃO DO LEITE 

As vacas foram ordenhadas mecanicamente utilizando sistema de ordenha duplo-oito 

linhas baixa acoplada ao sistema Alpro® (DeLaval, Tumba, Suíça), duas vezes ao dia, às 6:00 

e às 16:00, sendo a produção de leite registrada eletronicamente. A produção de leite média do 

período de coleta será utilizada nas análises estatísticas. As amostras de leite serão coletadas 

nas ordenhas realizadas nos 15º, 16º e 17º dias de cada período experimental. Após as coletas 

do período da manhã, as amostras serão refrigeradas e misturadas de maneira proporcional 

(60:40) com as amostras obtidas no período da tarde. As amostras de leite serão avaliadas 

quanto aos teores de gordura, proteína e lactose, utilizando metodologia infravermelho 

(Lactoscan®, Entelbra, São Paulo, SP, Brasil). 

A produção de leite foi corrigida para 3,5% de gordura (PLCG) de acordo com a 

equação proposta por Sklan et al. (1992): 3,5% PLCG = (0,432 + 0,165 × % de gordura no 

leite) × produção de leite (kg/d).  

A produção de leite também foi corrigida para energia (PLCE) de acordo com Dairy 

Records Management System (2014) onde: PLCE = 0,327 × produção de leite (kg/d) + 12,86 

× produção de gordura (kg/d) + 7,65 × produção de proteína (kg/d). 

Alíquotas das amostras (10 mL) foram desproteinizadas no dia 16, de acordo com Broderick e 

Clayton (1997), depois filtradas em papel filtro (poro de 14 µm), para remoção de proteínas, e 

congeladas. As amostras desproteinizadas foram subsequentemente analisadas quanto ao teor 

de ureia, utilizando kits colorimétricos comerciais (Bioclin®, Belo Horizonte, MG, Brasil), 

com leitura sendo realizada em um analisador bioquímico semi-automático (SBA-200, 

CELM), e quanto ao teor de alantoína, utilizando kits colorimétricos comerciais, sendo a 

leitura realizada em um leitor de microplaca (Biochrom Asys UVM 340 Microplate Reader, 

Biochrom®, Cambridge, RU). 

6.8 BALANÇO DE NITROGÊNIO  

A excreção urinária diária foi estimada a partir da concentração urinária de creatinina, 

considerando uma excreção diária de 24,05 mg (0,220 mmol) de creatinina por kg de peso 

vivo (Chizzotti et al., 2004). O volume de excreção diária de urina foi estimado considerando 

uma excreção diária de creatinina de 24,05 mg/kg peso vivo (PV) de acordo com Chizzotti et 
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al. (2008). A concentração de creatinina na urina foi determinada por meio de kits 

bioquímicos comerciais (creatinina cinética, n catálogo K-067; Bioclin, Belo Horizonte, 

Brasil) e absorbâncias medidas em espectrofotômetro (SBA 200, Celm, São Caetano do Sul, 

Brasil). As concentrações de alantoína na urina e no leite foram analisadas de acordo com 

Fujihara et al. (1987). A concentração de ácido úrico na urina foi analisada por meio de kit 

bioquímico comercial (n catálogo 052; Bioclin). 

Amostras de leite de aproximadamente 300 ml que foram coletadas no 15°, 

compreendendo amostras proporcionais das ordenhas da manhã e da tarde, para a realização 

das análises de compostos nitrogenados totais, alantoína e uréia. Parte da amostra composta 

de leite foi desproteinizada com ácido tricloroacético 25% (TCA), onde 10 ml de leite foram 

misturados com 5 ml de TCA, filtrados em papel-filtro e armazenados a –20°C. 

O consumo de nitrogênio foi determinado por meio do consumo de PB, retirando-se o 

valor de conversão de nitrogênio 6,25, obtendo-se a quantidade em gramas de nitrogênio 

consumida. O mesmo cálculo foi realizado com os valores de PB das fezes, obtendo-se a 

excreção total de nitrogênio (g/kg MS). O nitrogênio total das amostras de urina foi 

determinado de acordo com o método 984.13 descrito na AOAC (2000) utilizando o método 

micro Kjeldahl. A secreção de N no leite foi obtida dividindo-se a secreção de proteína no 

leite pelo coeficiente 6,38. O balanço de nitrogênio (N) foi determinado pela diferença entre o 

consumo de nitrogênio e a soma da excreção de N nas fezes, urina e no leite. 

6.10 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

Os dados foram submetidos a análise de variância utilizando o PROC MIXED do SAS 

9.4 (SAS Institute, Cary, NJ, EUA), de acordo com o seguinte modelo estatístico: 

Yijkl = µ + Qi + aj:i + Tk + Pl + eijkl 

Considerando: aj:i  N (0,  ) e eijkl  N (0,  ); em que: Yijkl é o valor observado da 

variável resposta; µ é a média geral; Qi é o efeito fixo de quadrado (i = 1 à 8); aj:i é o efeito 

aleatório de animal dentro de cada quadrado Latino (j = 1 à 24); Tk é o efeito fixo do 

tratamento (k = 1 à 3); Pl  é o efeito fixo do período experimental (l = 1 à 3); eijkl é o erro 

experimental; N indica distribuição normal (Gausiana);   é a variância associada ao efeito 

aleatório de animal; e   é a variância residual. As médias foram ajustadas por LSMEANS e 

os graus de liberdade foram calculados pelo método de Kenward e Roger (1997). As 

diferenças entre os tratamentos foram estudadas pelos seguintes contrastes ortogonais: CON 
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vs Fontes de PNDR (SOY + DDGS; C1) ou SOY vs DDGS (C2). O nível de significância foi 

considerado de 5% e tendência de 5 a 10%.   

7 RESULTADOS 

O aumento da PNDR na dieta usando FST ou FP tendeu a aumentar (P ≤ 0,07) a ingestão 

(kg/d) de MS e MO e aumentou (P ≤ 0,03) a ingestão de FDN, PB e EE (Tabela 5). O 

consumo de MS foi semelhante quando comparados os tratamentos com diferentes perfis de 

AA digestíveis (FST vs FP). Vacas alimentadas com FP tenderam a ter maior (P = 0,008) 

ingestão de FDN e maior (P < 0,001) ingestão de EE do que o grupo FST. Em relação ao 

consumo em % do PV, maior (P ≤ 0,01) consumo de MS e FDN foi observado nas vacas 

alimentadas com alta PNDR, enquanto o consumo de FDN foi maior nos grupos PNDR em 

comparação com as vacas alimentadas com FS. O índice de seleção de partículas (entre 8-4 

mm e <4 mm) foi menor (P ≤ 0,03) nos tratamentos de alta PNDR, enquanto o grupo FP teve 

maior (P ≤ 0,05) índice de seleção de partícula do que grupo FST. Não foram detectadas 

diferenças no índice de seleção de partícula >19 mm e 19-8 mm. A digestibilidade da matéria 

orgânica tendeu a ser menor (P = 0,09) em tratamentos com PNDR alta em comparação ao 

CON. Não foram detectadas outras diferenças de tratamento para os coeficientes de 

digestibilidade de MS, FDN, PB e EE entre os grupos. A produção de leite e lactose foram 

maiores nos tratamentos com alta PNDR comparados ao CON (Tabela 6). A produção de leite 

e proteína corrigida para energia tendeu a aumentar (P ≤ 0,10) ao alimentar os animais com 

dietas contendo alta PNDR. Não foram observadas diferenças na produção de leite e sólidos 

entre o FST e FP. O aumento da PNDR na dieta não teve efeito sobre a concentração de 

gordura, proteína e lactose do leite, mas a concentração de proteína do leite foi maior (P = 

0,01) nas vacas alimentadas com FP em comparação ao grupo FST. Em relação ao balanço de 

N, foi observado aumento do consumo de N dos tratamentos com maiores níveis de PNDR 

(tabela 7). A concentração de nitrogênio uréico no leite, a eficiência alimentar e as 

concentrações séricas de N-ureico e glicose não foram afetadas pelos tratamentos (tabela 7). 
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Tabela 5. Consumo de matéria seca e nutrientes, coeficiente de digestibilidade e índice 
de seleção de vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes de proteína. 

Item 
Tratamentos1 

SEM 
P-valor2 

CON SOY DDGS C1 C2 

Consumo, kg/d 

Matéria seca 25,3 25,8 26,2 0,83 0,063 0,372 

Matéria orgânica 23,2 23,6 24,1 0,81 0,065 0,215 

Carboidrato não fibroso 12,0 12,0 11,8 0,40 0,674 0,344 

Fibra em detergente neutro 7,14 7,35 7,69 0,237 0,001 0,008 

Proteína bruta 4,27 4,37 4,51 0,143 0,026 0,132 

Extrato etéreo  0,942 0,968 1,04 0,0331 <0,001 <0,001 

Consumo, % PV 
Matéria seca  3,84 3,96 3,98 0,146 0,008 0,656 

Fibra em detergente neutro  1,10 1,13 1,17 0,041 0,003 0,0264 

Índice de seleção       

>19 mm 0,920 0,938 0,935 0,016 0,214 0,849 

19 – 8 mm 0,977 0,941 0,968 0,018 0,152 0,145 

8 – 4 mm 1,005 0,978 0,998 0,006 0,023 0,018 

< 4 mm 1,029 1,008 1,022 0,006 0,027 0,046 

Coeficiente de digestibilidade, % 

Matéria seca  70,2 70,0 68,7 0,75 0,180 0,108 

Matéria orgânica 72,4 71,2 71,1 0,91 0,088 0,963 

Fibra em detergente neutro 36,0 37,3 36,6 0,95 0,357 0,607 

Proteína bruta  69,9 69,6 68,7 0,97 0,440 0,418 

Extrato etéreo 80,4 79,3 79,7 1,54 0,452 0,760 
1CON: Dieta controle contendo farelo de soja como principal fonte proteica; SOY: substituição parcia
farelo de soja por farelo de soja tostado; DDGS: substituição parcial de farelo de soja por Coproduto de m
de usinas de etanol com resíduos (DDGS). 2Contrastes ortogonais: C1 = Controle vs Fontes de proteína; 
C2 = SOY vs DDGS. 
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Tabela 6: Produção e composição do leite e eficiência produtiva de vacas leiteiras 

alimentadas com diferentes fontes de proteína. 

Item 
Tratamentos1 

SEM 
P-valor2 

CON SOY DDGS C1 C2 

Produção, kg/d 

Leite 28,0 28,9 28,8 0,57 0,046 0,815 

PLCG3 32,3 33,3 33,0 0,60 0,119 0,685 

PLCE4 32,5 33,5 33,4 0,59 0,099 0,868 

Gordura 1,24 1,28 1,26 0,030 0,224 0,685 

Proteína 0,96 0,98 0,99 0,019 0,073 0,440 

Lactose 1,44 1,49 1,48 0,028 0,037 0,795 

Composição, % 
      

Gordura 4,45 4,47 4,43 0,106 0,945 0,636 

Proteína 3,43 3,40 3,45 0,019 0,758 0,010 

Lactose 5,14 5,17 5,15 0,031 0,293 0,469 

Ureia, mg/dL 21,0 19,8 19,7 0,87 0,231 0,900 

Eficiência 
      

Produção de leite/CMS5 1,12 1,14 1,12 0,040 0,459 0,174 

PLCG/CMS 1,29 1,32 1,28 0,038 0,666 0,202 

PLCE/CMS 1,30 1,32 1,30 0,039 0,638 0,261 
1CON: Dieta controle contendo farelo de soja como principal fonte proteica; SOY: substituição parcial de 
farelo de soja por farelo de soja tostado; DDGS: substituição parcial de farelo de soja por Coproduto de 
milho de usinas de etanol com resíduos (DDGS). 2Contraste: C1 = Controle vs Fontes de proteína; C2 = 
SOY vs DDGS, 3Produção de leite corrigida para 3,5% de gordura (Leite corrigido para gordura = (0,432 
+ 0,165 × porcentagem de gordura no leite) × produção de leite (kg/d)), 4Produção de leite corrigida para 
energia, 5Consumo de matéria seca. 
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8 DISCUSSÃO 

Levantamos a hipótese de que aumentar a PNDR na dieta usando FST ou FP 

melhoraria o desempenho, e alteraria o perfil de AA digestível (ou seja, melhor razão 

Lis/Met) resultando em maior produção de proteína no leite ao comparar os tratamentos FST e 

FP. É importante destacar que o modelo para estimar a degradabilidade de proteínas no rúmen 

utilizado pelo NRC (2001) contém imprecisões como apontado em Tedeschi et al. (2015) e no 

NASEM (2021). Por exemplo, Broderick et al. (2010) meta-analisaram dados de 32 estudos e 

relataram que o NRC (2001) subestimava a PDR (ou seja, superestimava a PNDR) em 22% 

do valor omasal observado. Imprecisões nas estimativas de PDR/PNDR pela observação do 

NRC (2001) suporta respostas positivas em produção de leite e CMS observados na literatura 

Tabela 7:  Balanço de nitrogênio de vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes 
de proteína. 

Item 
Tratamento1 

SEM 
P-valor 2 

CON SOY DDGS C1 C2 

Utilização de N3, g/d 

Consumo de N  683 703 723 24,3 0,026 0,187 

N leite4 151 154 156 3,1 0,082 0,534 

N fecal5 205 213 226 11,6 0,055 0,122 

N urinário6  65,9 66,7 70,4 4,32 0,509 0,425 

N retido 262 270 271 17,1 0,507 0,937 

N absorvido  479 491 485 16,0 0,340 0,628 

Utilização de N, % N consumido 

N leite 22,3 22,4 21,9 0,76 0,615 0,232 

N fecal 30,0 30,1 31,1 1,05 0,583 0,377 

N urinário 9,58 9,78 9,40 0,63 0,979 0,505 

N retido 37,6 37,7 37,2 1,60 0,908 0,735 

N absorvido 70,0 69,9 68,9 1,05 0,583 0,377 
1CON: Dieta controle contendo farelo de soja como principal fonte proteica; SOY: substituição parcial 
de farelo de soja por farelo de soja tostado; DDGS: substituição parcial de farelo de soja por Coproduto 
de milho de usinas de etanol com resíduos (DDGS), 2Contraste: C1 = Controle vs Fontes de proteína; C2 
= SOY vs DDGS, 3Nitrogênio; 4Nitrogênio uréico excretado no leite; 5Nitrogênio uréico excretado nas 
fezes; 5Nitrogênio uréico excretado na urina. 
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ao alimentar mais PNDR para vacas em lactação. Embora, no experimento atual, as 

quantidades de PDR e PNDR tenham sido fornecidas em excesso de acordo com as 

estimativas do NRC (2001), a alimentação com fontes de proteína ricas em frações de proteína 

não degradadas no rúmen, de fato, aumentou a produção de leite sem afetar a digestibilidade 

total da PB e a excreção de DP. Melhorias no desempenho ao alimentar mais PNDR podem 

ser observadas se o aumento do fluxo de proteína alimentar no intestino delgado não for 

compensado pela diminuição do fluxo de proteína microbiana (Bateman, 2005). Dados de 

diferentes estudos, coletivamente, sugerem que um mínimo de 10% de PDR é necessário para 

não prejudicar o CMS e a proteína microbiana em vacas leiteiras (Reynal & Broderick, 2005; 

Broderick & Reynal, 2009). Observe que o NASEM atual (2021) recomenda um PDR mínima 

na dieta de 10%, que foi usado como o nível limite de PDR nas formulações das dietas para o 

estudo atual. Melhor desempenho de vacas alimentadas com FST e FP está associado a maior 

ingestão de MS, FDN e PB, e suportado por nenhuma diferença na eficiência alimentar. Um 

maior índice de seleção de partículas da dieta com tamanho de partículas menores foi 

observado nas dietas FST e FP sobre COM, onde também pode ser um fator potencial para 

diferenças na produção de leite. Um aumento no índice de seleção de partículas menores no 

tratamento FP contrasta com o especulado por Brown & Bradford (2020) em relação ao sabor 

ou odor transmitido durante a produção de um tipo de DDGS. 

O aumento na PDNR da dieta promoveu aumento no consumo da dieta das vacas, mas 

tendeu a reduzir a digestibilidade aparente da MO no trato total. Maior CMS resulta em um 

aumento na taxa de passagem do alimento e menos tempo disponível para degradação no 

rúmen e digestão em todo o intestino. As razões para o aumento marginal no CMS ao 

alimentar fontes de PNDR não são claras com base nos dados relatados neste estudo. 

Alinhando com os resultados observados neste estudo, o aumento da PNDR na dieta com a 

adição de FST ou DDGS aumentou o CMS e a produção de leite (Janicek et al., 2008; 

Benchaar et al., 2013; Martins et al., 2019). A substituição de ureia (0,78% MS da dieta) e FS 

(10,3% da MS da dieta) com FST (a 4,47% MS da dieta) em dietas à base de silagem de 

milho e milho moído aumentaram o CMS e a produção de leite de vacas em meio de lactação 

(Martins et al., 2019). A substituição do FS (13,2% MS da dieta) por diferentes doses de 

DDGS (10 a 30% MS da dieta) aumentou linearmente o CMS e a produção de leite de vacas 

alimentadas com dietas com teores variados de PB (Benchaar et al., 2013).  

 A alimentação com DDGS de milho (com 10 ou 20% de MS da dieta) substituindo o 
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FS e o milho moído melhorou a produção de leite (+1,9 kg/d) e de proteína, e a eficiência 

alimentar em vacas leiteiras (Anderson et al., 2006). Outros estudos relataram ausência de 

efeitos na produção de leite e CMS (Lima et al., 2013; Maxin et al., 2013; Castillo-Lopez et 

al., 2014) ou tendência à diminuição do CMS (Anderson et al., 2006; Morris et al., 2018) ao 

substituir FS por DDGS. Estudos anteriores não mostraram evidências dos efeitos do FST no 

CMS e na produção de leite (Ahrar & Schingoethe, 1979; Driver et al., 1990). Podemos 

perguntar se ao alterar os níveis dietéticos do PNDR de 6,0% para 6,70-6,90% seria suficiente 

para alterar a produção de leite; nós demonstramos que alterar os níveis de PNDR de 5,15 

para 6,30% aumentou a produção de leite das vacas (Martins et al., 2019).  Janice et al. (2008) 

alteraram a PNDR dietética de 6,87 para 7,49% levando as vacas a produzirem 3,2 kg/d a 

mais de leite. Esses estudos demonstraram que diferenças relativamente pequenas nos níveis 

de PNDR, podem promover diferenças na produção de leite ainda maiores do que as 

observadas no experimento atual. Esses estudos, no entanto, não relataram valores ou 

balanços da oferta estimada de PM para determinar se as dietas eram suficientes em PNDR. 

Vale ressaltar que as vacas utilizadas no presente estudo são menos eficientes em termos de 

produção de leite para cada kg de MS consumido do que as vacas dos estudos citados acima 

(Janicek et al., 2008; Benchaar et al., 2013).   

A maioria dos estudos que avaliaram a inclusão de DDGS na dieta relatou um aumento 

ou nenhum efeito no CMS e na produção de leite (Paz et al., 2013; Castillo-Lopez et al., 2014; 

Foth et al., 2015; Ranathunga et al., 2018; Testroet et al., 2018), enquanto poucos estudos 

relataram efeitos negativos do DDGS no desempenho de vacas leiteiras (Morris et al., 2018). 

As razões pelas quais Morris et al. (2018) descobriram que o desempenho reduzido de vacas 

alimentadas com DGGS não é claro, mas pode estar relacionado à alta taxa de inclusão de 

DDGS e, consequentemente, grandes quantidades de ácidos graxos poliinsaturados na dieta, 

nível de PDR da dieta (não relatado) ou balanceamento de AA. Por exemplo, a dieta controle 

apresentou razão Lis/Met de 4,00, enquanto a dieta DDGS apresentou razão Lis/Met de 2,11. 

Além disso, vacas alimentadas com DDGS apresentaram menor concentração plasmática de 

Lis em comparação com vacas CON (Morris et al., 2018). Os estudos citados acima usaram 

taxas de inclusão de DDGS mais altas (≥9,7% MS da dieta) em comparação com o presente 

estudo, sugerindo que mesmo pequenas mudanças no perfil de proteína da dieta (ou seja, 

degradabilidade e teor de AA) podem melhorar a produtividade das vacas. Por exemplo, o 

aumento do teor dietético de PNDR em menos de 1% e Met em 0,021% resultou em 0,80 kg/d 
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mais leite produzido por vacas alimentadas com FP ao comprarmos ao tratamento CON. 

Alguns estudos com maiores inclusões de PNDR e alterando as fontes de proteína ou 

suplementando AA protegido no rúmen, no entanto, não relataram efeitos no desempenho de 

vacas leiteiras (Castillo-Lopez et al., 2014; Lee et al., 2015; Ranathunga et al., 2018). As 

razões para a falta de respostas podem estar relacionadas a imprecisões na estimativa de PM 

(Broderick et al., 2010; NASEM, 2021), e nos desequilíbrios em PM e AA digestíveis, que 

muitas vezes não são relatados em estudos com nutrição proteica e AA.   

 Observe que, apesar de FST ou DDGS aumentarem o consumo de PB sem alterar a 

digestibilidade da PB, os tratamentos não afetaram o NUL ou NUS - corroborando a 

tendência de maior produção de proteína do leite sobre o grupo CON. Contrastando com a 

maioria dos estudos que demonstraram que a alimentação com DDGS a 20% ou menos não 

tem efeito na porcentagem de proteína do leite (Anderson et al., 2006; Kleinschmit et al., 

2007; Schingoethe et al., 2009). A alimentação com DDGS resultou em maior concentração 

de proteína do leite em comparação com o tratamento FST neste estudo. A substituição de 

produtos de soja por DDGS também aumentou a concentração e a produção de proteína do 

leite sem afetar o CMS em vacas em início de lactação (Mjoun et al., 2010). As diferenças na 

concentração de proteína do leite entre vacas alimentadas com FST e FP são insignificantes, 

pois não foram detectadas diferenças na produção de proteína do leite ao compararmos os dois 

tratamentos. Estudos que tentaram substituir fontes de proteína bypass por DDGS são 

escassos na literatura (Mjoun et al., 2010; Brown e Bradford, 2020). Fornecer um novo 

produto de milho de alta proteína (56,1% PB; coproduto da produção de etanol) no lugar de 

FS e FST resultou menor PLCE, rendimento de gordura, proteína e digestibilidade de MS 

(Brown e Bradford, 2020). Esses autores relacionaram os efeitos negativos do produto de 

milho rico em proteínas com a formação de reação de Maillard durante a secagem (Brown e 

Bradford, 2020). Como esperávamos, todas as dietas eram aparentemente excessivas para Lis 

e pobres em Met. Observe que o NRC (2001) considera a fração PNDR de alimentos com o 

mesmo perfil de AA do alimento em PB e não observamos diferenças de tratamento na 

excreção de DP. Estudos anteriores propuseram uma proporção de aproximadamente 3:1 de 

Lys/Met da PM para melhorar a síntese de proteínas do leite (Armentano et al., 1997; Rulquin 

et al., 2006; Wang et al., 2010; Osorio et al., 2013). No presente estudo, o tratamento FP 

apresentou o menor valor da razão Lis/Met (3,98), enquanto os demais tratamentos 

apresentaram valores em torno de 4,3. Além disso, o balanço de Met digestível (oferta – 

necessidades) foi maior no FP do que nos outros tratamentos.     
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 Esperava-se que as diferenças da razão Lis/Met entre os tratamentos fossem maiores 

do que observamos; o teor de Lis do DDGS informado pelo fabricante (3,5% de PB) foi 

inferior ao observado (4,61% de PB) neste estudo. Além disso, o teor de Met na dieta pode ter 

sido subestimado, pois alguns AA de enxofre podem ser perdidos durante a hidrólise de HCl 

realizada para determinação do perfil de AA. A cisteína e a metionina são AA instáveis e 

podem ser degradadas durante a hidrólise ácida devido à reação do enxofre com o oxigênio 

residual pela formação de metionina sulfóxido/sulfona e cisteína sulfênico/sulfênico/ácido 

sulfônico (Lamp et al., 2018). Uma ressalva é que não medimos a digestibilidade intestinal da 

fração PNDR do FST e FP para estimar com precisão o suprimento de PM. Segundo cálculos 

do NRC (2001), tratamentos contendo fontes ricas em PNDR (FST e FP) proporcionariam 

maior balanço de PM do que CON, o que pode estar associado a aumentos na produção de 

leite. De acordo com a excreção de DP, a inclusão de FP na dieta não alterou a oferta de 

proteína microbiana no presente estudo, o que está de acordo com estudos anteriores na 

literatura (Janicek et al., 2008; Maxin et al., 2013).      

 Em resumo, este estudo demonstrou que a hipótese de aumentar a PNDR na dieta 

usando FST ou FP melhoraria o desempenho de vacas leiteiras foi confirmada pelo aumento 

da produção de leite, que é apoiado pelo aumento do CMS e maiores balanços de AA 

digestíveis. A melhoria esperada no rendimento de proteína ao alterar o perfil de AA 

digestível usando FP substituindo produtos de soja não foi evidente neste estudo. A 

alimentação com DDGS no lugar de produtos de soja teve efeitos na ingestão de nutrientes e 

no desempenho das vacas, demonstrando que o DDGS pode ser um substituto valioso para 

FST, dependendo das flutuações dos preços de mercado e da disponibilidade dos produtos. 

Além disso, a substituição de amido de milho e produtos FS por DDGS tem sido 

economicamente benéfica para os produtores de leite quando incluídos até 20% de MS da 

dieta (Ranathunga et al., 2010, 2018).  No presente estudo, FP a 5,34%, substituiu 

0,90% de milho moído e 4,3% (MS da dieta) FS na dieta CON. Ou seja, para cada 1.000 kg de 

MS da dieta, cerca de 1 kg de milho moído e 4 kg de FS foram substituídos por 5 kg de 

DDGS. De acordo com a ERS (2022), o custo médio do ano (2020/2021) do milho foi de R$ 

790/tonelada, FS R$ 1700/tonelada e grãos secos de destilaria $ 1200/ tonelada métrica. 

Assim, se o desempenho for mantido, a substituição de FS por DDGS em dietas de vacas 

leiteiras parece economicamente favorável. 
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9 CONCLUSÕES  

A substituição parcial do FS por FST (4,40% MS da dieta) ou DDGS de milho com alto 

teor de proteína (5,34% MS da dieta) para aumentar a PDNR da dieta melhorou o consumo da 

dieta e a produção de leite sem afetar a digestibilidade da MS e a excreção de DP em vacas 

em meio da lactação. A alimentação com DDGS de milho de alta proteína quando comparada 

com FST teve efeitos significantes na concentração de proteína do leite, apesar de não terem 

sido observadas diferenças na produção de leite e na concentração de proteína do leite. Este 

estudo demonstrou que o DDGS de milho rico em proteínas (a 5,34% MS da dieta) pode ser 

um substituto para FST. 
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1 RESUMO  

O experimento foi conduzido para avaliar os efeitos do aumento do teor de proteína não 

degradável (PNDR) na dieta e a alteração da oferta de aminoácidos (AA) digestíveis no 

desempenho de vacas leiteiras no meio da lactação. 24 vacas da raça Holandesas (200 ± 40 

DEL e 30,0 ± 3,92 kg/d) foram usadas em um experimento em quadrado latino 3 × 3 com 

períodos de 21 dias. Os tratamentos foram: controle (CON), dieta com 6,0% PNDR (% 

MS/dieta); (SOY), dieta com 6,7% PNDR; e (DDGS), dieta com 6,9% PNDR. As diferenças 

entre os tratamentos foram avaliadas usando contrastes ortogonais: 1) aumento do teor de 

PNDR (CON vs. SOY + DDGS) e 2) alterando a oferta de AA digestíveis (FST vs. FP). 

Vacas alimentadas com SOY e DDGS tiveram maior ingestão de fibra em detergente neutro 

(FDN) (7,14, 7,35 e 7,69 kg/d), proteína bruta (4,27, 4,37 e 4,51 kg/d) e extrato etéreo (0,942, 

0,968 e 1,04 kg/d) do que CON. A alimentação com DDGS resultou em maior ingestão de 

FDN e extrato etéreo em comparação com ao SOY. Vacas alimentadas com SOY e DDGS 

tiveram menor índice de seleção de partículas < 4 mm do que as do grupo CON (1,029, 1,008 

e 1,022). O fornecimento de DDGS resultou em maior ingestão de partículas da dieta <4 mm 

quando comparada ao SOY. Os tratamentos contendo SOY e DDGS tenderam a diminuir a 

digestibilidade da matéria orgânica (72,4, 71,2 e 71,1%). A produção de leite foi maior nas 

vacas alimentadas com SOY e DDGS do que com CON (28,0, 28,9 e 28,8 kg/d). A 

concentração de proteína do leite foi maior nas vacas alimentadas com DDGS do que no 

grupo SOY (3,45 e 3,40%). O aumento da PNDR na dieta melhorou a ingestão de nutrientes e 

a produção de leite sem afetar a eficiência alimentar. Contudo, ao alterar a oferta de AA 

digestível, observou-se efeitos significantes sobre o desempenho das vacas. 
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RESUMO 
O objetivo geral do estudo foi avaliar algumas características relacionadas à qualidade da 

carne em carcaças submetidas ou não à eletroestimulação em bovinos. Foram avaliadas 

carcaças de 45 animais da raça Nelore, machos não castrados, com até 24 meses de idade, 

abatidos em frigorífico comercial com Serviço de Inspeção Federal. Estes animais tiveram 

suas meias carcaças divididas em dois grupos: (i) 45 meias carcaças direitas foram 

estimuladas por corrente elétrica, denominado Grupo EE e; (ii) 45 meias carcaças esquerdas 

não foram estimuladas eletricamente, denominadas Grupo NE. Em 24 horas post mortem, 15 

meias carcaças de cada grupo, foram amostradas ao acaso, para retirada de amostras de 

músculo Longissimus dorsi, e destinadas às análises físico-químicas relacionadas ao pH, 

valores de cor instrumental (L*, a*, b*, C* e h*), perdas de água por cocção (PAC) e maciez 

objetiva (FC). As análises para características da carne foram avaliadas por meio de um 

modelo linear misto geral, considerando-se os efeitos fixos de Tratamentos (EE vs NE), 

Tempo de Maturação (um, sete, 10 e 14 dias) ou tempo de monitoramento na câmara fria (30 

minutos, seis e 24 horas), interação TratamentoxTempo, além dos efeitos aleatórios de animal 

e resíduo. Para as análises foi adotada a estrutura de medidas repetidas nas mesmas unidades 

experimentais. Não foram observados efeitos significativos (P>0,05) para as fontes de 

variação avaliadas para as variáveis PAC e L*. Para as demais variáveis (pH, FC, a*, b*, C* e 

h*), observou-se efeitos significativos (P<0,05) ou marginalmente significativos (P<0,10) 
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para a fonte de variação interação TratamentoxTempo, indicando a dependência dos fatores 

Tratamento (EE vs NE) e tempo de maturação ou tempo de monitoramento na câmara. 

 

1. INTRODUÇÃO  
O Brasil atualmente ocupa lugar de destaque na cadeia de produção de proteínas de 

origem animal. Particularmente em relação à bovinocultura de corte, o país é o segundo maior 

produtor, maior exportador e terceiro maior consumidor de carne bovina do mundo (ABIEC, 

2022). Com o maior rebanho comercial de bovinos do mundo, estimado em 224 milhões de 

cabeças, o rebanho nacional é composto majoritariamente por indivíduos da subespécie Bos 

taurus indicus, sendo a raça Nelore a de maior representação no abate nacional (IBGE, 2021). 

Apesar da posição de destaque ocupada pelo Brasil, a falta de padronização do produto 

oferecido tem sido apontada como um dos principais problemas na carne aqui produzida. As 

dificuldades na implementação de um sistema de tipificação de carcaças nacional, bem como, 

a baixa utilização de novas tecnologias nos diferentes segmentos da bovinocultura de corte, 

acabam resultando em produtos com variações excessivas em indicadores relacionados à 

qualidade. A busca por avanços tecnológicos nos diversos setores que segmentam a cadeia da 

carne tem o intuito de atender a demanda crescente dos mercados externo e interno, 

oferecendo um alimento padronizado, seguro e de qualidade, de forma que assegure a 

competitividade da carne brasileira, gerando maior lucratividade da atividade para o País. 

Dentre as tecnologias disponíveis para a melhoria de características relacionadas à 

qualidade de carne, a estimulação elétrica (EE) vem novamente recebendo especial atenção 

por parte da indústria frigorífica. A utilização da corrente elétrica na carcaça induz a 

ocorrência de contrações musculares, acelerando os processos bioquímicos e físicos 

relacionados ao post mortem, permitindo a antecipação do estabelecimento do rigor mortis 

(Chrystall et al., 1980; Hwang et al., 2003; Paredi et al., 2012). Apesar de ser uma estratégia 

atraente, os impactos da utilização desta tecnologia permanecem ainda merecendo atenção 

especial por parte dos Pesquisadores, devido aos resultados contrastantes disponíveis na 

Literatura. 

 
1.1. Características objetivas físico-químicas sensoriais da carne 

A carne bovina é referência de um alimento considerado completo e de alta qualidade, 

por possuir grande maioria dos nutrientes essenciais para o corpo humano, em especial, os 

nove aminoácidos essenciais (Lawrie & Ledward, 2014). Conhecer as variáveis que 
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determinam a qualidade da carne, é uma estratégia importante para a cadeia como um todo, 

uma vez que o produto final agradará e fidelizará os consumidores.   

A qualidade de carne é dependente tanto de fatores intrínsecos aos animais, como raça, 

sexo e idade, assim como de fatores extrínsecos, como manejo, nutrição e relacionados ao 

ambiente pré e pós abate. Esses fatores podem atuar de forma individual ou em conjunto, 

definindo as características físico-químicas e sensoriais da carne. A atuação destes fatores 

pode influenciar principalmente, a cor e a maciez, considerados atributos fundamentais, tanto 

para a decisão de compra, como para definição da qualidade da carne pelo consumidor. 

Particularmente associados aos fatores pós-abate, fatores como a estimulação elétrica e 

respectivas velocidades de quedas de pH e de temperatura durante o resfriamento da carcaça, 

têm sido apontadas como ferramentas promissoras que podem contribuir para modificações 

dos perfis de qualidade da carne de forma favorável (Hopkins & Toohey, 2006). 

 

1.1.1. pH 

Em virtude da ausência de oxigênio após a morte do animal, as reservas de glicogênio 

hepático e muscular são mobilizadas na tentativa de gerar energia para a sobrevivência das 

células. A glicólise post mortem é desencadeada e o resultado é a produção de ácido lático, 

ocasionando a redução do pH. Dessa forma, o pH inicial da musculatura, no momento do 

abate, se encontra entre 6,9 e 7,2, estará quase estabilizado em 24 horas, assumindo valores 

entre 5,5 e 5,8 em condições ideais (Limoni et al., 2017). 

Segundo Roça (2000), a influência da temperatura na curva de declínio do pH deve ser 

dividida em dois períodos, um primeiro momento que contempla as primeiras quatro horas 

post mortem e um segundo período caracterizado pelo intervalo entre 4 e 12 horas. Honikel et 

al. (1981) observaram que baixas temperaturas (0,5°C) nas primeiras horas do post mortem 

favorecem a maior velocidade da queda do pH. Já no período entre 4 a 12 horas post mortem, 

a velocidade de queda do pH é proporcional à temperatura.   

O estresse causado no momento do abate tem sido apontado como um dos fatores que 

estimula a depleção de glicogênio hepático e muscular. Sob condições de anaerobiose, o 

piruvato é convertido a ácido lático, ocasionando queda abrupta do pH do músculo ainda com 

temperatura elevada. Em suínos, essa situação propicia a ocorrência de carne PSE (Pale, Soft, 

Exudative), com coloração pálida, aparência flácida e exsudada, por conta da elevada perda de 

água (Adzitey & Nurul, 2011). Por outro lado, quando o animal passa por níveis de estresse 

crônico (prolongado), a queda do pH é incompleta, dado que reservas de glicogênio já 
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estariam esgotadas, previamente ao metabolismo anaeróbico iniciar. Nesta situação, a 

concentração de ácido lático no músculo é insuficiente para propiciar a redução do pH de 

forma normal, ocasionando músculos, segundo Limoni et al. (2017), com aspecto mais 

fibroso e mais escuro, por conta da maior ação enzimática com gasto de oxigênio e da menor 

refração da luz. Neste cenário, tem-se como resultado carnes classificadas como DFD (do 

inglês: dark, firm and dry) (Adzitey & Nurul, 2011).  Diante do exposto, fica evidente que a 

queda do pH é um dos eventos mais importantes para a obtenção de uma carne de qualidade, 

com impacto direto sobre características como cor e maciez.  
 

1.1.2. Cor da carne 

A cor da carne pode tanto valorizar, quanto depreciar o produto. A cor é um atributo 

de apelo visual, o qual é associado diretamente ao frescor da carne apresentada, sendo o 

primeiro a ser experimentado pelo consumidor e que dita, de forma direta, sua compra ou não. 

É, principalmente, determinada pela concentração de dois pigmentos, os quais são compostos 

puramente por proteínas. Em maiores proporções, a mioglobina, pigmento muscular 

responsável pela retenção de oxigênio nos tecidos (Suman & Joseph, 2013). Já a 

hemoglobina, pigmento sanguíneo responsável pelo transporte de oxigênio através da corrente 

sanguínea, responde por até 10% da pigmentação, visto que ao sangrar o animal no momento 

do abate, poucas quantidades desse pigmento permanecem retidas dentro de veias e artérias 

(Suman & Joseph, 2013). De acordo com Andrighetto et al. (2010), o ciclo da carne ainda 

fresca é dinâmico e reversível, com três principais pigmentações presentes, variando de 

acordo com as concentrações de oxigênio: a mioglobina, a oximioglobina e a 

metamioglobina. Em bovinos recém-abatidos observa-se a coloração da carne vermelho 

púrpura, por conta da mioglobina. Ao entrar em contato com o ar, a mioglobina reage com o 

oxigênio e, o resultado desse processo de oxigenação, potencializa o surgimento da 

oximioglobina, pigmento responsável pela coloração vermelho brilhante ansiada pelos 

consumidores. Porém, uma baixa concentrações de oxigênio, baixo pH ou aumento de 

temperatura, podem reverter o processo, ocasionando a desoxigenação. Essa desoxigenação 

da oximioglobina resulta em um pigmento instável, denominado metamioglobina, que por sua 

vez promove coloração marrom, indesejável por parte dos consumidores. A variação na 

pigmentação da mioglobina é dependente do músculo, sendo influenciada por diversos 

fatores, tais como a espécie animal, idade, localização anatômica, sistema de criação, 
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nutrição, higiene, dentre outros (Suman & Joseph, 2013; Mancini & Hunt, 2005; Abril et al., 

2001; Faustman & Cassens, 1990).   

1.1.3 Maciez 

Diretamente relacionada à satisfação dos consumidores, a maciez é um dos mais 

importantes atributos para definir a qualidade da carne (Hadlich et al., 2006). Essa 

característica organoléptica é determinante para a palatabilidade e tem assumido importante 

destaque atualmente. Segundo Mullins et al. (2016), maiores oportunidades para alcance de 

mercado específicos e fidelizados, podem ser alcançadas, como consequência de marketing 

estratégico, que engloba a cadeia de carne bovina como um todo. Estes esforços têm buscado 

garantir melhorias na maciez e outros atributos qualitativos, a partir do conceito “from farm 

to fork”.  

O desenvolvimento da maciez é dependente de diversos fatores intrínsecos e 

extrínsecos ao animal, didaticamente pode-se dividi-los em: (a) fatores relacionados ao ante 

mortem, os quais compreendem características como genética, idade, condição sexual, 

nutrição, manejo, entre outros (Delgado et al., 2006); (b) fatores relacionados ao post mortem, 

como resfriamento da carcaça, estimulação elétrica, tempo de maturação, dentre outros 

(Nassu et al., 2013).  Os processos envolvidos no post mortem por sua vez, podem ser 

subdivididos em duas fases: (i) uma relacionada ao estabelecimento do rigor mortis, causado 

pelo encurtamento dos sarcômeros; e, (ii) outra fase, relacionada à proteólise das miofibrilas e 

responsável pelo aumento da maciez em músculos ditos nobres, comumente chamado de 

processo de maturação (Koohmaraie & Geesink, 2006). Tendo isso em mente, do ponto de 

vista físico, o desenvolvimento da maciez é dependente da arquitetura muscular, bem como 

da integridade de suas células (Huff-Lonergan et al., 2010).  

O efeito de raça tem demonstrado forte correlação com a maciez. Carne de animais da 

subespécie zebuína (Bos taurus indicus) apresentam menor maciez quando comparadas às 

taurinas (Bos taurus taurus). Por consequência, em cruzamentos entre zebuínos e taurinos, à 

medida que aumenta a proporção de zebuíno em determinado cruzamento, menos macia é a 

carne, sendo o inverso verdadeiro. Essa divergência entre raças tem sido atribuída à, 

possivelmente, menor velocidade na ação de enzimas proteolíticas específicas, as quais 

parecem ser mais lentas (ou tardias) em zebu. Trata-se de um complexo mecanismo 

bioquímico envolvido e que ainda não é totalmente conhecido. Destaques têm sido atribuídos 

às enzimas calpaínas, calpastatinas, capases, proteínas de choque térmico (HSP) dentre outras, 

identificadas e diretamente envolvidas com o processo de maturação (Shackelford et al., 
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1994). Estudos de Kemp et al. (2010) apontaram ação inibitória da enzima calpastatina sobre 

as calpaínas, na promoção de carnes com maior força de cisalhamento (menos macias) 

decorrentes da diminuição da proteólise das proteínas miofibrilares no post mortem. 

 

1.2. Efeitos da eletroestimulação na qualidade da carne 
A estimulação elétrica (EE) é uma técnica que vem sendo utilizada no abate de 

animais, e consiste na passagem de corrente elétrica pela carcaça em algum momento da linha 

de abate (Chrystall et al., 1980). Essa corrente elétrica pode variar em voltagem, amperagem, 

frequência, período de aplicação, tipos de corrente, ciclos de pulsos e formas de 

administração. Entretanto, a voltagem é o principal parâmetro relacionado a corrente elétrica 

e, portanto, a eficiência da eletroestimulação (Nazli et al., 2010)  

Segundo Carvalho (2006), a EE pode ser classificada em estimulação de baixa 

voltagem ou de alta voltagem. A EE de baixa voltagem (até 100V), possui eficiência limitada, 

uma vez que a contração muscular é induzida apenas por estímulo no sistema nervoso central. 

Já na EE de alta voltagem (maior que 100V), além do estímulo no sistema nervoso central, há 

também estimulação elétrica direta nos músculos de toda carcaça, ocasionando contrações que 

levam a ruptura das fibras musculares. Neste caso, a corrente elétrica passa pela carcaça 

induzindo contrações musculares, e acelerando os processos bioquímicos e físicos do post 

mortem (Chrystall et al., 1980; Paredi et al., 2012).  

De acordo com Aberle et al. (2001), a melhoria de maciez da carne devido ao estímulo 

elétrico pode ser atribuída, principalmente, a três fatores: (i) a prevenção do encurtamento 

pelo frio, resultado do estímulo à glicólise que, por sua vez, precipitaria o rigor mortis, 

estabelecendo-o antes que a carcaça resfrie; (ii) por acelerar a proteólise, em virtude da 

liberação de cálcio; (iii) pelas rupturas físicas da fibra muscular, ocasionadas pelas contrações 

musculares.  Segundo Eikelenboom (1993), dentre os resultados obtidos pelo uso de EE 

associados a características de qualidade da carne, além da maciez, verifica-se outras 

melhorias como, a coloração da carne, em virtude da oxigenação da mioglobina, 

potencializada pelo aumento da pressão de oxigênio muscular, e uma menor capacidade de 

retenção de água, em razão da desnaturação proteica. Por outro lado, Kim et al. (2013), 

utilizaram baixa voltagem (100 volts, 60 Hz por 30 segundos), avaliando oito amostras 

Longissimus dorsi (LD), Semimembranosus (SM), Adductor (AD) e Gracillis (GR), com um e 

9 dias post montem. Foram observados efeitos significativos da EE sobre o pH monitorado até 

24 horas post mortem nos músculos LD, porém não significativo SM. 
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A literatura consultada envolvendo a estimulação elétrica para melhoria de 

características relacionadas à qualidade da carne têm apresentado resultados divergentes, 

possivelmente devido aos resultados terem sidos obtidos a partir diferentes estratégias de EE. 

Neste contexto, alguns autores reportaram efeitos favoráveis de EE em características 

relacionadas à qualidade de carne (Mckenna et al., 2003; Cetin & Topcu, 2009; Nazli et al., 

2010; Adeyeni & Sazili, 2014), enquanto que outros não observaram diferenças significativas 

entre carcaças EE e NE (Wiklund et al., 2001; Hoffman et al., 2009; Kim et al., 2013). Por 

outro lado, efeitos deletérios da EE também foram relatos por Hector et al., (1992), 

Denhertog-Mischke et al. (1997) e Simmons et al. (2008).  

 

2. OBJETIVOS 
O objetivo geral deste trabalho foi avaliar algumas características relacionadas à 

qualidade da carne de carcaças bovinas submetidas e não submetidas à eletroestimulação 

(EE), em diferentes momentos do post mortem, em bovinos da raça Nelore, visando 

caracterizar variáveis objetivas indicadoras de qualidade da carne, particularmente pH, L*, a*, 

b* e maciez. 

 
3. MATERIAL E MÉTODOS 
3.1. Animais, Tratamentos e Local de Coletas 

 Foram avaliados neste trabalho, carcaças de 45 animais da raça Nelore, machos não 

castrados, com até 24 meses de idade (0 dentes), verificada por dentição e maturidade 

esquelética, os quais foram abatidos em frigorífico comercial com Serviço de Inspeção 

Federal (SIF-DPOA/MAPA).  As operações de abate foram executadas segundo as 

recomendações do RIISPOA (Brasil, 1952), utilizando-se insensibilização mecânica (método 

percussivo com pistola pneumática), com estimulação elétrica disponível e resfriamento das 

carcaças em câmara fria, para realização da maturação sanitária, a 4ºC, por 24 horas.   

Para condução do protocolo experimental, os animais selecionados tiveram suas meias 

carcaças divididas em dois grupos: (i) as 45 meias carcaças direitas foram estimuladas por 

corrente elétrica (de acordo com o protocolo do frigorífico), e foi denominado Grupo EE e; 

(ii) 45 meias carcaças esquerdas não foram estimuladas eletricamente, sendo denominadas 

Grupo NE. Todas as 90 meias carcaças tiveram amostras coletadas imediatamente após o 

abate (30 minutos) e 24 horas. Após 24 horas post mortem, 15 meias carcaças de cada grupo 
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(EE e NE) com pH entre 5,5 e 5,8 (normais), foram selecionadas ao acaso para retirada de 

amostras de músculo para as análise físico-químicas. 

 
3.2. Análises Físico-Químicas objetivas relacionadas à qualidade da carne 
3.2.1. pH e Temperatura 

O pH e a temperatura foram determinados com auxílio de um medidor digital portátil 

de pH e temperatura com sonda de penetração (marca Hanna Instrument, mod. HI99163) 

durante as coletas na planta frigorífica. O pH aferido com 30 minutos, seis horas e 24 horas 

(pHf) post mortem. Somente animais com pHf entre 5,5 e 5,8 (normais) foram contemplados 

no estudo, para fins de estabelecimento das equações do pH em função do tempo de 

resfriamento e do pH em função da temperatura da câmara fria. 

 

3.2.2. Avaliação instrumental da cor 

Os bifes, obtidos pelo porcionamento das peças de carne, foram embalados à vácuo 

em embalagens plásticas termoencolhíveis, armazenados à 2°C em câmara de refrigeração 

ventilada com ausência de luz, e avaliados ao longo do tempo de maturação (um, sete, 10 e 14 

dias). A avaliação instrumental de cor foi realizada de acordo com o sistema CIELab (CIE, 

1986), com auxílio de espectrofotômetro portátil (Konica Minolta Brasil, modelo CM2500d), 

com iluminante padrão A, ângulo de observação de 10° e abertura do obturador de 30mm. As 

coordenadas CIE L* (luminosidade), a* (intensidade de vermelho) e b* (intensidade de 

amarelo), valores de croma (C*) e ângulo de tonalidade-hue (h*) de cada amostra foram 

obtidas por meio da média de três posições adjacentes em cada bife, sem presença de tecido 

conjuntivo, após um período de oxigenação de 30 minutos à 4°C, para estabilização 

(blooming).  Os parâmetros foram calibrados em porcelana branca com Y = 93,7, x = 0,3160 e 

y = 0,3323, com área de medição de 8 mm de diâmetro, ângulo de observação de 10º, e 

iluminante D65. 

 

3.2.3. Maciez objetiva (Força de Cisalhamento) 

Com 24 horas post mortem e verificação do pHf, foram retiradas amostras 

Longissimus dorsi (LD) para a realização das análises de maciez objetiva. Os bifes obtidos 

pelo porcionamento das peças de carne foram embalados a vácuo em embalagens plásticas 

termoencolhíveis, armazenados a 2°C em câmara de refrigeração ventilada com ausência de 

luz, e avaliados ao longo do tempo de maturação (um, sete, 10 e 14 dias). Para obtenção da 
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Força de Cisalhamento (FC), foi utilizada a metodologia proposta pela AMSA (2015). Para a 

maciez da carne, a força de cisalhamento foi estabelecida a partir de bifes que foram assados 

em forno elétrico convencional, previamente aquecido a 170°C e com o ajuste de temperatura 

programado para manter esta temperatura durante toda a cocção. Brevemente, cada bife foi 

pesado na balança, antes da cocção e colocado no conjunto bandeja de alumínio e grelha. A 

medição da temperatura interna dos bifes foi realizada com auxílio de termopar metálico, da 

marca TESTO, inserido na região central do bife. Ao atingirem a temperatura interna de 71ºC 

os bifes foram retirados do forno e novamente pesados para avaliação das perdas de água por 

cocção (PAC). Em seguida, de seis a oito cilindros de 1,27 cm de diâmetro foram retirados 

por bife, paralelos à fibra para determinação da média de FC em sentido perpendicular à fibra, 

usando sonda de 1,016 milímetros (Warner Bratzler Texture Analyzer). 

 

3.3. Análises Estatísticas 
As análises para características da carne relacionadas ao pH, cor e maciez, foram 

avaliadas por análise de variância, considerando um modelo linear misto geral com os efeitos 

fixos de Tratamentos (EE versus NE), Tempo de Maturação (um, sete, 10 versus 14 dias), 

interação Tratamento x Tempo, além dos efeitos aleatórios de animal e resíduo. Nestas 

análises foi adotada a estrutura de medidas repetidas nas mesmas unidades experimentais 

(meias carcaças dos mesmos animais, avaliadas em diferentes tempos).  As estruturas de 

covariância entre as medidas repetidas foram avaliadas pelo critério de informação de Akaike, 

AIC (Akaike,1973). As pressuposições dos modelos de análise variância (normalidade e 

homogeneidade dos resíduos) foram realizadas simultaneamente por meio de análises de 

resíduos condicionais Studentizados. Com o propósito de identificar as diferenças das 

variáveis físico-químicas dentro de cada tempo de maturação, no caso de interações 

significativas (P<0,5) ou marginalmente significativas (P<0,10), foi realizado o 

desdobramento do fator tratamento dentro de cada tempo de maturação. Neste caso, o Teste F 

foi utilizado como procedimento para comparação de médias dentro de cada tempo. 

O procedimento de regressões transformadas também foi adotado nas análises dos 

valores pH em função do tempo e dos valores pH em função da temperatura. Por essa 

estratégia, os modelos lineares são ajustados com transformações spline, dentre outras 

transformações não lineares das variáveis. As curvas são ajustadas por meio de um gráfico de 

dispersão, sendo uma para cada nível da variável de dependente em questão (EE ou NE). As 

transformações produzidas pelo algoritmo de regressão múltipla utilizando transformações 
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spline são semelhantes às transformações produzidas pelo método de regressão suave ACE 

proposto por Breiman & Friedman (1985). No entanto, regressões suaves ACE não otimizam 

a função de perda (De Leeuw, 1986), enquanto as regressões transformadas minimizam a 

função de perda pelo critério de erro quadrático médio. O conceito de regressões 

transformadas são extensão do modelo linear geral comum, porém fornecendo transformações 

ótimas de variáveis que são derivadas iterativamente. A técnica faz iterações até a 

convergência, alternando duas etapas principais: obtenção de estimativas de mínimos 

quadrados dos parâmetros do modelo, dado um ponto atual dos dados e obtenção de 

estimativas de mínimos quadrados dos parâmetros, dado o conjunto de todos os parâmetros do 

modelo. Essa estratégia é chamada de método de mínimos quadrados alternados (Young, 

1981). 

Todas as análises foram realizadas com auxílio do programa Statistical Analysis 

System, versão 9.4 (SAS Institute Inc., Cary, NC, EUA). 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 As estatísticas descritivas associadas aos valores de pH avaliados aos 30 minutos, seis 

horas e 24 horas post mortem, são apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Estatísticas descritivas associadas aos valores de pH avaliados 30 minutos, seis 
horas e 24 horas post mortem. 
Tempo, em horas N Média DP CV Mínimo Máximo 

0,5 30 6,62 0,16 2,37 6,30 6,82 
6,0 30 5,90 0,26 4,47 5,52 6,30 

24,0 30 5,67 0,07 1,31 5,52 5,80 
 

 Os valores de pH, independente dos tratamentos, apresentaram as reduções esperadas 

ao longo das primeiras 24 horas e atingiram a faixa de pH considerada ideal. Como destacado 

anteriormente, a queda do pH é um dos eventos mais importantes para a obtenção da carne 

com qualidade, possuindo impacto direto sobre características como cor e maciez. A análise 

de variância dos valores de pH de acordo com o modelo proposto, demonstrou efeitos 

significativos (P<0.01) para a fonte de variação Interação Tratamento x Tempo.  

As estimativas das médias de quadrados mínimos e erros padrão para os valores de pH 

ao longo dos tempos de monitoramento, dentro de cada tratamento, encontram-se na Tabela 2. 

 
Tabela 2. Estimativas das médias de quadrados mínimos e erros padrão para os valores de pH 
ao longo dos tempos de monitoramento, dentro de cada tratamento avaliado (EE versus NE). 
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Tratamentos 0,5 horas  6 horas  
24 horas 

  E.P. 
 Média   Média   Média    

EE 6,48 B  5,67 B  5,62 B  0,02 
NE 6,75 A  6,13 A  5,71 A  0,02 

EE=meias carcaças submetidas à estimulação elétrica; NE=meias carcaças não submetidas à 
estimulação elétrica. 

 

 

 
Figura 1. Regressões transformadas dos valores de pH em função do tempo de monitoramento 
das meias carcaças que receberam a estimulação elétrica (EE, em azul) e as que não 
receberam a estimulação elétrica (NE, em vermelho) 
 



286

 
 

 

 
Figura 2. Regressões transformadas dos valores de pH em função da temperatura das meias 
carcaças que receberam a estimulação elétrica (EE, em azul) e as que não receberam a 
estimulação elétrica (NE, em vermelho) 
 

Os valores de pH exibidos na Tabela 2 demonstram os efeitos da estimulação elétrica 

ao longo das primeiras 24 horas post mortem. Para todos os momentos avaliados, verificou-se 

diferenças significativas, com as meias carcaças EE em relação às meias carcaças NE. Como 

esperado em casos de interação simples, observou diferenças nas magnitudes de respostas, 

dentro de cada momento avaliado. As diferenças entre os valores médios de pH para o 

tratamento NE em relação aos valores de pH para o tratamento EE, demonstram diferenças já 

aos 30 minutos (pH0,5) 0,27, aumentando a diferença ao longo das primeiras seis horas post 

mortem para 0,45 (pH6,0) e mais próximos entre o tratamento às 24 horas (pH2h), 

assumindo valores de 0,09.  

As análises de regressões transformadas dos valores pH em função do tempo e dos 

valores pH em função da temperatura são apresentados na Figura 1 e 2, respectivamente. 

As análises de regressão transformadas dos valores de pH em função do tempo (Figura 

1) e dos valores de pH em função da temperatura (Figura 2) demonstraram coeficientes de 

regressões significativamente distintos (P<0,01) entre os tratamentos (EE versus NE) e com 

coeficientes de determinação ajustados de 95, 7% e 94,5%m respectivamente.  

As análises de regressão transformadas dos valores de pH em função do tempo e da 

temperatura demonstraram que as meias carcaças EE atingiram as recomendações de Pearce 
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et al. (2010) com relação ao pH às 18 horas post mortem, bem como, a magnitude dos pHs 

dentro a janela de temperatura preconizada. 

As estatísticas descritivas para a maciez da carne objetiva, perdas de água por cocção e 

para valores de associados à cor avaliados com um, sete, 10 e 14 dias de maturação, são 

apresentadas na Tabela 3. 

 Os valores médios de força de cisalhamento (FC) e as amplitudes de variação 

decresceram ao longo do tempo, como consequência benéfica do processo proteolítico 

envolvido na maturação. As perdas de água por cocção se mantiveram entre 28,83% e 30,07% 

conforme também observado por Andrade et al. (2010), avaliando animais Red Norte e 

Nelore no Brasil e Ijaz et al. (2020), trabalhando com animais comerciais na China. Já os 

valores associados à cor não apresentaram maiores variações ao do período de maturação 

avaliado. 

Os resumos das análises de variância para os efeitos fixos, bem como, as estimativas 

dos componentes de covariância associados aos efeitos aleatórios avaliados, para maciez da 

carne objetiva, perdas de água por cocção e para valores de cor avaliados com um, sete, 10 e 

14 dias de maturação, encontram-se na Tabela 4. 

 A Tabela 4 demonstra que as variáveis PAC e L* que não apresentaram efeitos 

significativos (P>0,05) para as fontes de variação avaliadas. Para as demais variáveis (FC, a*, 

b*, C* e h*) observou-se efeitos significativos (P<0,05) ou marginalmente significativos 

(P<0,10) para a fonte de variação interação Tratamento x Tempo. Efeitos significativos 

indicando a dependência dos fatores presença ou ausência da EE e tempo de maturação foram 

também relatados por JI et al. (2021) para pH, FC, oxidação lipídica (avaliada por meio do 

ácido tiobarbitúrico, Tbars), Total de Bases Nitrogenadas Voláteis (T-BNV).  

 
Tabela 3. Estatísticas descritivas para a maciez da carne, avaliada de forma objetiva (força de 
cisalhamento), perdas de água por cocção e para valores de cor avaliados com um, sete, 10 e 
14 dias de maturação. 
Variáveis N Média DP CV Mínimo Máximo 
   Dia 1    

FC 30 79,49 17,38 21,86 50,54 122,05 
PAC 30 28,92 5,69 19,68 16,51 34,84 
L* 30 42,19 2,41 5,71 39,22 47,48 
a* 30 21,21 1,35 6,36 18,08 24,01 
b* 30 13,98 1,38 9,89 11,10 16,65 
C* 30 25,41 1,76 6,91 22,14 29,22 
h* 30 33,33 1,84 5,52 29,98 36,71 

   Dia 7    
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FC 30 70,02 14,07 20,09 43,14 100,05 
PAC 30 30,07 2,74 9,10 22,71 34,93 
L* 30 43,68 2,26 5,17 38,97 49,23 
a* 30 23,81 1,25 5,23 21,48 26,91 
b* 30 16,59 1,13 6,80 13,86 19,14 
C* 30 29,03 1,56 5,39 25,56 33,02 
h* 30 34,85 1,23 3,53 32,05 36,87 

   Dia 10    
FC 30 64,45 13,75 21,33 42,15 93,93 
PAC 30 29,43 2,92 9,91 21,48 34,37 
L* 30 43,00 7,54 17,54 4,71 49,06 
a* 30 24,53 1,39 5,65 21,73 26,64 
b* 30 17,70 1,10 6,22 15,51 19,32 
C* 30 30,26 1,67 5,52 27,07 32,91 
h* 30 35,82 1,12 3,13 33,68 38,36 

   Dia 14    
FC 30 57,71 13,08 22,66 30,04 77,44 
PAC 30 28,83 3,38 11,73 20,53 34,71 
L* 30 44,02 2,55 5,79 39,57 49,44 
a* 30 23,78 1,17 4,93 22,17 26,43 
b* 30 17,07 1,10 6,45 15,11 19,18 
C* 30 29,28 1,49 5,08 26,86 32,47 
h* 30 35,65 1,20 3,36 34,00 37,96 

FC=força de cisalhamento; PAC=perdas de água por cocção; L*=luminosidade; a*=intensidade do 
vermelho; b*=intensidade do amarelo; C*=croma; h*=ângulo de tonalidade. 
 

Por outro lado, Andrade et al. (2010) reportaram ausência de interação significativa 

(P>0,05) resultados de cor, perda de peso por cocção, força de cisalhamento e índice de 

fragmentação miofibrilar, ao avaliar animais submetidos à estimulação elétrica de dois grupos 

genéticos ao longo do processo de maturação 

 
Tabela 4. Resumos das análises de variância para os efeitos fixos e estimativas dos 
componentes de variância associados aos efeitos aleatórios de animal e resíduo, para maciez 
da carne, avaliada de forma objetiva, perdas de água por cocção e para valores de cor 
avaliados com um, sete, 10 e 14 dias de maturação. 

Variáveis  
Valores de Pr > F  Componentes de (Co)variância 

Tratamento Tempo Trat,.x Tempo  Animal   Residual  
FC <,0001 <,0001 0,0188  55,20   107,78  
PAC 0,5940 0,5814 0,3782  0,00   15,03  
L* 0,5833 0,2174 0,1972  5,64   13,00  
a* 0,0096 <,0001 0,0903  0,40   1,18  
b* 0,0662 <,0001 0,0201  0,31   1,01  
C* 0,0194 <,0001 0,0568  0,41   2,07  
h* 0,7871 <,0001 0,0045  1,34   5,60  
FC=força de cisalhamento; PAC=perdas de água por cocção; L*=luminosidade; a*=intensidade do 
vermelho; b*=intensidade do amarelo; C*=croma; h*=ângulo de tonalidade. 
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O exame dos componentes de covariância (Tabela 4) sugerem que o componente 

associado a animal foi responsável por 33,9% da variação observada para FC. Por outro lado, 

a influência deste mesmo efeito aleatório para a variáveis PAC foi nula. Já para os valores 

associados à cor, os componentes de covariância oscilaram de 16,5% para C* a 30,2% para 

L*, indicando que a importância da inclusão do efeito animal nas análises. 

As estimativas das médias de quadrados mínimos e erros padrão para maciez da carne, 

avaliada de forma objetiva, perdas de água por cocção e para valores de cor, avaliados com 

um, sete, 10 e 14 dias de maturação, são apresentados na Tabela 5. 

Pela Tabela 5, observa-se que a EE promoveu melhorias da FC ao longo do período de 

maturação, com exceção do dia sete, onde não foram verificadas diferenças significativas 

(P>0,05) entre EE e NE. Porém, ao considerarmos o término do período de maturação como 

dia 10 ou dia 14, verifica-se claramente que os valores médios de FC são significativamente 

menores para EE, quando comparados à NE. Outro aspecto importante que deve ser 

observado é que, os valores médios de FC no dia 14 para meias carcaças NE são próximos aos 

valores médios de FC do dia 1 das meias carcaças EE. Estes resultados demonstram o impacto 

da EE sobre a FC, o qual nem sempre é detectado por outros Pesquisadores. 

 
Tabela 5. Estimativas das médias de quadrados mínimos e erros padrão para maciez da carne, 
avaliada de forma objetiva, perdas de água por cocção e para valores de cor avaliados com 
um, sete, 10 e 14 dias de maturação. 
 Dia 1  Dia 7  Dia 10   Dia 14  
Tratamento Médias Médias  Médias  Médias E.P. 

 FC 
EE 67,59 B  66,32 A  58,53 B  51,99 B 3,30 
NE 91,38 A  73,72 A  70,37 A  63,43 A 3,30 

 PAC 
EE 29,88   30,50   29,56   28,07  1,00 
NE 27,95   29,65   29,31   29,59  1,00 

 L* 
EE 42,42   44,24   41,66   43,85  1,11 
NE 41,96   43,13   44,35   44,19  1,11 

 a* 
EE 21,62 A  24,34 A  24,40 A  24,03 A 0,33 
NE 20,80 B  23,28 B  24,67 A  23,54 A 0,33 

 b* 
 14,12 A  17,19 A  17,48 A  17,23 A 0,30 
 13,83 A  15,99 B  17,93 A  16,90 A 0,30 
 C* 
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EE 25,83 A  29,80 A  30,01 A  29,57 A 0,41 
NE 24,99 A  28,25 B  30,50 A  28,98 A 0,41 

 h* 
EE 33,08 A  35,25 A  35,63 A  35,63 A 0,36 
NE 33,59 A  34,45 B  36,00 A  35,68 A 0,36 

FC=força de cisalhamento; PAC=perdas de água por cocção; L*=luminosidade; a*=intensidade do 
vermelho; b*=intensidade do amarelo; C*=croma; h*=ângulo de tonalidade. 
 

Kim et al. (2013), conduziram experimento para determinar a influência da 

estimulação elétrica de baixa voltagem (ES) no desenvolvimento da maciez dos músculos da 

carne bovina. Oito novilhos foram abatidos e a EE aplicada em uma meia carcaça, em até 90 

minutos post mortem. Foram avaliados os bifes de músculos de Longissimus dorsi, 

semimembranosus, adductor, e gracillis embalados a vácuo e maturados a 4°C por um e nove 

dias. Estes autores relataram melhorias da maciez atribuída ao processo maturação (do dia um 

para dia nove), porém reportaram que ES de baixa voltagem aos 90 minutos de exsanguinação 

não teve efeito sobre a proteólise e o desenvolvimento da maciez (objetiva e sensorial) nos 

quatro músculos avaliados. Por outro lado, Webb & Agbeniga (2020) também avaliaram a 

estimulação elétrica de baixa voltagem aplicada precocemente post mortem aos sete minutos 

ou aos 45 minutos, em carcaças de novilhos (n= 198) divididos em duas categorias de peso 

leve (≤260 kg) e pesado (≥290 kg).  O músculo Longissimus lumborum foi avaliado quanto à 

força de cisalhamento e perda por gotejamento (aos três e 14 dias de maturação), dentre outras 

características avaliadas. Segundo os autores, a estimulação precoce resultou em menor força de 

cisalhamento (P< 0,05) aos três dias de maturação, especialmente nas carcaças mais pesadas e 

aos 14 dias, não houve diferenças significativas na força de cisalhamento em relação ao tempo 

de estimulação ou peso da carcaça. 

Com relação aos valores de cor da carne, verificou-se que houveram diferenças 

marginalmente significativas (P<0,10) entre EE e NE das intensidades do vermelho (a*) nos 

dias um e sete, desaparecendo no decorrer do processo de maturação (Dias 10 e 14). Já para as 

intensidades do amarelo (b*), Croma (C*) e ângulo de tonalidade (h*), foram detectadas 

alterações significativas (P<0,05 ou P<0,10) somente no dia sete. Se considerarmos o término 

do período de maturação como Dia 10 ou Dia 14, verifica-se claramente que os valores 

médios de cor não são significativamente alterados quando se compara as meias carcaças EE 

em relação às NE. 

Da mesma forma que observado para maciez, os resultados relacionados à cor da carne 

entre carcaças EE e NE, têm sido controversos entre pesquisadores. Andrade et al (2010) 
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reportaram efeitos significativos para os valores de cor ao longo do processo de maturação em 

carcaças estimuladas eletricamente. Estes autores verificaram incrementos nos valores de L*, 

a*, b*, C* e h* ao longo do processo de maturação com um, sete, 14 e 21 dias post mortem. 

King et al (2013) avaliaram as contribuições dos níveis iniciais e retidos de consumo de 

oxigênio (OC) na estabilidade de cor em display em carne de bovinos de corte cruzados. As 

carcaças foram expostas a quatro zonas de estimulação elétrica 45 minutos post mortem. Foi 

verificado que valores instrumentais de cor determinados em bifes longissimus (n=257) 

diminuíram (P<0.05) ao longo da exposição, do dia um ao dia seis. ZHAO et al. (2020) 

avaliaram os efeitos de três fatores (com dois níveis cada), sendo um, o tempo de banho (ST), 

tratamento eletrolítico (ET) e estimulação elétrica (ES), na qualidade da carne de 112 bovinos 

na China. Os autores reportaram alterações significativos (P<0,05) para os valores de cor L* e 

b* como consequência da interação ST x ET, sendo observado efeitos significativos (P<0,05) 

da ES para FC. Djinsa et al. (2022) avaliaram o impacto combinado de resfriamento e 

estimulação elétrica no declínio da temperatura, bioquímica post mortem e cor de carne 

bovina dos EUA. Carcaças bovinas (N= 162, <30 meses) tiveram um lado que foi 

eletricamente estimulado (EE), enquanto o lado oposto não foi eletricamente estimulado 

(NE). Os lados combinados foram submetidos a resfriamento por spray convencional 

(CONV) ou resfriamento por spray retardado (DELAY). A cor instrumental (L*, a* e b*) 

foram avaliadas em bifes maturados por 14 dias. Verificou-se que a estimulação elétrica 

melhorou L* (P < 0,05) em carcaças leves, mas não (P > 0,05) em carcaças pesadas. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Os resultados deste trabalho demonstram que: (i) houveram efeitos favoráveis e 

significativos das meias carcaças EE em relação às meias carcaças do grupo NE, para as 

variáveis pH, PAC e FC; (ii) as diferenças observadas das meias carcaças EE em relação às 

NE associadas aos valores de cor (a*; b*, C* e h*) foram detectados até, no máximo, sete dias 

de maturação e desapareceram nos dias 10 e 14 post mortem; (iii) outros estudos envolvendo 

o estabelecimento do rigor mortis, poderão trazer contribuições importantes de vias 

metabólicas particulares, que possam estar sendo acionadas ou não, devido ao fato das 

carcaças terem sido ou não estimuladas eletricamente.  
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RESUMO 

Dentre os benefícios da suplementação de ácidos graxos polinsaturados ômegas-3 

investigados em cães, há evidências de que ela possa melhorar a função cognitiva (FC), bem 

como modular o processo inflamatório consequente às doenças crônicas e controlar a lipemia. 

Um estudo realizado pelo nosso grupo de pesquisa avaliou o efeito da suplementação de óleo 

de peixe na FC de cães filhotes. Foi observado que o grupo de cães que recebeu a 

suplementação apresentou maior frequência de respostas corretas no teste de avaliação 

utilizado, quando comparado ao grupo controle. Em outro estudo realizado por nosso grupo 

de pesquisa, objetivou-se avaliar as respostas glicêmicas e lipidêmicas de cães diabéticos 

(CD) após a ingestão de um alimento com alta inclusão de AGPI-3. Foi observado que a 

suplementação resultou em menor colesterolemia média; mínima; máxima; em jejum; duas, 

quatro e 10 horas pós-prandial; menor oscilação na colesterolemia ao longo do dia; nas 

concentrações das frações de colesterol em VLDL e nas lipoproteínas não-HDL. Observou-se 

maior concentração intersticial de glicose média total, média noturna, máxima diurna e 

noturna, maior tempo em hiperglicemia, com menor tempo em hipoglicemia. Em um terceiro 

estudo objetivou-se verificar os possíveis efeitos na modulação da resposta inflamatória, perfil 

de coagulação e na composição corporal de cadelas no período posterior à castração e 

manejadas com dieta enriquecida com AGPI-3. Observou-se que a suplementação não foi 

suficiente para modular nenhuma das variáveis mensuradas. Conclui-se que os AGPI-3 

apresentam potenciais aplicações clínicas, como otimização da FC e modulação do 

metabolismo lipídico de CD. 

Palavras-chave: EPA, DHA, canino, inflamação, óleo de peixe. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 O que são ácidos graxos polinsaturados da família ômega-3? 

De um modo geral, os ácidos graxos possuem cadeias lineares de 6 a 24 carbonos e, 

aqueles que possuem de 14 a 24 carbonos são categorizados como ácidos graxos de cadeia 

longa. A presença de duplas ligações na cadeia do ácido graxo irá o identificar como um ácido 

graxo insaturado e, quando há a partir de duas duplas ligações, são chamados ácidos graxos 

polinsaturados (AGPI) (Gross et al., 2010; Hill et al., 2012). Os AGPI de cadeia longa são 

classificados em subtipos chamados de série ou família. Esta classificação se dá de acordo 

com o posicionamento da primeira dupla ligação presente no ácido graxo. Quando contado a 

partir da terminação do grupamento metil, os ácidos graxos que possuem a primeira dupla 

ligação entre os carbonos de posição três e quatro são os considerados pertencentes à série 

ômega-3, também chamada de família ômega-3 (Gross et al., 2010; Hill et al., 2012). 

Embora os animais tenham alta capacidade de sintetizar e modificar estruturalmente os 

ácidos graxos, os mamíferos não têm as enzimas necessárias para gerar duplas ligações nas 

posições dos carbonos 3 e 6. Desta forma, estes ácidos graxos devem ser fornecidos na dieta, 

o que os tornam ácidos graxos essenciais. As famílias dos AGPI ômega-6 (AGPI-6) e ômega-

3 (AGPI-3) são derivadas, respectivamente, do ácido linoléico (18:2n-6) e do ácido alfa-

linolênico (ALA; 18:3n-3). Este, por sua vez, é o precursor dos ácidos graxos que dão origem 

ao eicosapentaenóico (EPA; 20:5n-3) e docosahexaenóico (DHA; 22:6n-3) (Gross et al., 

2010; Hill et al., 2012), aos quais se atribui os possíveis benefícios metabólicos e clínicos da 

suplementação de AGPI-3 (Bauer, 2011). No entanto, em cães e gatos, essa conversão se 

limita em até 10%, portanto é necessário o fornecimento de EPA e DHA prontos na dieta para 

se ter os efeitos benéficos atribuídos a eles. Nestas duas espécies, tanto o EPA quanto o DHA 

são considerados essenciais durante a fase de crescimento, onde ocorre maior deposição nos 

diferentes tecidos corporais, principalmente aqueles com maiores concentrações desses ácidos 

graxos, como tecido nervoso e retina (NRC, 2006). Porém, vale ressaltar que em animais 

adultos, a suplementação de AGPI ômegas-3 (AGPI-3) pode proporcionar uma série de 

benefícios, como melhora da função cognitiva, modulação do processo inflamatório, efeitos 

benéficos no pós-cirúrgico, bem como em pacientes acometidos por várias enfermidades, 

como cardiopatias, doença renal crônica, osteoartrite, hiperlipidemia, alterações de pele, 

câncer, etc (Lenox & Bauer, 2013). 

A principal fonte destes AGPI-3 é o óleo de peixes provenientes de águas marinhas. 

Estes se diferem dos demais óleos devido à grande concentração de AGPI de cadeia longa (20 
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a 24 carbonos), com média de 18,0% do óleo como EPA e 12,0% como DHA (Brum et al., 

2002). 

1.2 Ômegas-3 e função cognitiva 

Através da esterificação na membrana fosfolipídica, o DHA é depositado no cérebro, 

onde se encontra em altas concentrações, de modo que é o ácido graxo presente em maiores 

quantidades neste tecido, enquanto o EPA representa apenas 1,0% da constituição lipídica 

cerebral (Mcnamara & Carlson, 2006; Bos et al., 2016). Portanto, o DHA torna-se 

fundamental no desenvolvimento e atuação do sistema nervoso, pois pode controlar processos 

ligados à habilidade de aprendizagem de um indivíduo (Jensen, 1996; Luchtmman & Song, 

2013; Bazinet et al., 2014; Vasquez et al., 2014). No que se refere à função cognitiva, nenhum 

papel foi atribuído ao EPA (Mas et al., 2012; Bauer, 2016). É conhecido que o ALA pode ser 

convertido em EPA e DHA no organismo, através da atividade das enzimas Δ4, Δ5 e Δ6-

dessaturases e elongases, que adicionam duplas ligações e hidrogênio à molécula, 

respectivamente (Wiktorowska-Owczarek et al., 2015).  

Mediante ao alto potencial de deposição do DHA no cérebro, alterações na função 

cognitiva frente à suplementação de ômegas-3 têm sido investigadas nos últimos anos. Alguns 

pesquisadores desenvolveram metodologias para mensurar a capacidade cognitiva de cães, 

como o teste de discriminação de objetos, o que permitiu avaliar os efeitos de intervenções 

nutricionais nesta variável (Milgram et al., 2005; Lazarowsk et al., 2014; Bauer, 2016). No 

estudo de Zicker et al. (2012), foi investigado o efeito da ingestão de DHA (incluso em 

alimento seco extrusado) por cães em crescimento da 8ª à 52ª semana de vida. Os autores 

utilizaram 48 beagles divididos em 3 grupos: baixo DHA [<0,01% na MS (matéria seca)], 

moderado DHA (0,095% na MS) e elevado DHA (0,19% na MS). O grupo que recebeu a 

maior quantidade de DHA demonstrou melhora na aprendizagem de discriminação visual de 

objetos e desempenho psicomotor, comparado aos demais grupos. No estudo de Hadley et al. 

(2017) com cães idosos, observou-se que o fornecimento de 26mg de DHA/kg de peso 

corporal durante 25 semanas promoveu melhores respostas em protocolos de avaliação da 

função cognitiva. 

1.3 Ômegas-3, hiperlipidemia e controle glicêmico 

Os efeitos benéficos dos AGPI-3, principalmente EPA e DHA, foram reconhecidos 

pela primeira vez no final dos anos 1960, quando evidências epidemiológicas de uma 

determinada população humana que consumia dieta com alta inclusão de EPA e DHA, 



300
 

 

mostraram que eles apresentavam baixa incidência de infarto do miocárdio (Kromann; Green, 

1980; Endo & Arita, 2016). Estudos seguintes ao avaliarem a composição da dieta e as 

diferenças no perfil de lipidemia de humanos relacionaram as menores concentrações de 

triglicerídeos, colesterol e diferentes perfis de lipoproteínas de esquimós às suas dietas ricas 

em AGPI-3 oriundos de animais marinhos, em comparação à alimentação de populações 

dinamarquesas que apresentavam mesmo teor de gordura, porém com diferença no perfil de 

ácidos graxos dietéticos (Bang et al., 1976). 

Tais efeitos hipolipemiantes foram avaliados em estudos na medicina humana (Anil, 

2007) e em alguns estudos com cães adultos saudáveis (Leblanc et al., 2005; Wright-Rodgers 

et al., 2005; Araujo et al., 2012), saudáveis idosos (Hall et al., 1999; De Godoy et al., 2018) e 

na hiperlipidemia primária do Schnauzer (Albuquerque, 2017). Entretanto, em outros 

trabalhos, a suplementação não teve efeitos significativos na concentração sanguínea de 

triglicerídeos e colesterol (Harris, 1997; Mazaki-Tovi et al., 2014; Barrouin-Melo et al., 2016; 

Costa-Santos et al., 2019). Para cães com hiperlipidemia, foi encontrado apenas um estudo 

que avaliou animais da raça Schnauzer com hiperlipidemia primária. Dez animais receberam 

1000mg de óleo de peixe (412,0mg de EPA e 318,1mg de DHA) por dia, durante 90 dias, 

associados a dieta coadjuvante para tratamento da obesidade (mínimo 8,3% de extrato etéreo 

e máximo 11,1% de matéria fibrosa, ambos com base na matéria seca). No mesmo estudo, 

oito Schnauzers hiperlipidêmicos receberam mesma suplementação de AGPI-3, porém sem 

modificação na sua alimentação original, que não poderia ser baseada em alimentos caseiros 

ou hipocalóricos. Em comparação aos valores basais (quando os animais recebiam as suas 

dietas originais, sem as modificações dietéticas), houve diminuição da trigliceridemia e da 

colesterolemia dos cães, manejados com alimento hipocalórico ou não (Albuquerque, 2017). 

Além do uso terapêutico à hiperlipidemia, aventa-se a possibilidade da suplementação 

dos AGPI-3 também ter efeito benéfico no controle glicêmico, evidência observada em ratos e 

humanos (Friedberg et al., 1998; Oosting et al., 2010). Os efeitos dos AGPI-3 provenientes do 

óleo de peixe na glicemia foram avaliados em apenas um estudo com cães saudáveis, no qual 

a suplementação promoveu mudança no perfil de lipídios da membrana celular dos eritrócitos, 

porém sem resultar em alterações nas variáveis glicêmicas e insulinêmicas no teste de 

tolerância oral à glicose. Neste estudo, um cão apresentou hiperinsulinemia e certo grau de 

resistência insulínica antes de receber os AGPI-3, com melhora na sensibilidade à insulina 

após a suplementação com estes nutrientes (Irvine et al., 2002).  
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A melhora da sensibilidade insulínica após a ingestão de AGPI-3 foi observada em 

humanos e associada com menor liberação de ácidos graxos não esterificados dos adipócitos e 

à ação agonista dos AGPI-3 em fatores de transcrição nucleares como PPAR-α e PPAR-γ, 

relacionados à sensibilidade insulínica hepática e muscular e, a menor inflamação do tecido 

adiposo verificada pela menor produção de citocinas inflamatórias, também relacionadas à 

resistência insulínica (Oh et al., 2010; Albert et al., 2014). Evidências sugerem que alguns 

tipos celulares possuem receptores de proteínas G específicos – receptor GPR-120 – que 

funcionam como receptores para AGPI-3 (Oh et al., 2010). Os receptores de proteínas G são 

iniciadores comuns de cascatas metabólicas, alguns ativados por neurotransmissores e outros 

por ligantes especiais (Hill; Wyse; Anderson, 2012). Neste caso, os GPR-120 estimulam 

respostas intracelulares em monócitos e macrófagos, o que causa redução da inflamação, com 

relação direta de maior sensibilização a insulina a ponto de serem considerados fatores 

antidiabéticos (Oh et al., 2010).  

O exato mecanismo de ação dos AGPI-3 como hipolipemiantes não está totalmente 

elucidado, mas há hipóteses que incluem a regulação de fatores de transcrição relacionados à 

lipogênese; aumento da β-oxidação; estímulo à atividade da enzima lipoproteína lipase; 

diminuição da absorção de colesterol e redução da concentração de ácidos graxos não 

esterificados; diminuição da absorção intestinal de glicose e lipídios; e por fim, aumento da 

secreção de colesterol via bile (Schenck, 2005; Toth et al., 2009; Watts & Karpe, 2011; Deng 

et al., 2015; Xenoulis & Steiner, 2015). 

Semelhante ao que ocorre em outros mamíferos com alterações na viscosidade da bile 

na vesícula biliar, a análise de metabolômica apontou que cães diabéticos apresentam 

alteração no metabolismo dos ácidos biliares (O’Kell et al., 2017). Há também evidências de 

que as endocrinopatias caninas alteram a viscosidade da bile a ponto de gerar lama biliar 

(Cook et al., 2016). Esta seria ocasionada pelas alterações lipídicas endócrinas, que parecem 

estar relacionadas com a ocorrência de outra enfermidade no cão: a mucocele (Kutsunai et al., 

2014). Os efeitos dos AGPI-3 sobre o metabolismo lipídico parecem repercutir sobre a 

dinâmica da vesícula biliar em humanos (Watanabe et al., 1962; Berr et al., 1992; Méndez-

Sánchez et al., 2001; Cariati & Piromalli, 2013), macacos (Scobey et al., 1991) e, em cães-da-

pradaria (Cynomys ludovicianus) (Booker et al., 1990; Magnuson et al., 1995), sem 

avaliações em canídeos. Entretanto, na literatura, existem relatos de casos de sucesso no 

tratamento clínico de mucocele da vesícula biliar canina, em que os autores associaram a 

suplementação de óleo de peixe ao protocolo instituído aos animais (Walter et al., 2008). 
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Logo, há indícios de que a inclusão dietética de AGPI-3 resulta em modificações em todo o 

metabolismo lipídico, entretanto para pacientes diabéticos humanos estas evidências ainda são 

controversas (Friedberg et al., 1998; Hamdy & Barakatun-Nisak, 2016) e para cães diabéticos 

as informações são ainda mais escassas. 

Apesar dos dados ainda serem controversos, algumas agências ligadas a saúde, como a 

Organização Mundial da Saúde, a FAO (Food and Agriculture Organization of the United 

States), a AHA (American Heart Association), dentre outras, recomendam que a ingestão de 

alimentos de origem marinha, que apresentam em sua composição alta concentração de 

AGPI-3, seja aumentada, ou mesmo seja realizada suplementação, para que haja maior 

ingestão de ômega-3 (Harris, 2007; Thompson & Amoroso, 2014). Com isso, há diversos 

questionamentos sobre o impacto ambiental do aumento do consumo de frutos do mar, bem 

como o uso de óleo de peixe na suplementação humana per si ou indiretamente no acréscimo 

do ingrediente em alimentos industrializados. Tais questionamentos são baseados na menor 

capacidade de exploração oceânica pelas atividades pesqueiras, devido a importante redução 

do número de peixes nos mares (Jenkins et al., 2009; Greene et al., 2013; Farmery et al., 

2018). Além da dificuldade de produção em cativeiro dos peixes ricos em AGPI-3, 

principalmente dos carnívoros (Sprague et al., 2016).  

1.4 Ômegas-3 e processo inflamatório 

Uns dos principais mediadores no quadro inflamatório são os eicosanóides. Sua 

produção é ativada pela lesão celular, que por sua vez promove a liberação do AA ou EPA do 

fosfolipídio da membrana celular pela ação da enzima fosfolipase A2 (Ranget al., 2008). Uma 

vez que o ácido graxo é liberado, este pode ser degradado por duas enzimas: ciclooxigenase 

(COX) ou lipooxigenase (LOX) (Tasaka, 1999; Torrinhas et al., 2009). Assim, originam-se 

prostanóides – PG (prostaglandinas), TX (tromboxanos) e LT (leucotrienos), mediadores 

lipídicos inflamatórios que influenciam vias bioquímicas e sinais de transdução e assim, 

aumentam algumas respostas e diminuem outras, nas quais cada um possui funções 

específicas (Chan, 2015). A síntese de eicosanóides varia de acordo com o tipo celular que o 

está produzindo, pois há diferenças dos grupos enzimáticos predominantes (Tasaka, 1999). Os 

eicosanóides modulam a resposta inflamatória de forma desigual. Refere-se que os 

mediadores sintetizados a partir do AA (PGE2, PGI2, PGD2, PGF2α, TXA2, LTB4) possuem 

maior potencial pró-inflamatório, quando comparados aos oriundos do EPA (PGE3, PGI3, 

TXA3, LTB5).  
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Os prostanóides e leucotrienos da série par, de forma geral, promovem vasodilatação, 

broncoconstrição, agregação plaquetária e aumento da permeabilidade vascular (Han et al., 

2012). A partir deste fato, atribuiu-se que os derivados dos ácidos graxos ômegas-3 possuem 

potencial anti-inflamatório. Sendo assim, é possível modular a ação biológica de acordo com 

o tipo de ácido graxo usado como substrato primário na cascata de inflamação. Este evento 

será afetado pela proporção de ômegas-6 e ômegas-3 consumido, pois irá refletir na 

concentração de PUFA na membrana celular (Han et al., 2012). Em cães saudáveis observou-

se aumento de EPA e DHA séricos em 14 dias após a ingestão de dieta contendo relação 

ômegas-6: ômegas-3 5:1 (Hesta et al., 2012). Uma vez ingerido maior teor de ácidos ômegas-

3, ocorrerá maior incorporação destes às membranas celulares e, possível consequente 

aumento na formação de eicosanóides menos inflamatórios (Case et al., 2010). Desta forma, 

são desencadeadas respostas pró-inflamatórias, com ação na síntese e produção de proteínas 

inflamatórias, como as quimiocinas, fatores de crescimento e as citocinas TNF-α, IL-1, IL-6, 

IL-8 e IL-12 (Lo et al., 2000; Calder, 2006; Skuladottir et al., 2007; Gross et al., 2010).  

Inúmeros estudos focaram na avaliação dos benefícios dos ômegas-3 como 

coadjuvantes na prevenção e terapia de certas afecções como doenças cardiovasculares, 

hipertrigliceridemia, neoplasias e doenças articulares (Meydani et al., 1991; Calder & 

Newsholme, 1992; Freeman et al., 1998; Pompéia et al., 2000; Terada et al., 2001; Leblanc, 

2003). Em humanos esta suplementação também vem sendo realizada no período pós-

operatório (Furukawa et al., 1999; Schauder et al., 2002; Konstantin et al., 2003; Leblanc et 

al., 2008; Han et al., 2012), com resultados que apontaram redução de complicações como 

infecções e diminuição de período de internação destes pacientes (Waitzberg et al., 2006; 

Cerantola et al., 2011). 

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Considerando os efeitos benéficos relacionados aos AGPI-3 abordados anteriormente 

neste capítulo, o Centro de Pesquisa em Nutrologia de Cães e Gatos tem desenvolvido estudos 

com o intuito de otimizar a saúde, bem-estar e longevidade dos animais com o uso destes 

nutracêuticos. A seguir serão descritos e discutidos três destes estudos que já foram 

concluídos. 

 

2.1 Efeitos da suplementação de AGPI-3 na função cognitiva de cães em crescimento 
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Esse estudo avaliou o efeito da suplementação de óleo de peixe concentrado em ácido 

docosahexaenóico (DHA) na função cognitiva de cães filhotes. Foram avaliados 12 cães 

saudáveis com 3 meses de idade, blocados por raça e distribuídos aleatoriamente em dois 

grupos (n=6): Grupo Tratado (GT), com suplementação de 40mg de DHA/kg/dia e, Grupo 

Controle (GC), sem suplementação. Os dois grupos receberam o mesmo alimento ao longo do 

estudo e este atendia as recomendações nutricionais para crescimento. As coletas de sangue 

foram realizadas antes (0), 30 (1), 60 (2) e 90 (3) dias após o início da suplementação. Para 

avaliação da habilidade de aprendizado, foi realizado o teste de discriminação de objetos com 

a utilização do aparelho Toronto General Testing Apparatus, adaptado de Milgram et al. 

(1994). O mesmo consistiu em duas fases de avaliação, normal (FN) e reversa (FR), com 

duração de 10 dias cada. Durante o teste, uma recompensa foi colocada embaixo de um objeto 

e o animal precisava empurrá-lo para recebê-la, este objeto foi alterado entre as posições 

direita e esquerda, sem estar três vezes seguidas no mesmo lado. Usou-se um formato de 

objeto na FN e outro completamente diferente na FR. As etapas foram adotadas como 

variáveis e, os acertos apresentados em cada uma das etapas foram contabilizados, de forma 

que empurrar o objeto que não continha recompensa foi considerado erro. Os resultados 

foram analisados no SAS, cuja normalidade dos resíduos foi avaliada pelo teste de Shapiro 

Wilk e comparados pelo teste de Tukey (p<0,05). 

Como apresentado na Tabela 1, as respostas corretas obtidas na etapa normal 

apresentaram diferença entre tratamento (p=0,0039) e tempo (p<0,0001), no qual a média de 

acertos do GT (70,12%) foi maior que a média do GC (62,67%), independente do tempo 

(p=0,1134). Em relação à etapa reversa, houve efeito de tempo (p<0,0001).  

 

Tabela 1. Resumo das análises de variância (ANOVAs) da frequência de respostas corretas 
apresentadas por cães filhotes suplementados e não suplementados com cápsulas de óleo de 
peixe concentrado em DHA nas etapas normal e reversa do teste de discriminação de objetos. 

Variáveis (%) 
Tratamentos 

EPM 

Valores de P 

GT GC Tratamento Tempo Tempo*Tratamento 

Etapa normal 70,12 62,67 2,98 0,0039 <0,0001 0,1134 

Etapa reversa 43,12 42,50 2,35 0,8516 <0,0001 0,5092 

Fonte: Rodrigues, R.B.A. (2021). 
Legenda: GC= Grupo controle; GT= Grupo tratado; EPM= Erro padrão da média. 
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Para o melhor entendimento dos dados, na Tabela 2 estão apresentadas as médias das 

frequências de respostas corretas obtidas pelos cães durante as etapas normal e reversa em 

cada período avaliado durante o experimento.  

 

 

Tabela 2. Médias das frequências de respostas corretas em cada período avaliado nas etapas 
normal e reversa do teste de discriminação de objetos aplicado em cães filhotes 
suplementados e não suplementados com cápsulas de óleo de peixe concentrado em DHA. 

Etapa Normal 

Períodos 
Tratamentos   

GT (%) GC (%) EPM p-valor 

0 85,50 82,00 2,98 0,1134 

1 77,33 64,16 3,86  

2 61,33 47,66 6,30  

3 56,33 56,83 6,07  

Etapa Reversa 

Períodos 
Tratamentos   

GT (%) GC (%) EPM p-valor 

0 27,83 22,16 5,34 0,5092 

1 39,16 45,50 4,90  

2 54,16 48,83 3,73  

3 51,33 53,50 4,65  

Fonte: Rodrigues, R.B.A. (2021). 
Legenda: GC= Grupo controle; GT= Grupo tratado; EPM= Erro padrão da média. 
 
 
 

As figuras 1 e 2 ilustram a frequência de respostas corretas na etapa normal sob efeito 

de tratamento e na etapa reversa sob efeito de tempo, respectivamente. 
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Figura 2. Frequência de respostas corretas em cada período independente do tratamento na 

etapa reversa do teste de discriminação de objetos apresentada por cães filhotes. 

Fonte: Rodrigues, R.B.A. (2021). 
 

Em relação às respostas obtidas no teste de aprendizado para avaliação da função 

cognitiva, sob efeito de tratamento, os resultados mostraram que o grupo suplementado com 

cápsulas de óleo de peixe concentrado em DHA apresentou maior porcentagem de acertos em 

relação ao grupo controle durante a etapa normal do teste de discriminação de objetos, o que 

indica que esses animais obtiveram maior habilidade de aprendizado nesta fase.   

 De forma semelhante, com o objetivo de avaliar a função cognitiva de cães da raça 

beagle do desmame até 1 ano de idade, dentre os cinco testes cognitivos aplicados por Zicker 

et al. (2012), também fora realizado o teste de discriminação de objetos, entretanto, os autores 

não encontraram diferença ao usá-lo de forma isolada. 

 Ainda assim, Zicker et al. (2012) encontraram efeito no desempenho cognitivo 

associado às concentrações de 0,19% de DHA e 0,095% de DHA, através de outros métodos 

de avaliação, como por exemplo: a) labirinto em T, no qual suas fases auxiliam na avaliação 

do aprendizado associada à função do lobo frontal, onde o animal precisa encontrar o objeto 

dentro do labirinto para receber a recompensa; b) teste de aprendizado ao ponto de referência, 

que consiste em avaliar o aprendizado espacial, ou seja a habilidade do animal em localizar o 

objeto mais próximo a um marco ou ponto de referência que pode ser colocado em três 

diferentes distâncias de acordo com o aumento do grau de dificuldade do teste; e c) 

sensibilidade ao contraste, no qual avalia a capacidade do animal em identificar figuras em 

níveis de contrastes decrescentes de acordo com o nível de dificuldade do teste. Além dos 

testes citados anteriormente, também foi realizado o teste chamado DNPM (delay non-

matched to position) que avalia a memória em curto e longo prazo, mas não foram observadas 

diferenças entre os grupos.  

Apesar da resposta apresentada pelos animais no teste de discriminação de objetos do 

estudo de Zicker et al. (2012) não ser significativa, ao observar de um modo geral o conjunto 

dos testes de cognição aplicado pelos autores, o grupo com maior concentração de DHA 

apresentou desenvolvimento na habilidade de aprendizado aprimorado, assim como os 

resultados deste estudo durante a etapa normal.   

 Em relação a etapa reversa, os dados demonstraram efeito de tempo 

independentemente dos tratamentos, ou seja, ambos os grupos apresentaram aumento de 

acertos ao longo do experimento. Esses resultados podem ser interpretados mediante ao fato 
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dos animais do grupo GT terem adquirido maior habilidade de aprendizado na etapa normal, 

de forma que ao executarem a etapa reversa, apresentaram nível semelhante ou maior de 

dificuldade quando comparados aos animais do grupo GC, permitindo-se obter apenas efeito 

de tempo nesta etapa.  

 O fato da porcentagem de respostas corretas ter sido crescente em ambos os grupos na 

etapa reversa, pode ser explicado pelo grau de repetição que o teste apresenta entre uma 

sessão e outra. Assim, mesmo que essa etapa tenha sido mais complexa do que a anterior, 

tanto o grupo controle como o tratamento começaram a entender a atividade proposta e 

responder de forma correta ao longo dos períodos.   

 Apesar dos valores não apresentarem diferenças para resultarem em interação entre 

tempo e tratamento, é interessante ressaltar que as médias do GT foram semelhantes às do GC 

no período 3 da etapa normal, o que poderia complementar a sugestão de aprendizado por 

repetição, pois o GC pode ter sido capaz de aprender, porém em velocidade menor. 

 Ainda sobre o estudo de Zicker et al. (2012), no teste de aprendizado ao ponto de 

referência composto por 3 fases de dificuldades crescentes, os autores compararam os 

resultados da última fase (de maior dificuldade) com as respostas das duas primeiras (de 

menor dificuldade) e observaram redução do número de erros apresentados pelos animais. O 

efeito de fase dessa avaliação se assemelha ao efeito de tempo na etapa reversa do teste de 

discriminação utilizado no presente estudo e, dessa forma, pode-se afirmar que independente 

da dificuldade e do tratamento, os animais podem ter aprendido as tarefas dos testes com o 

passar do tempo devido ao alto grau de repetição dos mesmos. 

 A suplementação de DHA já foi testada também em seres humanos. O estudo de 

Henriksen et al. (2014) avaliou a função cognitiva e memória de reconhecimento de crianças 

aos 6 meses de idade, nascidas prematuras e suplementadas com 120mg de DHA e 60mg de 

ácido araquidônico por dia. A mensuração do desenvolvimento cognitivo foi realizada através 

de um questionário respondido pelos pais, que investiga o desenvolvimento infantil sobre a 

comunicação, desenvolvimento motor, resolução de problemas, desenvolvimento social e 

memória de reconhecimento, que foi avaliada através de medidas da atividade cerebral 

derivadas de gravações eletroencefalográficas frente a uma imagem padrão revelada repetidas 

vezes e imagens nunca vistas pelos bebês. O grupo tratado apresentou pontuação mais alta na 

área de resolução de problemas de acordo com o questionário aplicado, assim como melhor 

memória de reconhecimento, ou seja, as crianças diminuíram as reações denominadas pelos 

autores de negativas, ao se depararem com a imagem padrão exibida de forma repetida. 
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 Além disso, Richardson et al. (2012) avaliaram a suplementação de 600mg de 

DHA/dia fornecido via cápsula para crianças com idade entre 7 e 9 anos com baixo 

desempenho escolar durante 16 semanas. Dentre diversas escalas e testes, puderam observar 

que o grupo suplementado apresentou melhora na leitura e diminuição dos problemas de 

comportamento avaliados pelos pais através da aplicação de escalas de escore bem 

estabelecidas. 

 O DHA possui papel modulador na síntese de fosfolipídeos, principalmente de 

fosfatidiletalonamina, que por sua vez tem influência direta na sobrevivência neuronal (Akbar 

et al., 2005). Além do acúmulo e alteração na composição de fosfolipídios, o aumento da 

ingestão de DHA pode resultar em acréscimo de mediadores sinápticos, apresentar efeitos 

benéficos no crescimento de neuritos, responsáveis pelo processo de desenvolvimento de 

neurônios, além de promover sinaptogênese e expressão sináptica (Ikemoto et al., 1997; 

Cansev & Wurtman, 2007; Cao et al., 2009; Dyall et al., 2015). Dessa forma, a melhora na 

habilidade de aprendizado obtida neste estudo pode ser explicada pela possível esterificação 

do DHA na membrana fosfolipídica cerebral. 

  Sabe-se que este ácido graxo compreende a maior parte dos ácidos graxos do cérebro 

e dessa forma a suplementação pode ter sido fundamental no desenvolvimento e atuação do 

sistema nervoso nos processos de aprendizado envolvidos (Jensen, 1996; Mcnamara & 

Carlson, 2006; Luchtmman & Song, 2013; Bazinet et al., 2014; Bos et al., 2016). 

 No estudo de Dahms et al. (2016) já citado anteriormente, ao longo do experimento e 

dois meses após a finalização da suplementação em longo prazo, os autores avaliaram a 

deposição do DHA no cérebro e observaram que as concentrações cerebrais são passíveis de 

aumento frente à suplementação dietética em cães dessa idade. A dose de 500mg/kg de peso 

corporal em curto prazo ou 150mg/kg de peso corporal em longo prazo foram suficientes para 

apresentarem teores máximos do ácido graxo no cérebro e se mantiveram elevadas em pelo 

menos dois meses após a interrupção da suplementação. 

 Além disso, é conhecido que o ápice do desenvolvimento cerebral neonatal do cão 

ocorre entre os primeiros 60 dias de vida, com diminuição acentuada até chegar na idade 

adulta (Arant & Gooch, 1982) e, durante o crescimento, há alta deposição de ácidos graxos no 

cérebro. Apesar de não haver estudos que tenham investigado o efeito de suplementações nas 

mudanças do cérebro canino até os 6 meses de idade, alguns trabalhos evidenciaram a 

deposição neonatal de DHA no cérebro de ratos (Salem et al., 2015) e humanos (Clandinin et 

al., 1980). Diante dessas informações e tendo em vista que o presente estudo foi realizado 

com cães em crescimento, a dose de DHA fornecida através das cápsulas pode ter sido 
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suficiente para que os animais suplementados demonstrassem melhora na habilidade de 

aprendizado devido a eficiente deposição cerebral. 

 A função cognitiva pode ser avaliada tanto em cães jovens como idosos (Milgram et 

al., 1994). Existem estudos que avaliaram o fornecimento de DHA a cães idosos, como o de 

Hadley et al. (2017), que avaliaram o efeito na função cognitiva da ingestão de alimento 

extrusado contendo 0,4% de biomassa seca da alga Schizochytrium sp. como fonte de DHA 

(26mg de DHA/kg de peso corporal) em comparação com a ingestão de uma dieta deficiente 

em EPA e DHA, durante 25 semanas, em cães beagles idosos com idade entre 8,6 e 11,1 anos. 

Os autores concluíram que os cães suplementados com a alga apresentaram menor dificuldade 

durante o aprendizado do teste de sensibilidade ao contraste, no qual necessitaram de 13,6 

sessões para concluí-lo, enquanto o grupo controle necessitou de 22,7 sessões, assim como 

menor frequência de respostas incorretas (43 vs 82,9). 

 Outro trabalho que avaliou a função cognitiva de idosos frente a suplementação de 

nutrientes específicos é o de Pan et al. (2018), no qual os autores forneceram um blend 

composto por arginina, antioxidantes, vitamina C, vitaminas do complexo B e óleo de peixe, a 

cães idosos com idade média de 9,7 anos. Os autores utilizaram dois testes para avaliar a 

função cognitiva dos cães: o teste de aprendizado ao ponto de referência citado anteriormente 

e outro denominado protocolo egocêntrico, que também avalia o aprendizado espacial, porém 

tem como referência a posição do observador e não um ponto ou marco. Este segundo teste 

consiste na escolha correta da localização de um objeto pré-determinada por um teste de 

preferência de posição apresentada pelos animais. Os cães que receberam a dieta com adição 

do blend apresentaram melhor desempenho na tarefa 1 do teste de aprendizado ao ponto de 

referência no qual apresentava grau de dificuldade intermediário, assim como nas duas etapas 

de reversão do protocolo egocêntrico, demonstrando dessa forma o efeito da suplementação 

na cognição de cães idosos. É importante salientar que as respostas de testes de cognição 

podem ser influenciadas pelo estilo de vida do animal, principalmente se há presença de 

estímulos como enriquecimento ambiental, no qual pode melhorar o perfil de respostas dos 

cães (Milgram et al., 2005). 

 Com base no exposto, é perceptível a importância da suplementação de DHA durante 

a infância em diferentes espécies e idades e, a adição de óleo de peixe ou outras fontes ricas 

em DHA torna-se essencial na formulação de alimentos de boa qualidade para cães em 

crescimento, pois a alimentação deficiente além de não assegurar a saúde cognitiva do animal, 

pode influenciar no processo de deposição na membrana neural, promovendo prejuízos ao 
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desenvolvimento neurológico (Dyall & Titus, 2008; Mcnamara et al., 2014; Bauer, 2016; Bo 

et al., 2017). 

 

2.2 Efeitos do consumo de alimento com alta inclusão de AGPI-3 sobre variáveis 
metabólicas em cães diabéticos 

Este estudo foi realizado com o objetivo de avaliar as respostas glicêmicas e lipídicas 

de cães com diabetes mellitus (DM) após a ingestão de AGPI-3. Os animais incluídos no 

estudo foram selecionados na rotina do Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (HOVET/FMVZ-USP), de acordo com 

os critérios de inclusão: cães acometidos por DM, fêmeas (castradas) ou machos, acima de um 

ano de idade, sem outras afecções concomitantes, com escore de condição corporal (ECC) 

entre 4 e 6, na escala de 1 a 9 (Laflamme, 1997) e, pertencentes a proprietários com 

disponibilidade e comprometimento em dar continuidade ao protocolo experimental. Para a 

seleção foi realizado: anamnese, exame físico, pesagem, determinação do ECC, coleta de 

sangue para análises laboratoriais [hemograma; concentração sérica de creatinina, ureia, 

proteínas totais e albumina; e atividade sérica das enzimas alanina aminotransferase (ALT) e 

fosfatase alcalina (FA)] e coleta de urina para exame I (físico-químico) e II (cultura e 

antibiograma).  

Após a fase de estabilização do diabetes mellitus, os animais iniciaram o protocolo 

experimental, no qual passaram por dois períodos experimentais, constituído por 90 dias cada, 

e receberam dois alimentos sob delineamento randomizado, cross-over e duplo cego. Os 

alimentos eram isonutrientes, indicados para cães diabéticos e, foram denominados como 

controle (Alimento C; sem óleo de peixe) e alimento teste (Alimento A; 5,0% de óleo de 

peixe).  

No 75º dia de cada período experimental os proprietários participantes conduziram 

seus animais ao HOVET-FMVZ/USP para colocação do sensor do sistema de mensuração 

contínua de glicemia (SMCG) e no final de cada período experimental (90º dia), os cães 

passaram pelos procedimentos de coleta de dados e materiais biológicos. Para estas 

avaliações, os cães retornavam ao HOVET-FMVZ/USP sob jejum alimentar de 12 horas. 

Inicialmente era realizada coleta de 10mL de sangue, por venopunção da veia jugular para 

posteriores análises de hemograma, lipoproteínas plasmáticas e bioquímica sérica (albumina, 

proteínas totais, creatinina, ureia e atividade sérica das enzimas ALT e FA). Na sequência, os 

cães eram avaliados por exame de ultrassonografia abdominal para estimativa do volume da 

vesícula biliar. Em seguida, recebiam alimentação e a insulina era administrada. 
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Ainda no 90º dia de cada período experimental, a cada duas horas, a contar do 

momento antes da refeição, era realizada a curva glicêmica de 10 horas e, avaliação da 

trigliceridemia e colesterolemia dos animais. Ou seja, no 90º dia de cada período 

experimental, os animais eram mantidos por 10 horas no HOVET-FMVZ/USP. Após 

finalização destes exames no 90º dia, antes do próximo período experimental, os animais 

recebiam por 30 dias o alimento controle, como forma de minimizar o efeito cumulativo de 

tempo de ingestão dos AGPI-3 sobre as variáveis analisadas. Sendo assim, o protocolo de 

estudo empregado foi constituído de dois períodos experimentais de 90 dias e um período de 

washout de 30 dias. 

Os resultados encontrados nas variáveis da curva glicêmica convencional e por 

sistema de mensuração contínua; curva de trigliceridemia e colesterolemia; perfil plasmático 

de lipoproteínas e variáveis do esvaziamento da vesícula biliar foram comparados por meio 

dos testes de Wilcoxon ou T pareado e, valores de p<0,05 foram considerados significativos. 

Como resultados, inicialmente foram selecionados os prontuários de 609 cães com 

diagnóstico de DM, porém 11 vieram a óbito no início da triagem, que começou com 598 

indivíduos. Destes, 408 foram excluídos pela presença de outras doenças: endocrinopatias 

(n=167), neoplasias (n=82), doença renal crônica (n=24), doenças cardíacas e respiratórias 

(n=26), dermatopatias (n=15), neuropatias (n=13), doenças ortopédicas (n=12), obesidade 

(n=12), doenças gastroentéricas (n=11), hepatopatias (n=6), hemoparasitoses (n=3), dentre 

outras (n=37). O segundo principal motivo de exclusão foi devido a questões relacionados aos 

tutores (n=157) como impossibilidade de ir ao HOVET-FMVZ/USP na frequência necessária 

e não seguir as prescrições. Cinco cães diabéticos foram excluídos por serem muito 

agressivos, três por receberem alimentação caseira e um animal por ter DM juvenil. 

Assim, 24 animais iniciaram os períodos experimentais. Destes, dois foram excluídos 

por desenvolverem hiperadrenocorticismo durante o protocolo experimental; um por 

desenvolver processo neoplásico palpebral; um por diagnóstico de doença renal crônica 

estágio 2; um pela impossibilidade da responsável pelo animal em manter as idas ao hospital 

veterinário e dois por terem sido eutanasiados (um por tetraparesia ocasionada por discopatia 

e um por neoplasia nasal sem diagnóstico definitivo). Outros seis animais não tiveram seus 

dados incluídos nas análises devido a não finalização do protocolo experimental até o prazo 

de conclusão deste trabalho. 

Após o consumo de cada um dos dois alimentos utilizados no estudo, por 90 dias cada, 

sob mesma dose de insulina, com período de 30 dias de washout entre eles, foi avaliado o 
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metabolismo lipídico dos cães diabéticos por meio de curva da concentração plasmática de 

triglicerídeos e colesterol, com seis pontos, iniciados antes da primeira refeição do dia e com 

intervalo de 2 horas entre eles. Dentre as informações obtidas na curva de triglicerídeos, 

apesar de haver numericamente diferença entre os seis pontos da curva (Figura 3), nenhuma 

variável calculada apresentou diferença entre os dois períodos experimentais (Tabela 3). 

Já para a colesterolemia, foram observadas menores concentrações plasmáticas médias 

de colesterol em jejum e nos momentos duas, quatro e 10 horas pós-prandial (Figura 4 e 

Tabela 3), quando os nove cães diabéticos receberam o alimento enriquecido com 5,0% de 

óleo de peixe. A maior ingestão de AGPI-3 também parece ter repercutido na diminuição das 

concentrações médias, mínimas, máximas e na menor oscilação da colesterolemia ao longo do 

dia, por menor resultado na diferença entre valores máximos e mínimos de colesterolemia 

(Tabela 3). 

Tabela 3 – Concentrações plasmáticas médias (± desvio padrão) de triglicerídeos e colesterol de cães 

diabéticos (n=11) após a ingestão do alimento controle (C; sem óleo de peixe) e teste (A; 5,0% de 

óleo de peixe). 

Variáveis 
(mg/dL) 

Triglicerídeos Colesterol 

Alimento C Alimento A p* Alimento C Alimento A p* 

T0 250,7+230,4 164,4 + 109,6 0,43‡ 297,3 + 59,1 240,2 + 49,7 <0,01§ 

T2 309,5 + 226,3 219,1 + 104,5 0,18§ 278,5 + 51,9 223,2 + 53,7 <0,01§ 

T4 305,8 + 232,5 225,0 + 124,1 0,65‡ 280,9 + 43,8 231,8 + 46,0 0,01§ 

T6 220,5 + 177,1 159,2 + 141  269,2 + 52,8 234,1 + 56,4 0,06§ 

T8 160,7 + 131,6 118,3 + 84,7 0,57‡ 271,9 + 42,6 239,0 + 57,4 0,06§ 

T10  130,0 + 87,9 88,8 + 31,4 0,13‡ 274,8 + 49,4 236,9 + 52,7 0,02§ 

Média 229,5 + 165,1 162,5 + 77,4 0,25§ 278,8 + 48,6 234,2 + 52,0 0,01§ 

Mínima 114,0 + 77,3 81,0 + 27,8  260,6 + 47,0 219,5 + 50,5 0,02§ 

Máxima 348,8 + 237,6 261,4 + 135,5 0,36‡ 301,8 + 54,4 249,3 + 55,7 0,01§ 

Δ 234,7 + 187,1 180,4 + 128,3 0,41§ 41,2 + 13,3 29,8 + 11,4 0,03§ 

AAC 
2373,6 + 

1710,6 

1696,5 + 

858,4 
0,28§ 

2373,6 + 

1710,6 

2333,4 + 

523,0 
0,95§ 

Jejum¥ 254,2 + 210,0 158,7 + 98,9 0,12 350,6 + 135,6 308,3 + 162,8 0,03 

Fonte: Teixeira, F.A. (2020). 

Legenda: AAC = Área abaixo da curva; Δ = Diferença entre valores máximos e mínimos. 
‡Valor de p obtido pelo teste de Wilcoxon; §Valor de p obtido pelo teste T pareado. 
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de inclusão de óleo de peixe, os autores encontraram o que chamaram de tendência a menor 

colesterolemia e, diferente do esperado, maior concentração de triglicerídeos quando os cães 

ingeriram mais AGPI-3. Esse segundo achado foi atribuído pelos autores à maior 

trigliceridemia dos cães no início do estudo, mas sem hiperlipidemia. 

Os efeitos mais evidentes de hipocolesterolemia do óleo de peixe também ocorreram 

em cadelas durante período reprodutivo e nos respectivos filhotes. Wright-Rodgers et al. 

(2005) compararam quatro dietas, com concentrações variáveis de EPA, DHA e outros ácidos 

graxos e encontraram concentrações plasmáticas de colesterol menores nas fêmeas que 

receberam alimento com mais EPA e DHA durante a gestação e lactação. Além disso, os 

filhotes nascidos dessas mães também apresentaram menor colesterolemia. Já em relação à 

concentração de triglicerídeos, essa foi maior nos filhotes que receberam o alimento com 

menor inclusão de óleo de peixe. Entretanto, os autores questionaram se esses resultados, 

principalmente o aumento na trigliceridemia, poderiam ser atribuídos a presença de menor 

inclusão de AGPI-3 ou aos diferentes perfis de saturação da dieta e concentrações de outros 

ácidos graxos que não EPA e DHA. Neste estudo com cães diabéticos, houve variação no 

perfil de ácidos graxos dietéticos, principalmente com maior quantidade no alimento A 

daqueles da série ômega-3 em comparação ao alimento C. 

Ao final do fornecimento de cada um dos alimentos utilizados no estudo (C e A), foi 

mensurado, por meio da metodologia FPLC, o perfil lipídico das lipoproteínas plasmáticas 

dos cães diabéticos. Como pode ser observado na Tabela 4, as frações de VLDL dos cães 

diabéticos tiveram, em média, menores concentrações de colesterol após o período em que 

receberam o alimento com inclusão de 5,0% de óleo de peixe, tanto em valores absolutos 

(mg/dL) como na proporção (%) da distribuição de colesterol entre as lipoproteínas avaliadas. 

Na Figura 3 estão ilustradas as curvas médias de absorbâncias dos cães diabéticos obtidas pela 

metodologia FPLC. Quanto à distribuição de colesterol nas outras lipoproteínas e de 

triglicerídeos entre todas as lipoproteínas, não foi observada diferença entre os dois alimentos 

avaliados. 

 

Tabela 4 – Perfil lipídico médio (± desvio padrão) das lipoproteínas de cães diabéticos (n=11) 

após a ingestão do alimento controle (C; sem óleo de peixe) e teste (A; 5,0% de óleo de peixe). 

Variáveis Alimento C Alimento A 
Valor de 
p 

Colesterol total, mg/dL 350,7 +135,6 317,8 +162,5 0,07§ 

 VLDL-c, mg/dL 81,3 +105,5 34,5 +51,6 <0,01‡ 
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 % 19,5 +14,8 8,5 +6,7 <0,01‡ 

 LDL-c, mg/dL 109,0 +62,6 116,2 +110,0 0,60§ 

 % 30,3 +14,9 32,4 +20,4 0,77‡ 

 HDL-c, mg/dL 160,4 +44,5 167,2 +66,8 0,47‡ 

 % 50,3 +17,7 59,1 +23,1 0,08‡ 

 
não-HDL-c, 
mg/dL 

190,3 +140,5 
150,6 +153,8 

0,05‡ 

 % 49,7 +17,7 40,9 +23,1 0,08‡ 

Triglicerídeos totais, 
mg/dL 

254,3 +209,9 
166,7 +105,9 

0,24‡ 

 VLDL-tg, mg/dL 175,0 +168,4 114,9 +94,6 0,41‡ 

 % 72,0 +21,6 65,5 +17,1 0,18‡ 

 LDL-tg, mg/dL 59,3 +94,1 32,9 +20,1 0,97‡ 

 % 20,7 +16,8 22,3 +11,0 0,53‡ 

 HDL-tg, mg/dL 20,0 +33,0 18,9 +24,9 0,22‡ 

 % 7,3 +5,9 12,2 +10,7 0,15‡ 

Fonte: Teixeira, F.A. (2020). 

Legenda: VLDL = very low density lipoprotein; LDL = low density lipoprotein; HDL = high 

density lipoprotein; -c = conteúdo de colesterol nas lipoproteínas; -tg = conteúdo de triglicerídeos 

nas lipoproteínas. 

*Diferença entre os tratamentos quando valor de p<0,05. 

 ‡Valor de p obtido pelo teste de Wilcoxon. §Valor de p obtido pelo teste T pareado. 

 

Quando se avalia as diferenças no perfil lipoproteico entre cães saudáveis e diabéticos, 

não há consenso entre os estudos, pois percebe-se que a hipercolesterolemia dos pacientes 

caninos diabéticos ocorreu tanto por maior acúmulo desse esterol nas partículas de VLDL e 

HDL, como por aumento distribuído entre todas as lipoproteínas avaliadas, principalmente 

LDL (Rogers et al., 1975; Wilson et al., 1986; Barrie et al., 1993; Whitney et al., 1993; Seage 

et al., 2018). Porém, dentre os poucos estudos encontrados com DM naturalmente adquirido 

(Wilson et al., 1986; Seage et al., 2018), os autores não padronizaram as dietas dos animais 

intra- e inter-grupos e os tempos prévios de jejum não são explícitos, o que pode ter alterado 

os resultados e tornado o assunto ainda menos conclusivo, mesmo em estudos com animais 

saudáveis. 
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Já os resultados da avaliação do perfil lipídico de humanos frente a suplementação 

com EPA e DHA ainda são controversos, com dificuldade de comparação e interpretação dos 

resultados devido a ampla variação de delineamentos experimentais e metodologias de análise 

dos lipídios plasmáticos, além de variação ou ausência de informação quanto a dosagem 

utilizada e formas de suplementação dos AGPI-3 e, dos perfis nutricionais dos indivíduos 

participantes das pesquisas (Bagdade et al., 1996; Harris, 1997; Mori et al., 1999; Fakhrzadeh 

et al., 2010; Jeppesen et al., 2013; Taghizadeh et al., 2016; Cadario et al., 2019). Quando os 

estudos com suplementação de óleo de peixe para pacientes humanos com hiperlipidemia são 

compilados, sob a forma de meta-análises, há evidências de que o óleo de peixe atua na 

redução da concentração sanguínea de triglicerídeos, inclusive com relevância clínica, sem 

modificação na concentração de colesterol (Eslick et al., 2009). 

No quesito relevância clínica, pode-se observar que, quando se compara as 

concentrações plasmáticas de triglicerídeos e colesterol em jejum dos 11 cães diabéticos do 

estudo em questão (pela inclusão dos cães que não aceitaram alimentação no HOVET-

FMVZ/USP), em função das dietas, houve redução numérica na trigliceridemia de seis 

animais (n=6/11), com diminuição média de 32,7% ao se considerar os 11 animais, porém 

sem diferença (Tabela 3). Pode-se questionar que a ausência de diferença entre os momentos 

esteja relacionada ao fato de que os cinco cães que não apresentaram redução na 

trigliceridemia tiveram concentrações deste lipídio dentro do intervalo de referência (40 a 

169mg/dL) nos dois períodos avaliados. Apesar de não terem diferido, esses dados mostram 

que pode haver relevância da suplementação de AGPI-3 para alguns animais e, caso o “n” 

amostral do estudo fosse maior, com mais animais hipertrigliceridêmicos, talvez houvesse 

maior poder do teste estatístico. 

Na tentativa de testar a hipótese de que a suplementação com AGPI-3 na dieta de cães 

diabéticos culminaria na minimização da glicemia desses animais, foi utilizada a metodologia 

de mensuração glicêmica contínua em 11 cães diabéticos após receberem o alimento sem óleo 

de peixe e o com a inclusão de 5,0% deste ingrediente. No 75o dia de cada período 

experimental, foi implantado nos animais o SCMG. 

Apesar do uso do SMCG Freestyle Libre possibilitar a obtenção de curva glicêmica 

por 15 dias (20.160 minutos), como alguns animais removeram o sensor de glicemia antes 

disso, foi utilizado como balizador para igualar o mesmo período de avaliação nos 11 cães 

diabéticos, aquele que ficou menos tempo com o SMCG funcionando. Como o menor período 

de monitoração glicêmica foi de oito dias no animal ID 9 - alimento C, que registrou a 

concentração de glicose intersticial até o minuto 12.780, padronizou-se que nas 22 curvas 
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Não foi encontrado nenhum estudo que tenha avaliado a resposta glicêmica de cães 

com DM após suplementação com AGPI-3, o que torna esta pesquisa inédita. Em cães 

saudáveis, foram encontrados alguns dados na literatura. Inicialmente Irvine et al. (2002), 

incluíram 1,4g de EPA+DHA/kg de alimento para um grupo de seis labradores saudáveis, não 

obesos. Apesar do estudo ter apontado mudança no perfil de ácidos graxos, com mais EPA e 

DHA na membrana celular das hemácias, os autores não observaram alteração nos 

marcadores de sensibilidade à insulina avaliados na pesquisa. Os mesmos questionaram se 

estes cães poderiam apresentar algum grau de sobrepeso que resultasse em resistência à 

insulina, a suplementação de AGPI-3 teria melhorado essa resistência, uma vez que um dos 

labradores, que apresentou menor sensibilidade à insulina antes da suplementação, obteve 

melhoria após ingestão da dieta com ômegas-3. 
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Entretanto, no estudo mais recente encontrado, Costa-Santos et al. (2019) observaram 

que ao suplementar entre 30 e 45,0mg de EPA+DHA/kg de peso corporal a cadelas 

submetidas a mastectomia, devido a ocorrência de carcinoma mamário, a glicemia desses 

animais apresentou evidências de aumento. Porém, a comparação feita pelos autores foi entre 

o momento pré-cirúrgico e o momento pós suplementação, que foi iniciada 15 dias após a 

cirurgia. Assim, não fica claro se a intervenção cirúrgica em si poderia ter interferido na 

glicemia dos animais. Desta forma, dentre os poucos estudos que avaliaram o efeito dos 

AGPI-3 nas variáveis do metabolismo glicídico de cães, a única mudança observada condiz 

Tabela 5 – Variáveis glicêmicas contínuas médias (± desvio padrão) de cães diabéticos (n=11) após 

ingestão do alimento controle (C; sem óleo de peixe) e teste (A; 5,0% de óleo de peixe). 

Variáveis Alimento C Alimento A 
Valor de 

p* 

Glicemia média total (mg/dL) 276,2 + 64,6 308,4 + 64,9 0,04§ 

Glicemia média diurna (mg/dL) 275,7 + 63,7 306,0 + 65,7 0,09§ 

Glicemia média noturna (mg/dL) 277,5 + 71,8 312,8 + 69,7 0,02§ 

Glicemia em jejum diurno (mg/dL) 302,4 + 60,7 319,4 + 63,6 0,51§ 

Glicemia em jejum noturno (mg/dL) 290,8 + 64,1 321,0 + 62,1 0,14§ 

Glicemia máxima diurna (mg/dL) 371,7 + 47,7 411,5 + 48,8 0,01§ 

Glicemia máxima noturna (mg/dL) 373,7 + 67,9 415,0 + 58,9 <0,01§ 

Glicemia mínima diurna (mg/dL) 197,1 + 66,6 214,4 + 77,9 0,77‡ 

Glicemia mínima noturna (mg/dL) 205,2 + 76,9 226,3 + 79,6 0,25§ 

Δ diurno (mg/dL) 174,7 + 60,4 197,1 + 64,8 0,20§ 

Δ noturno (mg/dL) 168,5 + 78,8 188,7 + 77,0 0,41‡ 

Área abaixo da curva 227974,3 + 53917,5 252171,4 + 53737,9 0,07§ 

Tempo médio em hipoglicemia (%) Ϯ 4,7 1,3 <0,01€ 

Tempo médio em hiperglicemia (%) Ϯ 40,4 53,1 <0,01€ 

Fonte: Teixeira, F.A. (2020). 

Legenda: Δ = Diferença entre valores máximos e mínimos. 
ϮRepresentam proporções, portanto não se aplica o conceito de desvio padrão. 

*Diferença entre os tratamentos quando valor de p<0,05. 

Valor de p obtido pelo ‡teste de Wilcoxon, §T pareado ou €qui-quadrado para comparação entre 

proporções. 
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com os dados aqui apresentados dos cães diabéticos, que parecem ter apresentado piora dos 

marcadores glicêmicos oriundos do SMCG. 

Ao extrapolar-se a busca para humanos e animais de laboratório, foram encontrados 

estudos com pessoas diabéticas, tanto tipo 1 como tipo 2, obesas com resistência insulínica e, 

roedores com DM induzido. Os resultados divergiram, tanto para melhora como piora do 

controle glicêmico (Kasim et al., 1988; Friday et al., 1989; Friedberg et al., 1998; Hartweg et 

al., 2008; Bi et al., 2017). 

Na tentativa de entender como os AGPI-3 atuariam no controle glicêmico, Cormier et 

al. (2013) após perceberem em estudo prévio que a suplementação de óleo de peixe para 

pessoas (3,0 gramas de EPA+DHA/dia) resultou em menor trigliceridemia e maior glicemia 

em jejum (Thifault et al., 2013), avaliaram se os ômegas-3 atuariam diretamente na expressão 

gênica dos indivíduos. Os autores forneceram a pessoas com sobrepeso em torno de 2,0 

gramas de EPA+DHA/dia e analisaram os polimorfismos em nucleotídeos únicos no grupo 

genético de algumas dessaturases de ácidos graxos, além de marcadores do metabolismo 

energético, como o índice de resistência insulínica. Como resultado, foram encontradas 

importantes associações entre 16 polimorfismos das dessaturases e a suplementação com 

AGPI-3. Isso denota que o genótipo pode ser modulado pela intervenção dietética e interferir 

na concentração sanguínea de glicose, insulina e na resistência insulínica. Apesar de ainda 

não haver a concreta relação entre a atividade dessas dessaturases e a glicemia, acredita-se 

que haja papel das dessaturases na fluidez da membrana celular, modificando a quantidade e a 

afinidade dos receptores de insulina por esse hormônio. Quando isso ocorre no músculo, 

importante tecido captador de glicose sanguínea e dependente da ação da insulina para isso, 

pode haver modificação da glicemia por resistência insulínica. A teoria do envolvimento dos 

AGPI-3 nesse mecanismo é que sua suplementação interfere na atividade dessas enzimas, que 

quando menos ativas, tornam a membrana menos fluida.  

Apesar de não ser o objetivo do estudo, investigações mais aprofundadas devem ser 

realizadas para o entendimento dos efeitos dos AGPI-3 na glicemia de cães, pois os estudos 

ainda são controversos, e um dos possíveis motivos seja a metodologia aplicada para 

avaliação dos marcadores glicêmicos. Neste estudo, dentre as técnicas empregadas para a 

mensuração glicêmica, houve variação no resultado obtido. 
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2.3 Efeito da suplementação de AGPI-3 na modulação de processo inflamatório no 
pós-operatório de cães 

Na medicina veterinária são escassos os estudos com a avaliação da ingestão de AGPI-

3 no efeito imunomodulatório e no perfil de coagulação durante o período pós-operatório. 

Com isso objetivou-se verificar a modulação da resposta inflamatória, o status nutricional e a 

composição corporal de cadelas no período posterior à ovariohisterectomia (OSH) manejadas 

com dieta enriquecida com óleo de peixe. Todos os procedimentos foram conduzidos após 

consentimento dos tutores e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do 

HOVET/FMVZ-USP.  

Os critérios de inclusão no estudo foram cães, fêmeas, saudáveis, não castradas, não 

gestantes, com idade entre 1 e 5 anos, que aceitassem alimentos seco extrusado, e que 

estivessem com escore de condição corporal (ECC) (Laflamme, 1997) e de massa muscular 

(EMM) adequados (Baldwin et al., 2010). Devido à possibilidade de interferência destes 

componentes sobre as variáveis analisadas (Moreau et al., 2003), foram excluídas as cadelas 

que receberam fontes de EPA e DHA, anti-inflamatório não esteroidal e/ou esteroidal por 

período de seis, duas e três semanas prévias a possível inclusão do animal no estudo, 

respectivamente. Foram incluídos 12 animais, os quais foram divididos em dois grupos de 

seis cadelas, por meio de sorteio. Os animais do Grupo A (controle) receberam alimento 

extrusado com moderado teor proteico e lipídico sem acréscimo de EPA e DHA e, os do 

Grupo B (teste) receberam alimento extrusado com alto teor proteico, lipídico e, de EPA e 

DHA, por meio de enriquecimento da dieta com óleo de peixe. Portanto, tratou-se de um 

estudo clínico, randomizado e duplo-cego. 

O início do estudo se deu com o fornecimento dos alimentos experimentais a partir do 

21º dia antes do procedimento cirúrgico (T-21). Os cães foram acompanhados e mantidos 

com as respectivas dietas até o 30º dia pós castração (T30). As reavaliações para exame físico 

e pesagem assim como as coletas de sangue venoso (10mL, por meio de punção da veia 

jugular, após jejum alimentar de 12 horas e hídrico de 2 horas), foram realizadas nos 

momentos: T-21, T0A (dia da cirurgia antes do procedimento cirúrgico), T0P (dia da cirurgia 

após o procedimento), T10 (dez dias após a cirurgia) e T30 (trinta dias após a cirurgia). Em 

cada um desses momentos, foram realizadas coletas para mensurações séricas de TNF-α, IL-

6, IL-10, IGF-1, proteína C reativa (PCR); teste de linfoproliferação, determinação da 

composição corporal por isótopos estáveis e variáveis nutricionais laboratoriais. 

As análises estatísticas foram realizadas por meio do programa Statistical Analysis 

System, versão 9.3 (SAS, 1995). Para as concentrações de IGF-1, PCR, TNF-α, IL-6 e IL-10, 
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o modelo estatístico analisou os efeitos fixos de dieta (controle vs teste), tempo de avaliação 

(T0A, T0P, T10 e T30) e interação dieta x tempo; para os quais foi realizado o teste de 

Kolmogorov-Smirnov para avaliação de normalidade. Devido a não normalidade, os dados 

foram submetidos à análise de variância e, quando significativa, as médias dos diferentes 

grupos experimentais foram comparadas por meio do teste não paramétrico de Mann-

Whitney. 

Para avaliar a linfoproliferação, IGF-1, peso corporal, porcentagem de massa magra e 

de gordura corporal, assim como a comparação entre a ingestão realizou-se a análise por meio 

da mensuração de dois tempos (T0A e T30) e o perfil de coagulação nos tempos (T0A, T10 E 

T30). Estas variáveis foram avaliadas pelo teste Kolmogorov-Smirnov para verificar a 

distribuição normal e posteriormente submetidos ao Teste T Student para amostras não 

emparelhadas. Enquanto para as variáveis hematológicas de hemograma e perfil bioquímicos 

referente a comparação entre grupos também foram submetidas a avaliação pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov, e avaliadas pelo teste T, já a análise com relação aos tempos foram 

realizadas por meio do teste ANOVA. 

No que se refere à IL-6 (Figura 7), não houve diferença entre os grupos, assim como 

não houve diferença em relação ao tempo durante o período do estudo. A citocina IL-10 

(Figura 7) não apresentou diferença em relação ao tempo e aos grupos (Tabela 6 e Figura 7). 

A concentração de TNF-α (Tabela 6 e Figura 7) não apresentou diferença ao longo do estudo 

e entre os grupos. Também não houve diferença em relação ao tempo e entre os tratamentos 

para as concentrações de IGF-1 (Tabela 6 e Figura 7). Quando mensurada a linfoproliferação, 

não se evidenciou diferença em relação às dietas ao longo do tempo e entre os grupos 

(p=0,10). Também não houve diferença nos parâmetros de coagulação entre os grupos, bem 

como em relação ao tempo (Figura 7, Tabela 7). Entre os grupos não houve diferença quanto 

ao peso corporal e no percentual de massa magra e gordura corporal. Além disso, estas 

variáveis não diferiram entre os tempos. Isso pode ser justificado pela não variação da 

ingestão média diária de proteína e gordura, consequentemente, de calorias e nutrientes ao 

longo do período experimental nos dois grupos (Tabela 7). 
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Figura 7 - Valores das médias de cães alimentados com as dietas A e B nos diferentes tempos 

antes do procedimento cirúrgico (TOA), após procedimento cirúrgico (T0P), após 10 dias do 

procedimento cirúrgico (T10) e após 30 dias (T30). 

Fonte: Bonder, B. S. A. (2017). 
Legenda: A: proteína C reativa expressa em ng/mL; B: Interlecina-6 expressa em ng/mL; C: 

Interlecina- 10 expressa em ng/mL; D: Fator de necrose tumoral alfa expresso em pg/mL; E: 

Linfoproliferação expressa em porcentagem; F: IGF-1 expresso em ng/mL; G: Porcentagem 
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de massa magra; H: Porcentagem de gordura; I: tempo de tromboplastina parcial ativada 

(TPPA) expresso em segundos; J: Tempo de protrombina (TP) expresso em segundos; K: 

Fibrinogênio expresso em mg/dL. 

 
 
Tabela 6 - Concentração média das variáveis TNF α, IL-6, IL-10, IGF-1 e PCR de cadelas, 
de acordo com a dieta recebida (média + erro padrão) 
Variável Alimento A Alimento B Valor p*  Valor p** 

TNF α (pg/mL) 423,57 ± 6,73 4,47 ± 3,84 0,18 0,86 

IL-6 (pg/mL) 47,55 ± 92,28 11,83 ± 6,94 0,80 0,87 

IL-10 (pg/mL) 7,34 ±6,38 7,34 ± 6,38 0,20 0,99 

IGF-1 (ng/mL) 1,02 ±1,61 1,82 ± 2,23 0,33 0,73 

PCR (ng/mL) 0,38 ± 0,02 0,40 ± 0,02 0,06 0,85 

Linfoproliferação (%) 43,48 ± 9,63 37,60 ± 7,44 0,10 0,42 

Massa magra (%) 81,5 ±7,69 77,1 ±4,73 0,10 0,90 

Gordura corporal (%) 18,43 ± 7,7 22,88 ± 4,72 0,10 0,89 

Fonte: Bonder, B. S. A. (2017). 
*Diferença entre grupos; Valores de p obtidos pelo teste não paramétrico de T 
Student.  
**Diferença entre tempo. Valores de p obtidos pelo teste de ANOVA. 
 
Tabela 7 – Peso corporal, ingestão de alimento, nutrientes e energia dos cães, de acordo com 
as dietas experimentais (média diária ± desvio padrão). 

 
Variável 

Alimento A Alimento B  
Valor 

p* 

 
Valor 
p** 

Pré 
cirúrgico 

Pós 
cirúrgico 

Pré 
cirúrgico 

Pós 
cirúrgico 

Proteína 
(g/kg0,75) 

8,0 ± 1,73 9,4 ±2,52 8,9 ±3,3 8,8 ± 2,64 0,88 0,97 

Gordura 
(g/kg0,75) 

4,2 ± 0,92 4,9 ± 1,31 5,6 ± 2,08 5,4 ± 1,57 0,12 0,44 

Fibra (g/kg0,75) 1,0 ± 0,23 1,2 ±0,32 0,5 ± 0,18 0,5 ± 0,14 <0,01 0,02 
Ômega 
6(g/kg0,75) 

0,7 ± 0,15 0,8 ± 0,21 0,7 ± 0,28 0,7 ± 0,21 0,91 0,89 

Ômega 
3(g/kg0,75) 

0,1 ± 0,02 0,1 ± 0,02 0,3 ±0,10 0,3 ±0,08 <0,01 0,02 

EPA + DHA 0 ±0 0 ±0 0,2 ± 0,08 0,2 ±0,06 <0,01 <0,01 
Energia 
(kcal/kg0,75) 

132,7 ± 
29,27 

154,1 ± 
41,47 

95,6 ± 
35,83 

94,6 ± 
8,38 

0,02 0,08 

Peso corporal 
(kg) 

23,0 ± 7,21 23,4 ± 7,27 21,6 ± 
12,68 

21,8 
±12,61 

0,68 0,99 

Fonte: Bonder, B. S. A. (2017). 
 *Diferença entre grupos; Valores de p obtidos pelo teste não paramétrico de T Student. 
 ** Diferença entre tempo; Valores de p obtidos pelo teste não paramétrico de T Student. 

 



329
 

 

No presente estudo a injúria tecidual pós-operatória representou o desafio para 

avaliação da suplementação de EPA e DHA na cascata inflamatória, como já fora realizado 

em outros estudos (Ogilvie et al., 2000; Senkal et al., 2007; Hansen et al., 2008). Este estresse 

imunológico pode ser avaliado por meio da mensuração de proteínas de fase aguda como a 

PCR e pela liberação de IL-6 (Furukawa et al., 1999; Yahamshita et al., 1994; Heinrich et al., 

2003). O presente estudo abordou variáveis inflamatórias e imunológicas que são 

influenciadas pelo consumo de AGPI-3 (Furukawa et al., 1999; Schauder et al., 2002; Hanet 

al., 2012; Leblanc et al., 2007).  

Pesquisas em humanos e roedores demonstraram que a suplementação com ácidos 

graxos ômegas-3 pode suprimir a proliferação e função dos linfócitos, fato associado à síntese 

de citocinas pró-inflamatórias (Meydani et al.; 1991; Calder & Newsholme, 1992; Terada et 

al., 2001; Leblanc, 2003). Neste estudo, não foi observado efeito dos AGPI-3 na porcentagem 

de proliferação de linfócitos. Entretanto, o procedimento cirúrgico parece não ter afetado esta 

variável, uma vez que não houve diferença entre o momento pré-cirúrgico imediato e 30 dias 

após a cirurgia. Para cães essa questão é controversa uma vez que Bonder (2017), que 

suplementou ômegas-3 à cadelas com tumor de mama, também não encontrou diferença na 

linfoproliferação, porém LeBlanc et al. (2007) encontraram redução desta variável após 

suplementar cães saudáveis com AGPI-3 sem desafio prévio. 

Em cães, a modulação da resposta inflamatória pelos ômegas-3 foi avaliada em 

animais saudáveis (Leblanc et al., 2008; Hesta et al., 2012), dermatopatas (Nesbitt et al., 

2003; Mueller et al., 2004), cardiopatas (Freeman et al., 1998; Mayyas et al., 2011), 

nefropatas (Brown et al., 1998, Brown et al., 2000), com osteoartrite (Fritsch et al., 2010; 

Roush et al., 2010) e com neoplasias mamárias (Bonder, 2017). Tais estudos não encontraram 

alteração na concentração de proteínas de fase aguda, em especial a PCR, após a 

suplementação (Nesbitt et al.2003; Mayyas et al., 2011). Com relação às concentrações de 

citocinas inflamatórias em cães saudáveis suplementados com óleo de peixe, foi observada 

redução nas concentrações de IL-6 sem alterações nas de TNF-α (Leblanc et al., 2007). Por 

outro lado, quando cadelas com neoplasias mamárias submetidas ao procedimento de 

mastectomia consumiram dieta enriquecida com óleo de peixe, houve redução significativa de 

TNF-α (Bonder, 2017). No entanto, estas variações podem estar associadas ao quadro 

neoplásico e não à suplementação (Andrés et al., 2013). Em humanos, após estresse cirúrgico, 

tais resultados também são controversos, com achados de aumento na produção de TNF-α 

mesmo após suplementação com óleo de peixe, sem modificação do efeito imunossupressor 
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associados à suplementação (Schauder et al., 2002) e, achados de tendência na redução de 

citocinas inflamatórias (Han et al., 2012).  

Apesar de alguns estudos mostrarem que o procedimento de OSH em cadelas aumenta 

a concentração sérica de PCR 4-6/horas e de fibrinogênio 24 horas após a cirurgia (Sobiech et 

al., 2011; Michelsen et al., 2012). No presente estudo, o procedimento cirúrgico realizado não 

causou aumento da PCR e nem dos outros marcadores inflamatórios avaliados (IGF-1, TNF-

α, IL-6 e IL-10) no momento pós-cirúrgico imediato (T0P), 10 e 30 dias após a cirurgia, em 

comparação ao momento pré-cirúrgico imediato (T0p). Talvez por isso as concentrações 

destes marcadores não diferiram entre o grupo suplementado e não suplementado com 

ômegas-3. 

A suplementação com AGPI-3 já foi referida por promover retardo na formação de 

tampão plaquetário (Emsley et al., 2008), o que poderia ser prejudicial ao procedimento 

cirúrgico. Porém, a ingestão em dose adequada já foi demostrada não gerar riscos (Harris, 

2007). No presente estudo não foram evidenciadas alterações nos parâmetros de coagulação 

como também observado em estudo realizado em gatos após suplementação por doze 

semanas (Saker et al., 1998) e, em pacientes humanos após infusão de cinco dias após 

procedimento cirúrgico (Heller et al., 2002).  

Há algumas justificativas para o não aumento da concentração sérica de marcadores 

inflamatórias e no perfil de coagulação no presente estudo. As pesquisas que observaram este 

aumento realizaram a OSH pelas técnicas de laparotomia com incisões de 13 cm, enquanto 

esse estudo preconizou o uso da OSH pela técnica de três pinças com incisões de 

aproximadamente 3 cm, o que poderia denotar alguma diferença, uma vez que estudos 

mostraram que o procedimento cirúrgico utilizado pode modificar o estresse inflamatório 

gerado (Sobiech et al., 2011; Kjelgaard et al., 2013; Dalmolin et al., 2016). Ademais, o grau 

de experiência da equipe cirúrgica parece interferir nas concentrações plasmáticas de PCR, 

com valores maiores associados às fêmeas castradas por profissionais sem experiência 

(Michelsen et al., 2012). No presente estudo, os animais foram submetidos a OSH sempre 

pelos mesmos cirurgiões, do Serviço de Obstetrícia Veterinária do Hospital Veterinário da 

FMVZ/USP, com vasta experiência, o que pode ter gerado menos trauma tecidual e 

consequentemente menor inflamação. 

Outra possibilidade a ser considerada é a de que, apesar dos animais não terem tido 

seu porte e raça padronizados para o estudo, todas as cadelas tiveram ECC padronizado antes 

do estudo e, este se manteve estável ao longo de todo o acompanhamento. Sabe-se que 

cirurgias em animais sob adequada condição corporal geram menor processo inflamatório e 
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menor risco cirúrgico e anestésico em comparação a animais obesos (Van Goethem et al., 

2003; German et al., 2010), no entanto, esta característica não foi descrita nos estudos que 

encontraram aumento do processo inflamatório após a OSH. 

Assim, talvez o uso da OSH como cirurgia modelo para avaliação dos efeitos dos 

ômegas-3 sobre o processo inflamatório pós traumático não seja a melhor opção, visto que 

recente estudo semelhante a este aqui descrito também não encontrou reais benefícios da 

suplementação de AGPI-3 para cadelas antes da OSH (Tsuruta et al., 2017), o que denota que 

resultados mais evidentes poderiam ser encontrados em cirurgias de maior magnitude com 

grau elevado de estresse imunológico, como aqueles observados na medicina humana 

(Furukawa et al., 1999; Schauder et al., 2002; Han et al. 2012). 

As poucas informações presentes na literatura da medicina veterinária e a variação de 

metodologias empregadas dificultam a comparação de resultados sobre o efeito da 

suplementação de ômegas-3 para minimização do processo inflamatório pós-cirúrgico. 

Embora estudos indiquem que apenas duas semanas de ingestão de alimento enriquecido com 

óleo de peixe induzam o aumento das concentrações séricas de EPA e DHA, os dados do 

presente trabalho não apontaram diferenças nos parâmetros imunomodulatórios, no perfil de 

coagulação e nem na condição corporal dos cães. Dessa forma, o teor de EPA e DHA, não foi 

suficiente para modular a inflamação nestes animais. Isto pode ser justificado pelo fato dos 

animais avaliados serem hígidos e a cirurgia de OSH ser eletiva de baixa magnitude que gera 

menor estresse imunológico em comparação a outros estudos realizados em humanos. 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

No que se refere ao primeiro estudo abordado, conclui-se que a suplementação de 

cápsulas de óleo de peixe concentrado em DHA para cães em crescimento influencia na 

habilidade de aprendizado, que se reflete em melhor desempenho da função cognitiva 

avaliada através do uso do teste de discriminação de objeto com utilização do aparelho TGTA 

(Toronto General Testing Apparatus). Em relação ao segundo estudo, conclui-se que a 

suplementação de AGPI-3 minimizou a colesterolemia, diminuiu a fração de colesterol nas 

lipoproteínas VLDLs e nas não-HDLs. Por fim, as variáveis originadas das mensurações de 

glicose intersticial de cães diabéticos aumentaram após período de ingestão do alimento com 

óleo de peixe, em comparação aos mesmos cães após o manejo com alimento semelhante sem 

a inclusão deste ingrediente. No que diz respeito ao terceiro estudo abordado neste capítulo, 

concluiu-se que a suplementação de AGPI-3 não teve efeito na resposta inflamatória, 
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composição corporal e perfil de coagulação de cadelas em pós-operatório de 

ovariohisterectomia. 
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Resumo 
A desinfecção dos tetos pré e pós-ordenha é uma das principais medidas utilizadas para 

prevenir a mastite causada por patógenos, como Staphylococcus aureus e Prototheca spp. 

Além disso, fatores de virulência como a capacidade de formação de biofilmes podem resultar 

na diminuição da eficácia dos antimicrobianos. Para abordar esta temática, esta revisão 

descreve resultados de três estudos desenvolvidos pelo nosso grupo de pesquisa. No estudo 1, 

foi avaliada a capacidade de formação de biofilme de isolados de Prototheca bovis causadores 

de mastite. Foi observado que 63,5% (n = 54/85) dos isolados de Prototheca bovis foram 

classificados como fortes, 28,3% (n = 24/85) como moderados, e 8,2% (n = 7/85) como fracos 

produtores de biofilme. No estudo 2, foi avaliada a atividade antimicrobiana de biguanida de 

polihexametileno (PHMB) contra isolados de Prototheca bovis. A sensibilidade foi 

determinada por Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração Algicida Mínima 

(CAM). PHMB (CIM90: ≥2 µg/ml e CAM90: ≥4 µg/ml) e gluconato de clorexidina (MIC90 e 

CAM90: ≥2 µg/ml) apresentaram maior atividade antimicrobiana contra P. bovis quando 

comparado aos demais desinfetantes. No estudo 3, foi avaliada a atividade antimicrobiana das 

nanopartículas de biguanida de polihexametileno (NP) e PHMB contra Staphylococcus aureus 

causador de mastite. NP foi o antimicrobiano que apresentou o menor valor de CIM90 (<0,03 

µg/mL), seguido de CHG (≥0,25 µg/mL) e PHMB (≥0,5 µg/mL). Portanto, os resultados 

destes estudos sugerem que: isolados de Prototheca bovis apresentam elevada capacidade de 

formação de biofilme; PHMB e a PHMB NP apresentam elevada atividade antimicrobiana 

contra isolados de mastite, o que indica potencial uso como desinfetante no pré e pós-ordenha 

para prevenção da mastite bovina. 

 

Palavras-chave: Antimicrobianos, controle, desinfecção, mastite, resistência. 
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Introdução 
A mastite é um processo inflamatório na glândula mamária (GM), que pode ser de 

origem fisiológica, traumática, alérgica, metabólica ou, mais comumente, de origem 

infecciosa (Lopes et al., 2018). É a doença que mais acomete as vacas leiteiras, com prejuízos 

econômicos significativos em toda a cadeia de produção do leite (Langoni, 2013).  

Os impactos econômicos da mastite estão principalmente relacionados à diminuição de 

produção de leite; alterações físico-químicas, associadas com menor rendimento industrial; 

diminuição do tempo de prateleira dos derivados lácteos; custos com tratamentos e serviços 

veterinários; descarte de leite durante o período de carência; perda funcional da GM; morte e 

descarte prematuro de animais (Acosta et al., 2016; Langoni et al., 2017). 

A mastite pode ser classificada em clínica ou subclínica de acordo com a manifestação 

dos sintomas. Os casos clínicos são caracterizados por respostas inflamatórias mais graves, 

quando há sinais visíveis de alterações no leite (presença de grumos) ou do quarto afetado, 

como edema, aumento de temperatura e dor (Bradley, 2002; Langoni, 2013). Além disso, a 

mastite clínica pode causar sinais sistêmicos, como febre, apatia, desidratação, anorexia e, 

ocasionalmente, morte do animal (Ruegg, 2012; Santos & Fonseca, 2019). 

Nas vacas com mastite subclínica, não há mudanças visíveis no leite, na GM, ou sinais 

sistêmicos. Entretanto, o quarto afetado apresenta redução considerável da produção de leite, 

juntamente com alterações na composição, como o aumento dos teores de cloro, sódio e 

proteínas do soro, e diminuição dos teores de caseína, lactose e gordura (Santos & Fonseca, 

2019). Como a mastite subclínica não apresenta sinais visíveis da inflamação, por vezes é 

subdiagnosticada, podendo ser transmitida em vacas dentro dos rebanhos (Bras et al., 2007). 

Assim, para detectar a mastite subclínica é necessário o uso de ferramentas de diagnóstico 

como a contagem de células somáticas (CCS) ou o California Mastitis Test (CMT) (Langoni, 

2013). 

Considerando a crescente importância da mastite bovina e as perdas econômicas para a 

cadeia leiteira, é necessário a busca de novos compostos antimicrobianos para o controle dos 

microrganismos nos rebanhos leiteiros, bem como bem como a identificação de fatores de 

virulência, como a capacidade de produção de biofilme.  

Biofilmes são classicamente definidos como comunidades complexas e estruturadas, 

formadas por microrganismos associados a superfícies, biótica ou abiótica, e envoltos de 

matriz extracelular (Vert et al., 2012; Liaqat, 2019). Os microrganismos no interior dos 

biofilmes podem apresentar ciclos de vida coordenados, os quais conferem características de 

resistência microbiana. Ainda, o biofilme possibilita a sobrevivência em ambientes dinâmicos 
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e com baixa oferta de nutrientes, resistência aos antimicrobianos, armazenamento de enzimas 

extracelulares, além de proteção física contra a dessecação (Flemming et al., 2016; Liaqat, 

2019). 

Bactérias no interior dos biofilmes podem ser 1000 vezes mais resistentes que as que 

apresentam forma de vida livre (Rasmussen & Givskov, 2006). O aumento da resistência está 

ligado à ação conjunta dos organismos no interior do biofilme, proteção física, e produção de 

fatores de virulência (Rabin et al., 2015; Satpathy et al., 2016). Uma das hipóteses é de que 

enzimas presentes na matriz inibam a ação dos antimicrobianos, reduzindo as concentrações 

sub-letais aos microrganismos (Daddi Oubekka et al., 2012). Outro importante fator é o 

aumento da transferência horizontal de genes de resistência, que ocorre facilmente devido à 

elevada densidade populacional (Fux et al., 2005). 

Na mastite, os microrganismos podem formar biofilme em vários substratos 

encontrados em equipamentos de ordenha, tanques de refrigeração (Marchand et al., 2012) e 

até mesmo no tecido mamário (Gomes et al., 2016), o qual representa o principal mecanismo 

de sobrevivência dos microrganismos no interior da glândula mamária. Dessa forma, a 

capacidade de formar biofilmes resulta na diminuição da efetividade dos antimicrobianos e, 

consequentemente, dificulta o tratamento de infecções persistentes e a redução do risco de 

transmissão (Melchior et al., 2006; Gomes et al., 2016). 

Visto que os microrganismos podem permanecer das superfícies dos equipamentos de 

ordenha, o uso de antissépticos e desinfetantes eficazes para manter a higiene no ambiente e 

dos equipamentos de ordenha são de fundamental importância para a prevenção e controle da 

mastite bovina (Skowron et al., 2019). A imersão dos tetos em soluções contendo cloro, 

clorexidina ou iodo antes e após a ordenha objetiva diminuir a exposição dos tetos aos 

microrganismos patogênicos, tanto de origem ambiental quanto de origem contagiosa 

(Morandi et al., 2016). 

Dentre os antissépticos comumente utilizados para desinfecção de tetos, podemos 

destacar a clorexidina, o iodo e o hipoclorito de sódio (Salerno et al., 2010; Krukowski et al., 

2013; Gonçalves et al., 2015). Embora apresentem elevada ação antimicrobiana, o amplo uso 

desta gama limitada de desinfetantes e o aumento do uso de formulações comerciais contendo 

baixas concentrações dos ingredientes ativos podem resultar em resistência bacteriana 

(Lepelletier et al., 2020). Dessa forma, é necessário a busca de novos compostos para serem 

utilizados no pré e pós-ordenha nos rebanhos leiteiros.  

A biguanida de polihexametileno (PHMB) é um polímero sintético catiônico que 

possui efeito antimicrobiano (Chindera et al., 2016; Kamaruzzaman et al., 2018), amplamente 
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utilizado como antisséptico e desinfetante (Fjeld & Lingaas, 2016; Kamaruzzaman et al., 

2017). A PHMB é constituída por repetidos grupos de hexametileno hidrofóbicos intercalados 

por segmentos de biguanida hidrofílica, resultando em estrutura catiônica e anfipática 

(Chindera et al., 2016; Fjeld & Lingaas, 2016; Kamaruzzaman et al., 2018). 

Dentre as características antimicrobianas desejáveis da PHMB destacam-se a baixa 

citotoxicidade e o amplo espectro de ação contra bactérias Gram-positivas, Gram negativas, 

leveduras e protozoários (Firdessa et al., 2015; Kamaruzzaman et al 2016). A PHMB pode 

atuar na membrana de microrganismos, o que leva ao aumento da fluidez e permeabilidade e 

perda de integridade celular. Outro modo de ação consiste na condensação de cromossomos 

dos microrganismos por meio de ligação direta ao DNA (Firdessa et al., 2015; Chindera et al., 

2016). 
Estudos descreveram a superioridade da PHMB em relação a outros antimicrobianos 

de uso clínico. A PHMB possui eficácia antimicrobiana maior que a clorexidina para o 

tratamento de feridas (Hübner & Kramer, 2010). A PHMB apresentou maior atividade 

antibacteriana e baixa citotoxicidade quando comparado a outros antimicrobianos, como 

clorexidina, iodo povidona, triclosan, prata e sulfadiazina (Müller & Kramer, 2008). 

Na mastite, foi demonstrado que a PHMB possui eficácia contra isolados de S. aureus 

no interior de células Mac-T. Neste estudo, a atividade antimicrobiana da PHMB foi mais 

eficiente quando comparada a atividade da enrofloxacina (Kamaruzzaman et al., 2017). 

Adicionalmente, foi avaliada a eficácia da PHMB e enrofloxacina, para a quebra de biofilmes. 

A PHMB apresentou maior eficiência na quebra dos biofilmes, sendo responsável pela 

redução de 28 a 37% da massa total do biofilme.  

Considerando que ainda são escassos os estudos que avaliam a ação antimicrobiana de 

PHMB contra isolados de mastite bovina, esta revisão objetiva avaliar a atividade 

antimicrobiana de PHMB contra isolados de Prototheca bovis; e avaliar a sensibilidade de S. 

aureus a nanopartículas de biguanida de polihexametileno e PHMB.  

 

Estudo 1: Avaliação da capacidade de formação de biofilme de isolados de Prototheca 

spp. causadores de mastite bovina 

A avaliação da capacidade de formação de biofilme de isolados de Prototheca spp. foi 

realizada pelo método de determinação em microplacas de fundo chato de acordo com 

Morandi et al., (2016), com algumas modificações. Para este estudo foram utilizados 85 

isolados de Prototheca spp. pertencentes a biblioteca microbiológica do Laboratório 
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Qualileite – USP. Os isolados foram previamentes identificados por Espectrometria de 

Massas MALDI-TOF MS e PCR, e mantidos refrigerados (4ªC) para as posteriores análises.  

Previamente a avaliação da capacidade de formação de biofilme, os isolados foram 

ressuspendidos em caldo TSB (Tryptic Soy Broth; Kasvi, Itália) suplementado com 0,6% de 

extrato de levedura (Kasvi, Itália) e incubados a 37ºC por 48 horas. Decorrido o tempo de 

incubação, os isolados foram inoculados em triplicata (200 µL) nas microplacas de 

microplacas de polietileno de fundo chato de 96 poços estéreis, seguidas de incubação a 37°C 

por 24 h sem agitação. Para o controle negativo foi utilizado caldo TSB suplementado com 

0,6% de extrato de levedura sem inóculo. O controle positivo foi composto por cepa padrão 

de Staphylococcus aureus (ATCC 25923) e três cepas genotipadas de Prototheca spp. de 

espécies distintas (P. ciferrii - RZI-3; P. bovis - LZ-5; e P. blaschkeae).  

Após a incubação, o meio de cultura foi aspirado e as microplacas foram lavadas duas 

vezes com 200 µL de água MilliQ estéril. O biofilme foi fixado por calor a 60°C por 2 h e 

corado com 250 µL de cristal violeta (0,1%) por 15 min, seguido de aspiração total do meio 

de cultura. Em seguida, o biofilme corado foi imediatamente lavado duas vezes com 200 µL 

de água MilliQ estéril e as placas foram secadas em temperatura ambiente por 1 h. O corante 

que estava ligado ao biofilme foi solubilizado pela adição de 200 μL de ácido acético a 33%. 

A capacidade de formação de biofilme foi mensurada por espectrofotômetro, em 

comprimento de onda de 620 nm. Os resultados foram expressos em densidade óptica (DO). 

Para determinar a capacidade do isolado de Prototheca spp. para produzir biofilme, a 

densidade ótica média do isolado foi comparada com a densidade ótica média do controle 

negativo (ODCN). Os isolados foram classificados como não produtores de biofilme OD ≤ × 

ODCN, fracos (ODCN < OD ≤ 2 × ODCN), moderados (2 × ODCN < OD ≤ 4 × ODCN) e fortes 

produtores de biofilme (OD > 4 × ODCN) de acordo com para Stepanović et al. (2003). 

 

Estudo 2: Atividade antimicrobiana de biguanida de polihexametileno contra isolados de 
Prototheca bovis causadores de mastite bovina.  
 

A avaliação da atividade antimicrobiana de polihexametilieno biguanida e 

desinfetantes contra isolados de Prototheca bovis foi realizada pelo método de Concentração 

Inibitória Mínima (CIM) e Concentração Inibitória Mínima (CAM) de acordo com as 

diretrizes propostas pelo Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI; documento M27-

A4, 2017). 
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Para este estudo foram utilizados 85 isolados de Prototheca spp. pertencentes a 

biblioteca microbiológica do Laboratório Qualileite – USP. Os isolados foram submetidos as 

análises de sensibilidade contra PHMB (Polyorganic Tecnologia, São Paulo, Brasil), Iodo-

povidona (PVP-I; Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) gluconato de clorexidina (CHG; 

Polyorganic Tecnologia, São Paulo, Brasil), hipoclorito de sódio (NaClO; Rioquímica, São 

José do Rio Preto, Brasil), dicloroisocianurato de sódio (NaDCC; Merck Sharp & Dohme, 

Kenilworth, NJ, EUA). 

Para a realização das análises de concentração inibitória mínima (CIM), microplacas 

de 96 poços foram preparadas com a PHMB ou os desinfetantes (Iodo-povidona, gluconato de 

clorexidina, hipoclorito de sódio, dicloroisocianurato de sódio). Resumidamente, uma solução 

com volume final de 200 µL contendo caldo BHI (Brain Heart Infusion) e desinfetantes foi 

adicionada à primeira coluna de cada placa. Em seguida, a PHMB e os desinfetantes foram 

submetidos à diluição seriada em caldo BHI, nas seguintes faixas de concentração: a) PVP-I: 

3.200 – 3,12 µg/mL; b) CHG: 32 – 0,03 µg/mL; c) NaClO: 2.800 – 2,73 µg/mL; d) NaDCC: 

1.400 – 1,36 µg/mL; e) PHMB: 32 – 0,031 µg/mL. 

Para o preparo do inóculo, os isolados de Prototheca spp. foram padronizados em 0,5 

McFarland (1,0-5,0 x 106 UFC/mL) em solução salina estéril a 0,9% e então diluídos na 

proporção de 1:50 e posteriormente na proporção de 1:20, em caldo BHI. Em seguida, 

alíquotas de 100 µL de cada isolado foram aplicadas em cada poço de microplacas 

previamente preparadas com a PHMB ou desinfetante, resultando em proporção de 1:1 de 

inóculo e desinfetante. As microplacas foram homogeneizadas por 10 min a 200 rpm em 

temperatura ambiente, seguida de incubação a 37°C por 48 h sem agitação. O controle 

negativo foi formado por poços contendo apenas caldo BHI. Já o controle positivo foi 

formado por cepas de referência (P. ciferrii - RZI-3; P. bovis - LZ-5; e P. blaschkeae) 

juntamente de caldo BHI. Todas as análises foram realizadas em duplicatas. Os valores de 

CIM foram registrados por inspeção visual por um único avaliador, e em seguida, foram 

determinados os valores de CIM50 e CIM90, valor de concentração necessária para a inibição 

do crescimento visível de 50% e 90% dos isolados respectivamente. 

A concentração algicida mínima (CAM) foi determinada após a obtenção dos 

resultados da CIM. Dessa forma, foram aspirados 20 µl dos poços sem crescimento visível e 

aplicados em ágar Sabouraud, seguido de incubação a 37° por 48 h. por inspeção visual. A 

CAM foi determinada pela menor concentração capaz de eliminar completamente o 

crescimento isolado em meio Sabouraud. Por fim, foram determinados os valores de CAM50 e 
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CAM90, que corresponderam à concentração necessária para inativar 50% e 90% dos isolados, 

respectivamente. 

Os valores de CIM e CAM da PHMB e dos desinfetantes foram avaliados usando um 

modelo ANOVA e a diferenças calculadas pelo método da média dos mínimos quadrados 

(Leite et al., 2021). Os efeitos dos desinfetantes e PHMB foram comparados entre si (todos 

contra todos) e de acordo com os grupos de desinfetantes baseados no principal componente 

ativo (i) biguanidas (PHMB e CHG), (ii) compostos clorados (NaClO e NaDCC) e (iii) 

iodóforos (PVP-I). Além disso, a análise de sobrevivência de Kaplan-Meier foi realizada para 

determinar o efeito antimicrobiano de PHMB ou desinfetantes contra isolados de Prototheca. 

As curvas de sobrevivência de Kaplan-Meier dos desinfetantes foram comparadas pelo teste 

Log-rank. A análise estatística foi avaliada pelo software RStudio 1.4.1717 (RStudio, Boston, 

MA, EUA), utilizando os pacotes survival, dplyr e psych. Todas as diferenças foram 

consideradas significativas para valores de P < 0,05. 

 

Estudo 3: Sensibilidade de Staphylococcus aureus causadores de mastite a 
nanopartículas de biguanida de polihexametileno 
 

As nanopartículas de biguanida de polihexametileno (NP) foram desenvolvidas 

especialmente para esse estudo e sintetizadas pela deposição de camadas (Leite et al., 2021). 

Resumidamente, 5 mL de água ultrapura foram complexadas a 2,5 ml de PHMB (1 mg/ml) e 

3,75 mL de alginato (1 mg/mL). Após homogeneização em agitador magnético (650 rpm; 

23ºC) por 20 min, foi feita a adição de 3,75 quitosana (1 mg/mL em 1% de ácido acético). A 

solução foi homogeneizada conforme descrito anteriormente e as PHMB NP foram avaliadas 

por dispersão de luz dinâmica (DLS). As NP apresentaram tamanho < 250 nm, índice de 

polidispersidade <0,5, potencial zeta = 60 mV e taxa de contagem = 350 kcps/s. 

Um total de 20 isolados de Staphylococcus aureus causadores de mastite clínica (n = 

11; 11 rebanhos) e subclínica (n = 9; 9 rebanhos), identificados a partir de15 rebanhos 

leiteiros, localizados em São Paulo e Minas Gerais, foram selecionados. Os isolados foram 

obtidos de estudos prévios que relataram resistência ou multirresistência a antimicrobianos 

comumente utilizados para o tratamento da mastite (Leite et al., 2018; Tomazi et al., 2018), e 

foram criopreservados em caldo BHI (Brain Heart Infusion) com glicerol (20%). Para o 

presente estudo, os isolados previamente identificados por cultura microbiológica foram 

inoculados em ágar sangue e identificados por espectrometria de massas (MALDI-TOF MS), 
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pela transferência direta de colônia (Cameron et al., 2017). Todos os isolados apresentaram 

escore de identificação ≥ 2 para Staph. aureus. 

Para os ensaios de microdiluição em caldo, NP e desinfetantes comumente utilizados 

para a desinfecção dos tetos foram serialmente diluídos em caldo Mueller Hinton em 

microplacas de 96 poços, em volume final de 100 µL. Os intervalos de concentração 

avaliados variaram de: a) 0,03 a 64 µg/mL para NP, biguanida de polihexametileno livre 

(PHMB) e digluconato de clorexidina (CHG); b) 0,24 a 500 para dicloroisocianurato de sódio 

(NaDCC); c) 7,8 a 16.000 para iodopovidona (PVP-I). Os isolados de Staph. aureus foram 

cultivados em caldo BHI (24 h; 37ºC) e padronizados em solução salina (0,9%) para serem 

adicionados na concentração de 5 × 106 UFC/mL nos poços das microplacas previamente 

preparadas com os desinfetantes. Após 18h de incubação, os valores de CIM50 (concentração 

inibitória mínima necessária para inibir 50% dos isolados) e CIM90 (concentração inibitória 

mínima necessária para inibir 90% dos isolados) foram determinados por análise visual. Do 

total de 20 isolados, 10 foram avaliados frente às PHMB NP.  

De acordo com a estrutura química e o mecanismo de ação, que implicaram na 

inibição do crescimento de Staph. aureus em concentrações muito diferentes, os desinfetantes 

utilizados nesse estudo foram agrupados em 3 grandes grupos: biguanidas (NP, PHMB e 

CHG), iodóforo (PVP-I) e cloro (NaDCC). Além disso, os desinfetantes de diferentes grupos 

foram comparados (todos contra todos). Os valores de CIM foram avaliados por ANOVA e 

pela diferença de médias dos mínimos quadrados usando PROC MIXED (SAS versão 9.4; 

SAS Institute Inc.). As diferenças foram consideradas significativas para valores de P < 0,05.  

 
Resultados e discussão 
 
Estudo 1: Avaliação da capacidade de produção de biofilme de isolados de Prototheca 

spp. causadores de mastite 
Todos os isolados de Prototheca bovis causadores de mastite apresentaram capacidade 

de produção de biofilme. Do total de 85 isolados, 63,5% (n = 54/85) foram classificados como 

fortes (OD: 0,572 ± 0,122), 28,3% (n = 24/85) como moderados (OD: 0,276 ± 0,082), e 8,2% 

(n = 7/85) como fracos (OD: 0,139 ± 0,037) produtores de biofilme (Tabela 1). Em relação ao 

controle positivo, a cepa de referência de Prototheca bovis (LZ-5) foi classificada como forte 

produtora de biofilme (OD: 0,242 ± 0,057), enquanto as cepas de referência de P. blaschkeae 

(RZIII-3) e Prototheca ciferrii (RZI-3) foram classificadas como fracas produtoras de 

biofilme (OD: 0,094 ± 0,004 e 0,142 ± 0,029 respectivamente).  
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A maioria dos isolados de P. bovis (63,5%) foi classificada como fortes produtores de 

biofilme, semelhante ao relatado (88,0%; 37/42) por Morandi et al. (2016). Outro estudo que 

avaliou a capacidade de produção de biofilme de 10 linhagens de P. bovis, mostrou que os 

isolados foram moderados (40%, n = 4) e fracos (60%, n = 6) produtores de biofilme 

(Gonçalves et al., 2015). As diferenças de resultados podem estar relacionadas às divergências 

nas metodologias utilizadas (e.g. fixação do biofilme) nos estudos. Adicionalmente, no estudo 

de Gonçalves et. al (2015) não houve determinação da espécie de Prototheca spp. O uso de 

isolados de P. ciferrii poderia explicar a baixa capacidade de produção de biofilme 

encontrada, assim como o observado para a cepa de referência (RZI-3) em nosso estudo.  

Assim, pode-se inferir que P. bovis apresenta elevada capacidade de produção de 

biofilme, o que pode permitir a permanência desse microrganismo no ambiente ou nos 

equipamentos de ordenha (Libisch et al., 2022). Além disso, a elevada variabilidade dos 

resultados de densidade ótica obtidos dos biofilmes produzidos por P. bovis, sugerem que o 

tipo de cepa pode influenciar na produção de biofilme (Morandi et al., 2016). 

 

Tabela 1. Capacidade de produção de biofilme de isolados de Prototheca bovis de casos de 
mastite clínica e subclínica em vacas leiteiras 

 

Produção de 
biofilme 

Prototheca bovis  
n % Densidade ótica2 DP3 

Fraca 
Total 7 8,2 0,139 (0,102-0,165) 0,037 
MC4 4 4,7 0,135 (0,102-0,165) 0,031 

MSC5 3 3,5 0,144 (0,141-0,148) 0,046 
Moderada 

Total 24 28,3 0,276 (0,141-0,392) 0,082 
MC 10 11,8 0,281 (0,184-0,382) 0,071 

MSC 14 16,5 0,272 (0,141-0,392) 0,092 
Forte 

Total 54 63,5 0,572 (0,307-1,440) 0,122 
MC 19 22,3 0,548 (0,350-1,008) 0,140 

MSC 35 41,2 0,584 (0,307-1,440) 0,150 
1 Avaliação da produção de biofilme de isolados de P. bovis (n = 85) de casos de mastite 
clínica e subclínica. A capacidade de produção de biofilme dos isolados foi classificada de 
acordo com Stepanovic et al (2003). Os isolados foram classificados como produtores de 
biofilme fracos (DOCN< DO ≤2 × DOCN), moderados (2 × DOCN < DO ≤4 × DOCN) ou 
fortes (DO >4 × DOCN). 2 Média dos valores de densidade óptica observados para cada 
isolado em triplicado. 3 Desvio padrão. 4 Mastite clínica. 5 Mastite subclínica 
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Estudo 2: Atividade antimicrobiana de PHMB e desinfetantes contra isolados de P. bovis 

causadores de mastite 
  

Em relação a análise de CIM, PHMB (CIM50 ≥ 1,0 µg/mL; CIM90 ≥ 2,0 µg/mL) e 

CHG (CIM50 e CIM90 ≥ 2,0 µg/ml) apresentaram a maior atividade antimicrobiana contra 

isolados de P. bovis. Os valores de CIM50 e CIM90 obtidos para PHMB e CHG foram menores 

(P<0,0001) quando comparados ao NaDCC (CIM50 ≥700 µg/mL e CIM90 ≥1.400 µg/mL) e 

NaClO (CIM50 e CIM90 ≥2.800 µg/mL). Além disso, a PHMB e CHG apresentaram maior 

atividade antimicrobiana (P<0,0001) do que o PVP-I (MIC50 e MIC90 ≥3.200). No entanto, 

não foi observada diferença entre os valores de concentração inibitória entre CHG e PHMB (P 

= 0,9988; Tabela 2). Adicionalmente, as curvas de sobrevivência de Kaplan-Meier de PHMB 

e CHG foram heterogêneas quando comparadas aos demais desinfetantes (P<0,0001), mas 

homogêneas entre si (P<0,0001) (Figura 1). 

Já em relação a CAM, PHMB (MAC50 ≥2,0 µg/mL; MAC90 ≥4,0 µg/mL) e CHG 

(CAM50 e CAM90 ≥2,0 µg/mL) foram capazes de inativar completamente os isolados de P. 

bovis em menores concentrações que os demais desinfetantes. NaDCC (CAM50 ≥700 µg/mL, 

CAM90 ≥1.400 µg/mL) NaClO (CAM50 e CAM90 ≥2.800 µg/mL) e PVP-I (CAM50 e CAM90 

≥3.200 µg/mL) apresentam valores antimicrobianos elevados quando comparados a PHMB e 

CHG (P<0,0001). Não foi observada diferença (P= 0,9967) entre as concentrações algicidas 

de PHMB e CHG (Tabela 3). Além do mais, PHMB e o CHG apresentaram curvas de 

sobrevivência heterogêneas (P<0,0001) quando comparados aos demais desinfetantes, mas 

apresentaram curvas de sobrevivência homogêneas entre si (P<0,0001) (Figura 2). 

Considerando a atividade antimicrobiana baseada nos grupos de desinfetantes, as 

biguanidas (CHG e PHMB; CIM90 ≥2,0 µg/m e CAM90 ≥2,0 µg/mL) apresentaram maior 

atividade antimicrobiana quando comparado ao grupo dos compostos clorados (NaDCC e 

NaCLO; CIM90 e CAM90 ≥1.400 µg /mL; P<0,0001) e o grupo dos iodóforos (PVP-I; CIM90 e 

CAM90 ≥3.200 µg/mL; P<0,0001). As curvas de sobrevivência dos grupos desinfetantes 

foram heterogêneas (P<0,0001) entre si (figura 1 e 2).  

O CHG é um desinfetante amplamente utilizado em rebanhos leiteiros como 

desinfetante de tetos (Schwenker et al., 2022). Nossos resultados mostraram que o CHG pode 

inibir e inativar Prototheca bovis em baixas concentrações (CIM90 e CAM90 ≥2 µg/mL), as 

quais foram menores que os valores relatados por Melville et al. (2002); ≥100 µg/mL) e por 

Krukowski et al. (2013; 480-195 µg/mL). No entanto, Sobukawa et al. (2011) relataram 

valores ainda mais baixos (≥0,003 µg/mL) para inativar Prototheca spp. Essa elevada 
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atividade antimicrobiana pode ser atribuída à capacidade do CHG de rapidamente degradar as 

organelas presentes no citoplasma da Prototheca spp. (Melville et al., 2002). Dessa forma, as 

baixas concentrações antimicrobianas de CHG observadas em nosso estudo sugerem que este 

desinfetante pode ser usado como opção para desinfecção de tetos para controle de mastite 

prototecal. 

Semelhante ao observado para CHG, a PHMB apresentou elevada atividade 

antimicrobiana contra isolados de P. bovis (CIM90 ≥2 µg/mL e CAM90 ≥4 µg/mL). Baixas 

concentrações de PHMB contra S. aureus causador de mastite foram relatadas em dois 

estudos anteriores (Kamaruzzaman et al., 2016; Leite et al., 2021). Ambos os estudos 

descreveram elevada antimicrobiana da PHMB contra isolados de S. aureus que apresentam 

capacidade de formação de biofilme. Por exemplo, Leite et al. (2021) observaram valores de 

MIC90 de PHMB ≥ 0,5 µg/mL, e Kamaruzzaman et al. (2016) valores de MIC90 de PHMB 

≥4 µg/mL. As concentrações algicida observadas para PHMB foram inferiores aos valores de 

MAC relatados para guanidina (≥10 µg/mL; Alves et al., 2017), um composto que possui 

estrutura semelhante ao PHMB,  mas não é um polímero, sugerindo que a estrutura do 

polímero auxilia no efeito antimicrobiano. 

A elevada capacidade antimicrobiana observada para PHMB pode estar relacionada 

com o mecanismo de ação. Os grupos biguanidas da PHMB podem interagir com os grupos 

de cabeça fosfolipídica na membrana do microrganismo, permitindo a desestabilização da 

bicamada fosfolipídica da membrana celular. Além disso, a PHMB  se liga seletivamente ao 

DNA e condensa os cromossomos dos microrganismos, o que bloqueia o processo de 

replicação do DNA (Chindera et al., 2016). Embora não tenhamos avaliado o efeito direto da 

PHMB no biofilme produzido pelos isolados de Prototheca spp., teoricamente, a atividade 

antibiofilme da PHMB poderia explicar a maior atividade antimicrobiana contra os isolados 

produtores de biofilme observado em nosso estudo, conforme relatado por Kamaruzzaman et 

al. (2017). Nesse caso, a PHMB pode servir como opção para desinfecção de equipamentos 

de ordenha e para imersão pré e pós-ordenha. 

A principal limitação deste estudo foi a falta de método padrão para avaliação de 

sensibilidade de Prototheca spp. Os ensaios de sensibilidade antimicrobiana para Prototheca 

spp. são geralmente realizados para determinar a concentração microbicida mínima usando o 

método de macrodiluição (Salerno et al., 2010; Sobukawa et al., 2011; Gonçalves et al., 

2015). No entanto, as metodologias presentes na literatura apresentam algumas divergências, 

como inóculo e preparação do antimicrobiano. Para o presente estudo, selecionamos o método 

de microdiluição em caldo seguindo o documento CLSI (2017) M27-A4 para Leveduras, 
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conforme realizado por Jagielski et al. (2018). Embora o método de microdiluição em caldo 

permita a determinação dos valores de CIM e CAM, as diferenças nas metodologias (por 

exemplo, preparação do inóculo) podem influenciar os resultados, dessa forma, as 

comparações diretas entre os estudos tornam-se limitadas.  

Devido ao uso de PHMB para tratamento de feridas cutâneas (de Mattos et al., 2019), 

mais estudos in vivo devem ser realizados para avaliar a eficácia da PHMB na desinfecção de 

tetos e prevenção de mastite bovina causada por Prototheca spp. 

 
Tabela 2. Porcentagem (%) de isolados de Prototheca bovis inibidos in vitro para cada 
concentração de desinfetantes testada, e valores de CIM50 e CIM90

1 

Composto 
                   Concentração Inibitória Mínima 

0,
5 1,0 2,0 4,0 175 350 700 1400 1600 2800 3200 CIM₅₀³ CIM₉₀⁴ 

CHG 
2,
4 45,9 49,4 2,4 - - - - - - 

- 
≥2,0 ≥2,0 

NaDCC - - - - 1,2 14,1 56,6 28,3 - - - ≥700 ≥1400 
NaCLO - - - - - - - 44,7 - 55,3 - <2800 <2800 
PVP-I - - - - - - - - 41,2 - 58,8 ≥3200 ≥3200 

PHMB 
11
,7 41,2 45,9 1,2 - - - - - - - ≥1,0 ≥2,0 

1Atividade antimicrobiana in vitro de desinfetantes contra isolados de Prototheca bovis de casos de 
mastite clínica e subclínica. 2Concentração inibitória mínima necessária para inibição de 50% dos 
isolados. 3Concentração inibitória mínima necessária para inibução de 90% dos isolados. 4CHG: 
gluconato de clorexidina. 5NaDCC: dicloroisocianurato de sódio. 6NaCLO: hipoclorito de sódio. 
7PVP-I: Iodo-povidona. 8PHMB: biguanida de polihexametileno. 
 
Tabela 3. Porcentagem (%) de isolados de Prototheca bovis inativados in vitro para cada 
concentração de desinfetantes testada, e valores de CIM50 e CIM90

1 

Composto 
                   Concentração Algicida Mínima1 

0,5 1,0 2,0 4,0 8,0 350 700 1400 1600 1800 3200 CAM₅₀³ CAM₉₀⁴ 
CHG 0 22,4 68,2 7,0 2,4 - - - - - - ≥2,0 ≥2,0 
NaDCC - - - - - 13,0 55,3 31,7 - - - ≥700 ≥1400 
NaCLO - - - - - - - 9,4 - - 90,6 <2800 <2800 
PVP-I - - - - - - - - 24,7 - 75,3 ≥3200 ≥3200 
PHMB 3,5 40,0 45,9 9,4 1,2 - - - - - - ≥2,0 ≥4,0 
1Atividade antimicrobiana in vitro de desinfetantes contra isolados de Prototheca bovis de casos de 
mastite clínica e subclínica. 2Concentração Algicida mínima necessária para inativação de 50% dos 
isolados. 3Concentração algicida mínima necessária para inativação de 90% dos isolados. 4CHG: 
gluconato de clorexidina. 5NaDCC: dicloroisocianurato de sódio. 6NaCLO: hipoclorito de sódio. 
7PVP-I: Iodo-povidona. 8PHMB: biguanida de polihexametileno. 
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Figura 1. Curvas de sobrevivência de Kaplan-Meier dos resultados de Concentração 
Inibitória Mínima obtidos dos isolados de P. bovis causadores de mastite contra: a) Biguanida 
de polihexametileno (PMHB); b) gluconato de clorexidina (CHG); c) hipoclorito de sódio 
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(NaClO); d) dicloroisocianurato de sódio (NaDCC); e) iodo-povidona (PVP-I); f) análise por 
grupos de desinfetantes.  

 
 

 
 
Figura 2. Curvas de sobrevivência de Kaplan-Meier dos resultados de Concentração Algicida 
Mínima obtidos dos isolados de P. bovis causadores de mastite contra: a) Biguanida de 
polihexametileno (PMHB); b) gluconato de clorexidina (CHG); c) hipoclorito de sódio 
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(NaClO); d) dicloroisocianurato de sódio (NaDCC); e) iodo-povidona (PVP-I); f) análise por 
grupos de desinfetantes.  

 
 
Estudo 3: Sensibilidade de Staphylococcus aureus causadores de mastite a 
nanopartículas de biguanida de polihexametileno   
 

Os valores de CIM dos desinfetantes avaliados foram significativamente diferentes 

entre si (P < 0,0001; Tabela 4). NP inibiram Staph. aureus nas menores concentrações 

avaliadas; por outro lado, os maiores valores de CIM foram observados para PVP-I, seguido 

de NaDCC. Não foram observadas diferenças entre CIM50 e CIM90 para NP (< 0,03µg/mL), 

NaDCC (≥ 500 µg/mL) e PVP-I (≥ 8.000 µg/mL). No entanto, para CHG e PHMB, os valores 

de CIM90 (≥ 0,25 e ≥ 0,5 µg/mL, respectivamente) foram maiores do que os obtidos para 

CIM50 (≥ 0,12 e ≥ 0,25 µg/mL, respectivamente). Considerando a análise por grupo de 

desinfetantes, o iodóforo inibiu 90% dos isolados em concentrações mais altas (≥ 8.000 

µg/mL) que o composto clorado (P = 0,0138) e que as biguanidas (P < 0,0001). 

Adicionalmente, as concentrações inibitórias obtidas para biguanidas foram 

significativamente menores que as obtidas para o cloro (P < 0,0001). Dentre as biguanidas, as 

NP apresentaram menores de CIM90 (< 0,003 µg/mL) em comparação à PHMB (P < 0,0001) e 

à CHG (P = 0,0036); uma concentração seriada diferiu os resultados de CIM90 (P < 0,0001) 

obtidos para PHMB (≥ 0,5 µg/mL) e para CHG (≥ 0,25 µg/mL). Apesar de o menor número 

de Staph. aureus isolados testados para NP, apenas 1 isolado cresceu a 0,03 µg/mL; os outros 

9 isolados não cresceram nas faixas de concentração que foram analisadas. Em relação à 

CHG, não foi possível determinar a CIM para 2 isolados que não cresceram na concentração 

mais baixa avaliada (< 0,03 µg/mL), e os outros isolados (n = 18) foram inibidos por 3 

concentrações seriadas. Para PHMB, 4 concentrações inibiram a crescimento de 

Staphylococcus aureus. 

 O presente estudo é o único que avaliou a atividade antimicrobiana de nanopartículas 

de biguanida de polihexametileno contra Staph. aureus causadores de mastite. Orellano et al. 

(2019) reportaram maiores concentrações de nanopartículas de quitosana (≥ 200 µg/mL) e 

quitosana livre (≥ 1.600 µg/mL) para inibição de Staphylococcus aureus obtidos de casos de 

mastite em comparação aos valores de CIM obtidos para NP (< 0,03 µg/mL) e PHMB (≥ 0,05 

µg/mL) no presente estudo. A quitosana é um polímero biodegradável e considerado seguro 

pela Food and Drug Administration (EUA). Além disso, a quitosana apresenta atividade 
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antimicrobiana modesta e propriedades mucoadesivas (Ali & Ahmed, 2018) e, por esse 

motivo, foi incluída em nossa formulação. A combinação de quitosana e cloxacilina 

potencializou a atividade antimicrobiana contra 7 isolados dos estafilococos coagulase-

negativa (ECN) de casos de mastite (Breser et al., 2018). Além disso, Ashraf et al. (2012) 

relataram que as curvas de crescimento de 1 isolado de Escherichia coli foram inibidas por 

nanopartículas de prata associadas a PHMB em menores concentrações (0,075 – 0,15 μg/mL) 

que PHMB livre (3 μg/mL). Ashraf et al. (2012) sugeriram que a associação de PHMB e 

nanopartículas de prata na formulação potencializou sua atividade antimicrobiana. Embora os 

efeitos da associação entre quitosana, alginato e PHMB sob a atividade antimicrobiana não 

tenham sido estudados, resultados obtidos para NP relataram maior atividade antimicrobiana.  

Para inibição de 90% dos isolados de Staph. aureus avaliados, foi necessária a 

concentração em série maior de PHMB (≥ 0,05 µg/mL) do que de CHG (≥ 0,25 µg/mL). 

Comparado aos resultados obtidos no presente estudo para CHG (0,25 µg/mL), Schabauer et 

al., (2018) obtiveram concentração mais alta (2 µg/mL) de diacetato de clorexidina para 

determinar CIM90 para 172 Staph. aureus de casos de mastite. Após a clorexidina, a menor 

concentração foi obtida para cloreto de benzalcônio (4 µg/mL). Dos desinfetantes avaliados 

por Schabauer et al. (2018), os maiores valores de CIM90 foram observados para gentisaldeído 

(1.000 µg/mL) e 2,3-dihidroxibenzaldeído (833 µg/mL), os quais são maiores do que os 

obtidos para NaDCC (≥500 µg/mL) em nosso estudo. No entanto, Schabauer et al. (2018) 

relataram menor concentração de iodo (CIM90 = 500 µg/mL) para inibir os isolados avaliados 

do que nós (MIC90 = 8.000 µg/mL) e Azizoglu et al. (2013), que relatou CIM de 1.500 µg/mL 

para inibir 78% dos isolados de Staph. aureus avaliados.  

Em relação aos valores de CIM, semelhanças entre os desinfetantes de diferentes 

classes e diferenças entre os desinfetantes do mesmo grupo antisséptico podem estar 

associadas às diferentes metodologias para determinação da CIM e também a variações na 

formulação do desinfetante. Para o iodo, Azizoglu et al. (2013) avaliaram a atividade 

antimicrobiana pela técnica de diluição em ágar. Por outro lado, os métodos de microdiluição 

foram utilizados em nosso estudo e no estudo de Schabauer et al. (2018). Considerando que 

este estudo avaliou a atividade antimicrobiana do PVP-I, Schabauer et al. (2018) avaliaram 

solução de Lugol contendo 5% de iodo e 10% de iodeto de potássio. A solução de Lugol 

apresenta iodo livre e efeitos letais rápidos contra patógenos, enquanto que, no PVP-I o iodo 

forma um complexo com o polímero povidona, proporcionando liberação lenta e sustentada 

de iodo que garante eficácia duradoura contra patógenos (Eggers, 2019). Além disso, o PVP-I 

apresenta amplo espectro de atividade antimicrobiana e é seguro para uso in vivo. Portanto, o 
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PVP-I foi amplamente avaliado por estudos ex vivo e in vitro, apesar de algumas dificuldades 

relacionadas para a interpretação dos resultados (Lepelletier et al., 2020); isso também pode 

explicar o alto valor de MIC (≥ 8.000 µg/mL) obtido em nosso estudo.  

Em conclusão, observamos que as NP apresentaram menores concentrações para inibir 

o crescimento de Staph. aureus obtidos de vacas com mastite por ensaio in vitro. Apesar da 

elevada atividade antimicrobiana contra Staph. aureus, sugere-se a necessidade de análises 

sobre a segurança do uso das NP para a saúde única. 

 
Tabela 4. Percentagem (%) de isolados de Staphylococcus aureus causadores de mastite 
inibidos em cada concentração de desinfetante testada e valores de CIM50 e CIM90¹. 

Composto  CIM²  
0,03 0,06 0,12 0,25 0,5 1 250 500 4.000 8.000 CIM₅₀³ CIM₉₀⁴ 

CHG5 10 20 50 20 0 0 0 0 0 0 ≥0,12 ≥0,25 
PHMB6 0 0 10 50 30 10 0 0 0 0 ≥0,25 ≥0,5 
NP7* 90 10 0 0 0 0 0 0 0 0 <0,03 <0,03 
PVP-I8 0 0 0 0 0 0 0 0 40 60 ≥8.000 ≥8.000 
NaDCC9 0 0 0 0 0 0 40 60 0 0 ≥500 ≥500 
1Ensaios de sensibilidade in vitro para isolados (n = 20) de Staphylococcus aureus; 2CIM, 
concentração inibitória mínima (µg/mL); 3CIM50, concentração inibitória mínima para 
inibição do crescimento de 50% dos isolados; 4CIM90, concentração inibitória mínima para 
inibição do crescimento de 90% dos isolados; 5Digluconato de clorexidina; 6Biguanida de 
polihexametileno; 7Nanopartículas de Biguanida de polihexametileno; 8Iodo-povidona; 
9Dicloroisocianurato de sódio; *Para as nanopartículas foram avaliados 10 isolados de Staph. 
aureus  
 

Considerações finais  
O uso de sanitizantes na pré e pós-ordenha objetiva a redução da contagem de 

microrganismos na pele dos tetos e o controle da mastite. Visto que a produção de biofilme 

pode afetar a permanência dos microrganismos nos equipamentos de ordenha, e garantir 

maior resistência a antimicrobianos, nosso estudo avaliou a capacidade de formação de 

biofilme de isolados de Prototheca bovis. Além disso, devido aos fatores de virulência do S. 

aureus, e a falta de protocolos de tratamento para Prototheca bovis, é necessário a busca de 

novos antimicrobianos para o controle de disseminação desses microrganismos no rebanho. 

No presente estudo, todos os isolados de Prototheca spp. apresentaram capacidade de 

formação de biofilme. A maioria dos isolados foi classificada como forte produtor de 

biofilme, o que pode facilitar a permanência deste organismo em áreas com presença de 

matéria orgânica, bem como no ambiente de ordenha. Adicionalmente, a elevada 

variabilidade na densidade ótica observada pode indicar que a produção de biofilme pode ser 

influenciada por tipo de cepa do microrganismo.   
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Nós observamos que PHMB e CHG foram os antimicrobianos que apresentaram os 

menores valores de concentração para inibição e inativação de Prototheca bovis causadora de 

mastite bovina nos ensaios in vitro. Esta elevada atividade antimicrobiana apresentada pela 

PHMB pode estar relacionada ao modo de ação, que consiste na condensação dos 

cromossomos do microrganismo. Os resultados deste estudo sugerem que PHMB pode ser um 

potencial principal ativo para o uso na desinfecção dos equipamentos de ordenha para o 

controle da mastite protothecal no rebanho leiteiro.    

A PHMB NP apresentou as menores concentrações necessárias para inibir os isolados 

de S. aureus causadores de mastite. Apesar da PHMB NP ter apresentado menores valores de 

concentração inibitória mínima, estudos posteriores devem ser realizados para avaliar as 

diferenças na atividade antimicrobiana de PHMB e PHMB NP. 

Apesar da alta atividade antimicrobiana contra P. bovis e S. aureus, sugere-se a 

realização de análises adicionais de toxicidade da PHMB e PHMB NP contra células 

epiteliais mamárias e a avaliação da atividade antimicrobiana usando ensaios ex vivo e in vivo 

ajudarão a explicar melhor os possíveis benefícios dessa abordagem e o uso no ambiente de 

ordenha.  
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ABSTRACT 
Rumen fermentation it is one of the contributors to the greenhouse gases emission (GHG) that 

causes global warming, and due to that reason livestock production is scrutinized and 

questioned all around the world on how GHG emissions from this subsector can be mitigated. 

A range of techniques have been studied by animal scientist, at nutritional level, to mitigate 

methane emission. Nitrate is of them, and it has a double important role on rumen 

fermentation, acting as a source of non-protein nitrogen, and as an electron sink path that 

allows the redirection of hydrogen to nitrate reduction, instead of being used in the 

methanogenesis process, and thus reducing methane emission. The partial results here 

presented shows that nitrate does not affect forage, supplement, and total dry mater intake, 

and neither short chain fatty acids production, however, methane emission (g.kg.day-1) and 

CO2eq emissions per kg. head-1d-1were reduced when nitrate was added in the diet. Thus, 

nitrate has the ability in changing rumen fermentation, which besides acting as source of non-

protein nitrogen, also mitigate anthropic GHG emissions from enteric fermentation. 

 

1. Introduction 
Enteric fermentation, as it is most cited in different reports regarding GHG emissions 

and global warming, is a basic physiological activity that occurs in the rumen of a ruminant 

animal, such as beef or dairy cattle. 

Rumen has an enormous importance to ruminants as it is the main path to them 

acquirer energy to sustain themselves. The rumen works as fermentative chamber, which 
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provides ideal condition to growth of anaerobic microorganisms mainly responsible to the 

digestion of feed’s components, functioning as fermenters of fibers, starches, sugars, organic 

acids, and proteins to furnish useful compounds used as the main fuel to the ruminant’s 

metabolism. As a result of fermentative process important outcome are generated such as 

short chain fatty acids (SCFA), hydrogen (H2) and carbon dioxide (CO2). Besides that, 

methane (CH4), an important gas, is also generated by means the use of CO2 as acceptor and 

H2 as the electron doner. 

It is important to point out that CH4 production represents a path to the release of 

exceeding hydrogen ions from rumen, which it is a key process to the maintenance of ruminal 

pH (Nagaraja et al., 2016) and overall rumen functioning. Besides that, CH4 production is 

considered an inefficiency of the process as it represents a metabolic energetic loss, 

responsible to about 5% of total agricultural, land-use and forestry’s greenhouse gases (GHG) 

emissions to the atmosphere (IPCC, 2022). 

Reduce beef cattle production, to mitigate the impact of it on GHG emissions, is not 

an option since based on data, the population growth’s demand for food is going to increase 

60 to 100% by 2050, and at some point, human population is going to outrun the growth of 

food supplies (Van der Mensbrugghe et al., 2013). Knowing that, adoption of techniques that 

allows increase of beef cattle productivity accompanied with mitigation of GHG emissions is 

needed. 

Due to concerns on beef cattle productivity and the contribution to mitigate GHG emissions to 

the atmosphere, different approaches have been studied by the academia, such as inclusion of 

Ionophores, Halogen compounds, plants secondary compounds, lipids, nitrooxy compounds 

and nitrate as well. The last, has a very promising effect on cattle productivity and reduction 

on enteric CH4 production (Hulshof et al., 2012; Lee et al., 2014; Tomkins et al., 2018 and 

Alemu et al., 2019). 

The use of nitrate has been studied on cattle feeding but most of the data on it comes 

from feedlot systems which differs a lot from Brazilian beef cattle production that rely, 86% 

of its production, on forage-based systems (ABIEC, 2022). Moreover, considering that most 

of the beef cattle produced in Brazil comes from forage-based systems there is also gap to 

improvement in terms of feeding better forage quality, grazing management, use of 

supplementation, adoption of more intensified systems with use of fertilization, and increased 

stocking rate. 

Addition of nitrate into ruminants’ diet under grazing systems might be one of the 

paths to redirect H2 to a more valuable substrate formation, as opposed to the CH4 production. 

The incorporation of H2 into electron sinks are nutritionally beneficial to beef cattle as it 
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reduces digestible energy losses and also favors ruminal microbial protein synthesis (Lan & 

Yang, 2019). Thus, this literature review aims to bring information on use of nitrate in beef 

cattle under grazing method, and its effect on ruminal fermentation. 

 

2. GHG emissions from cattle production  
As previously mentioned, enteric fermentation is one of the main parameters that 

features the subsector of agricultural, land use and forest GHG emissions. The 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) releases every 6 years the impact that 

each sector and subsector from anthropogenic activities directly and indirectly contributes to 

global warming by means releasing GHG to atmosphere. In the last report, from 2022, it was 

brought to the scientific community attention that anthropogenic activities were responsible to 

release into the atmosphere 59 gigaton of CO2eq in the year of 2019. 

As seen in the figure 1, the total anthropogenic greenhouse gases emissions in 2019, 

the industry sector contributed with 20.06 Gt of CO2eq while the agriculture, the second most 

contributor to anthropogenic GHG emissions, released 13.57 Gt of CO2eq to the atmosphere 

in 2019. However, when segmented into in each subsector we can see that Enteric 

fermentation contributes only with 5.0% of the total Agriculture, land-use, and forest GHG 

emissions, which roughly means that on total anthropogenic GHG emissions enteric 

fermentation releases to the atmosphere 0.678 Gt of CO2eq, 1.15% of the total amount. 

Despite of the size of Enteric Fermentation contribution to the GHG emissions to 

atmosphere, there is still room for reducing the impact of this subsector on GHG emission.  

Ranked as the second largest beef cattle herd in the world, with around 196 million cattle, 

Brazilian beef cattle industry occupies a prominent position (ABIEC, 2022). The late 

slaughter age and low intensification of forage-based systems are one of the main reasons why 

cattle production occupies a great slice of the total livestock GHG emissions. 
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In Brazil, policies have been proposed to incentive a reduction of GHG emissions., 

The government based on National Policies of Climate Change (PNMC) proposed the ABC 

(Agriculture of Low Carbon) plan which has as main goal the reduction of GHG emissions.  

One of the ways that ABC’s plan aims to accomplish settled goals are by means of improving 

the use efficiency of natural resources; promoting the increase of CO2 fixation in the plant-soil 

system and incentivising the adoption of a more sustainable production systems that 

simultaneously to the reduction of GHG emissions allow producers to witness profit increase. 

Certainly, to achieve better results by means meeting sustainable and economic aspects in the 

system is not easy; however, as mentioned, there is a range of tangible tools that can be used 

to get there. 

 

3. Grazing and supplementation in beef cattle production 
The Brazilian beef cattle herd have accounts 196 million animals; it is a big herd 

which has annually an average of 39 million animals slaughtered that comes mostly from 

forage-based systems (82.81%) as compared to 18.19% from feedlot systems (ABIEC, 2022). 

Considering annual seasonality observed in the Tropics, especially in regions that beef cattle 

farms are located, finishing animals with ideal body weight signed to reduction of enteric 

methane production may be considered tough targets to achieve. 
Forage quantity and quality tend to change through the year as observed by Lelis 

(2021). The author noticed that higher mass forage is produced in rainy season on deferred 

and rotated grazing methods (70.45 and 81.74%) as compared to dry season (29.55 and 

18.26%) respectively. Knowing that fact, it becomes difficult to ensure that pastures by itself 

will provide to the herd the full nutritional needs, especially during dry season when forage 

decrease productivity and nutritional quality as well. Minerals, proteins and energy for 

instance might be a limiting factor to ideal ruminal fermentation and therefore overall animal 

performance under grazing systems (McAllister et al., 2019).  

Souza et al. (2011) demonstrated that during dry season rumen kinetics parameters 

tend to be lower compared to the rainy season. According to the authors, the effective 

degradability of the dry matter (DM) of Brachiaria brizantha cv. Marandu from a 

monoculture was 21.41% lower (50.71%) than that observed on the rainy season (64.53%), 

and that the ruminal degradability rate followed the same trend being higher during rainy 

season, 4.1 %.h-1 as opposed to 3.1%.h-1 in dry season. One of the reasons for that is the 

colonization time on forages, in that case during rainy season is 1.66 times faster than the 

colonization time during dry season. This trend is due to higher availability of soluble 
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carbohydrates on forages during rainy season, while during the dry period all the soluble 

carbohydrates from leaf migrates to the bottom of stems. 

As seasons go by and forage achieve the mature stage its nutritional values tend to 

pike and then decrease because of increase in undigestible components, which may be a 

limiting factor in terms of animal performance, culminating in loss of weight gain and 

decrease in the overall ruminal energetic performance (Capstaff & Miller, 2018). As 

observed by Lelis (2021), grazing simulation on Brachiaria brizantha cv Marandu pastures 

had lower CP (-8.45%) and higher lignin (+80.9%) concentrations on dry season as compared 

to the rainy. The author also noticed that the in vitro digestibility of the dry matter (DM) of 

pastures during winter were 13.3% lower than that observed on summer. That information 

contributes to understand how rumen environment and parameters such as rumen digestibility, 

degradability and consequently rumen fermentation products can be affected by forage 

quality.  

As observed by Maciel (2016), the in vitro digestibility of the DM of Brachiaria 

brizantha cv Marandu reduces 7% from transition season (rainy to dry season) to dry season. 

Same trend was noticed for the effective degradability of the DM, at rate passage of 2 and 5% 

h-1, with reduction of 9 and 9.69%, respectively. The consequences of rumen fermentation 

dynamics are the changes in the profile of fermented products. Canesin (2009) showed that 

acetic, propionic, butyric, and total short chain fatty acids concentration were 14.03, 27.17, 

24.2 and 23.5% higher in the very early begging of rainy season compared to the dry season, 

respectively. 

Dry season usually leads to lower crude protein levels in the forage, especially when 

fertilization is not a common practice, and lower availability of soluble carbohydrates, which 

can directly affect the rumen fermentation as there is an inadequate apport of nitrogen 

ammonia, causing instability on rumen microbial population and can lead to reduction of 

digestibility, degradability, and feed intake. Coupled with nutritional aspect, there are also 

some other variables that might influence beef cattle productivity in the Tropics under grazing 

systems such as soil amendment and fertility, forage specie, quality, and its availability 

(Delevatti et al., 2019). Understanding that, becomes way clear that beef cattle production 

under grazing systems is not as easy as it seems, especially for those that runs beef cattle 

systems in Tropical regions.  

With that under perspective, supplementation of animals under grazing systems is 

an alternative to improve deficiencies that grazing systems may result. The main point of 

adopting supplementation is to have a better utilization of the nutrients by the ruminal 

microorganism’s synchronization in terms of protein and energy intake which directly 
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affect the overall performance. Asizua et al. (2018) showed that the use of supplementation 

for grazing beef cattle improved in 29.6% the degradability rate from 2.7 to 3.5 %.h-1, while 

Dorea (2010) demonstrated that the effective degradability of the dry matter increases from 

75.7 to 80.4% when grazing beef cattle were supplemented. 

Adoption of supplementation is an alternative to improve feed efficiency in grazing-

based beef cattle systems. It is a strategic tool to increase feed intake, improves cellular wall 

digestibility, and increase the passage rate in the rumen; thus, not only improvements in terms 

of performance might be achieved but also potential reduction of methane emission as the 

ingested feed becomes more digestible. 

 

3.1.Urea and nitrates on beef cattle’s diet 
Non-protein nitrogen (NPN) supplementation in beef cattle production is a strategy 

taken to increase the apport of protein into the diet and meet the requirement of ammonia for 

microbial protein synthesis in the rumen. Notably, urea is one of the most well-known NPN 

sources that can be efficiently used in beef cattle diets. However, the use of alternative sources 

such as nitrate it has also been done. 

Urea and nitrate, despite of being very important when added into beef cattle’s diet 

since it is a NPN source, it can limit the feed intake as they are not palatable. For urea intake 

of 2% in DM basis of diet is a recommended limit edged; however, great results are found 

when added 1.34 to 2.26% on total diet DM (Paixão et al., 2006). When it comes to nitrate, as 

found by Cassiano (2017), inclusions of calcium nitrate on Nellore beef cattle diet at 1.0 or 

2.0% on DM did not cause sides effect on limiting feed intake. However, 3.0% on DM can 

cause slight DM intake. Nitrate taste biter and it is known to reduce palatability (Yang et al., 

2016), and that might be the causes of reduction on DMI found by Cassiano (2017).  

On the same work Cassiano (2017) also showed that, despite of reduction of DMI at 

3% nitrate inclusion, serum biochemistry parameters (urea, creatinine, albumin, gamma-

glutamyl transferase enzymatic activity, aspartate-aminotransferase enzymatic activity, lactate 

concentration, calcium, total protein concentration and phosphorus concentration) did not 

display statistical effect for any of the nitrate inclusion. 

As already mentioned, they are efficiently used as NPN sources to replace expensive 

plant protein feed and great results are found on literature when it comes to dry mater intake, 

as seen on table 2. Urea might appear to be the best economic choice in among both since it is 

the cheapest and in just 1 kg of it there is a total of 0.49 kg of nitrogen, which directly 

represents 2.875 kg of crude protein. For ammonium nitrogen, for instance, 1 kg of it has a 

total of 0.35 kg of nitrogen, which represents on total 2.187 kg of CP. Both sources are known 
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for being biter and one of the main reasons for its use in beef cattle diet is the outcome in the 

rumen, the microbial protein synthesis. However, nowadays nitrates stand out as an important 

tool that might be used by nutritionist to attain not only great animal performance but also 

mitigation of GHG emissions to the atmosphere.  

Specifically on nitrate, despite of its bitter taste (Yang et al., 2016), as observed on 

Table 2, data on literature shows no statistical effect on DMI when nitrate is added into beef 

cattle’s diet, even with slight numerical difference, as shown on the following table. 

 

Table 1. Nitrates into beef cattle’s diet have no major effect on total dry mater intake 

Category Diet Nitrate** DMI (kg.day-1) Diff. 
(%) Reference Urea*** Nitrate*** 

Bos indicus 80:20* 2.5% 8.93 8.47 - 5.42 Alemu et al. (2019) 

Bos indicus 100:0a 1.5% 13.51 13.19 - 2.40 Salcedo et al. (2018) 
Bos indicus 60:10* 2.2% 7.1 6.6 - 7.57 Hulshof et al. (2012) 
Bos indicus 50:50* 4.5% 12.10 11.12 - 8.81 Borges (2018) 
Bos Taurus 30:70* 2.0% 11.27 11.07 - 1.80 Hegarty et al. (2012) 
Bos Taurus 20:80* 2.5% 7.8 7.2 - 8.33 Lee et al. (2017) 
Bos Taurus 55:45* 2.15% 10.3 9.8 - 5.10 Duthie et al. (2018) 
Bos Taurus 15:85* 2.15% 10.3 9.5 - 8.42 Troy et al. (2015) 

* Forage: concentrate ratio; **nitrate inclusion is based on % of the DM; *** Urea and Nitrate 
refers to the treatment that animals were assigned to; a: grazing at Panicum maximum during 
dry season and at Brachiaria brizantha cv Marandu during rainy season. 
 

In spite of no major effect on feed intake, nitrate supplementation has been considered 

thermodynamically favourable since it is linked with ATP synthesis in some microbial 

species, which could increase nitrate reducing bacteria and overall flow of microbial protein 

in the rumen (Guo et al., 2009; Yang et al., 2016). Nitrate is ultimately converted into 

ammonia and thus ruminal microbial protein synthesis can be favored. 

 
4. Effect of nitrate on ruminal metabolism 

Nitrate is known as an inorganic anion with high redox potential that has negative 

charge and higher number of electrons (Wang et al., 2018). Due to that, it has been under 

investigation over the years nitrate utilization as a hydrogen sink, as a main electron-consumer 

competitor of the methanogenesis.  

In terms of methanogenesis’ inhibition, when nitrate reaches ruminal environment it is 

rapidly reduced to NO2
−  and that significantly contributes to the reduction of enteric methane 

since by this pathway there is a consume of hydrogen generating ammonium nitrogen (NH4
+), 
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disposing hydrogen by a path that is considered to be thermodynamically more favourable as 

compared to CO2 reduction to methane (Yang et al., 2016). As seen on Equation 1 described 

by Olijhoek et al. (2016), when nitrate reaches ruminal environment it is first reduced to 

nitrite consuming already 2 electrons (e-) as showed in the following equation: 

 

NO3
−+ [H2] → NO2

−+ H2O → (ΔG =−130 kJ) Eq.1 

NO3
−+ 2H + 2e-→ NO2

−+ H2O → (2e- electrons not available to methanogenesis) Eq.2 

 

After that, nitrite is further reduced to ammonium and in this second step about 6e- 

electrons are used, as seen on equation 3: 

 

NO2
−+ [3H2]+ 2H+ → NH4

++ 2H2O → (ΔG =−371 kJ) Eq.3 

NO2
−+ 8H+ + 6e-→ NH4

++ 2H2O → (6e- electrons not available to methanogenesis) Eq.4 

 

According to the same authors, following the Gibbs free energy (ΔG), all this process 

which involves both reductions path yields way more energy as opposed to methanogenesis 

(Equation 5), which makes nitrate reduction a competitive H2 sinker.  

 

CO2 + 4 H2 → CH4 + 2 H2O → (ΔG =−131 kJ/mol) Eq.5 

 

Van Zijderveldet et al. (2010) explain that through this path there is an efficient sink 

for hydrogen since for each mol of nitrate reduced 1 mol of CH4 is not generated, which 

means that nitrate preferentially directs hydrogen away from methanogenesis. Considering 

NO3 reduction pathways up to NH4 generation, four moles of hydrogen are used to generate a 

molecule of ammonia nitrogen (Yang et al., 2016). 

It is known that quite high concentrations of NO3
− in ruminants’ diet can lead to nitrite 

accumulation; however, that can only happen when kinetics of NO2
− removal is running lower 

than that of NO3
− first step reduction, as seen on equations 2 and 4.  Intense accumulation of 

nitrate/nitrite in the ruminal environment may alter microbe’s composition, especially 

methanogens, which is known to be sensitive to nitrite (Iwamoto et al., 2002). Cellulolytic 

bacteria can also be affected by nitrate concentration in the rumen (Latham et al., 2016). 

There are two main paths in which nitrate undergoes, dissimilatory and assimilatory 

reduction, and the fate of each one regards to the way of NO3
− use (Sparacino-Watkins et al., 

2014).  
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Nitrate metabolism in a cell of a ruminant bacteria is not well described yet; most of 

the studies and effort regarding nitrate metabolism come from a range of bacteria that does not 

inhabits the rumen. But despite of that, some representation of the metabolisms is proposed on 

the literature, as seen in the figure 2. Since inside of membrane has a negative potential, 

nitrate uptake by ruminal bacteria is done by means of active transport mechanisms to allows 

nitrate goes through the cytoplasmatic membrane with no harm (Andrade & Einsle, 2013), as 

seen on figure 3.  

 
Figure 2. Schematic representation of Nitrate uptake and metabolization of it by bacterial cell. 

Adapted from Andrade & Einsle (2013). 

 

As seen on the schematic figure 2, through a simplified view, nitrate reduction is 

catalysed by three different nitrate reductases which are assimilatory nitrate reductase (NASs), 

periplasmic nitrate reductase (NAPs), and membrane-bound respiratory reductase (NARs) 

(Andrade & Einsle, 2013; Moir & Wood, 2001). Evidently that these enzymes are 

distinguished themselves by some traits such as location, function, composition, and identity 

of their redux centre. 

The NAP is a complex subunit present in the periplasm, and it is usually involved on 

energy dissipation or nitrate respiration. The NAR has its subunits located in the membrane 

and they participate in the anaerobic nitrate respiration. Nark and NarU are member of nitrate 

or nitrite porter, respectively, playing an important role in the facilitation of transportation, 
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while NirC channel allows transportation of NO2
-, and Amt/Rh family being the main 

transporter of NH4
+ from out of the periplasm (Andrade & Einsle, 2013; Nolan et al., 2016). 

When cattle are fed diet containing nitrate on it, and it gets in the ruminal 

environment, nitrate is conducted into the cytoplasm of the bacteria cell to be reduced to 

nitrite. This first process of nitrate reduction to nitrite occurs by means action of the subunit 

enzyme of the NarG complex which is attached to Narl in the inner surface of the 

cytoplasmatic membrane. On this complex there is biding site for oxidation of the electron 

donor. There, one of the NarG subunit catalyses electron transfer by means the redox 

cofactors embedded in the enzyme to the the molybdobis (molybdopterin) guanine 

dinucleotide (Mo-bisMGD), a cofactor located in the cytoplasmic NarG, site where nitrate is 

reduced to nitrite (Nolan et al., 2016). 

After that, nitrite is then shipped into the periplasm by means antiporters Nark and 

NarU, preventing cytotoxicity. Nark and NarU are member of nitrate or nitrite porter, 

respectively, and they play an important role in the facilitation of transportation. Periplasmatic 

dissimilatory nitrate and nitrite reductase known as NapAB and NrfA are responsible to 

metabolise the excess of NO3
− and NO2 pumped from the cytoplasm. The ammonia generated 

by the metabolization of the nitrate compounds can be assimilated for bacterial polymer 

synthesis by means the junction action of cytoplasmatic nitrite reductase (NirND) with 

association to NirC, which transports NO2 to the cytoplasm, and the AmtB, an ammonium 

transporter, respectively. All components that bacterial cell does not use are moved out of it 

(Nolan et al., 2016). 

The ruminal environmental pH plays a role in nitrate reactions by bacteria. Nitrate-

reducing bacteria, for instance, display a lower growth when ruminal pH is low. According to 

Iwamoto et al. (2002), it has to do with the fact that it happens due to limited supply of the 

environment by electrons as fermentation can be suppressed at low pH. Because electrons 

used to nitrite reduction activity is three times higher as compared to nitrate, an ideal pH 

coupled with steady fermentation activity is indeed needed to avoid suppression of the 

reducing activity and accumulation of intermediate toxic compounds in the rumen 

environment. 

Despite of the shift caused in the hydrogen path utilization, nitrate can have direct 

toxic effect over the rumen suppressing the growth and activity of methanogens, decreasing 

then the rate of hydrogen utilization. It is consistently found on the literature reduction around 

15 to 25% of CH4 per g.kg.DMI. Wang et al. (2018) showed a reduction of 22% of methane 

(g.kg.DMI), which corresponded to 9.8% reduction per percentage unit of nitrate added into 

the diet. 
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4.1.Effect of nitrate on Short Chain Fatty Acids  
Under normal circumstances in which cattle are under grazing having no additional 

supplementation to modulate the metabolic fermentation paths there will be a high amount of 

hydrogen not only for acetate production, which is a H2 sinker, but also the available 

hydrogen from re-oxidation of reduced cofactors (NADH, NADPH and FADH) and the 

reduction of pyruvate to acetyl-CoA will be used to fomentation of methane synthesis. 

Nonetheless, with inclusion of nitrate in diet, this perspective switch as nitrate eventually 

sinks the energy that could be provided to the methanogen. 

In fact, the incorporation of hydrogen to more valuable fermentative products are 

nutritionally advantageous, meaning reduced digestible energy losses from gas production 

(Lan & Yang, 2019). There is a consistency on literature in the regard of methane reduction 

when nitrate is added into diet as seen on the previous topic; however, fermentative end 

products such as acetate, propionate and butyrate yet seem not to be very well elucidated.  

Some papers on literature associate nitrate inclusion on ruminants’ diet with increased 

propionate production as some H2 could be uptake into propiogenesis pathway competing H2 

with NO3
- (Ungerfeld, 2020). In fact, that can be corroborated by some work on literature; 

however, reduction on propionate production have been described on literature. Despite of 

that, if no major change on short chain fatty acids production is detected, coupled with 

decreased methane production it means that nitrate brings positive results regarding its main 

purpose as seen on Figure 3, that draws a possible metabolic path that involves the methane 

reduction and a redirection of hydrogen for NO3
- reduction to NH3. 

This schematic representation of metabolic path would fit well the occurrence of 

acetate and methane production that occurs on beef cattle fed high forage diet. It is known that 

when animals are under grazing higher acetate productions is detected and thus addition of 

nitrate may have a direct effect on mitigation of methane production via this metabolic path. 
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acetate of 6.4% and butyrate of 13.2%. According to Natel et al. (2019), butyrate synthesis 

will outcompete electrons with NO3
- as it has high affinity to sink the available H2, which can 

eventually reduce butyrate production. On the regard of reduction on acetate and no effect on 

propionate production is simply explained by the fact that nitrate is efficiently acting as H2 

sinker, redirecting them to NO3 reduction and subsiding NH3 production. In that case, nitrate 

use has a positive effect on the generation of valuable fermented products. 

 Troy et al. (2015) had beef cattle fed 50:50 mixed ration with inclusion of 21.5g of 

nitrate/kg of DM and detected a decrease in propionate production as compared to control 

treatment of 19.2%, while butyrate production was 12.1% higher. Higher butyrate reduction 

of 23.5% was also detected by Villar et al. (2020) with beef cattle steers fed 3.4g of nitrate/kg 

of DM. They also detected reduction for propionate while acetate was higher than that of 

control group by 7.5%. Eventually, higher butyrate production has to do with the fact that 

butyrate producing bacteria are capable to metabolize several carbohydrate sources as the sole 

source of energy, converting them (for instance: polymers start; xylan; glucose, arabinose, 

xylose and cellobiose) into butyric acid (Miguel et al., 2019). 

 

4.2.Effect of nitrate on methane production 
Despite of many in vivo and in vitro reports on literature certifying the effectiveness of 

nitrate as H2 sinker, a few papers do not corroborate with that. The extent of decrease in 

methane production will depend on the level of nitrate added in the diet and how it is 

administered in the diet. However, is a consensus that when nitrate is added into the diet a 

systemically inhibition of methanogens microorganism activity coupled with the pick-up of 

H2 will happen and thus methane production will decrease. According to stoichiometric 

calculus of Van Zijderveld et al. (2010), 100 g of dietary nitrate reduced to ammonia in the 

rumen should lower CH4 emissions by 25.8 g.  

On table 1 it is possible to visualize the positive effect of nitrate over the decrease of 

enteric methane emission. It is also important to point out that all references used to build up 

that compiled regard from different Laboratory research groups which does not use the same 

technique to evaluate enteric methane emissions. In fact, the compiled information on table 1 

has as its main purpose make visual the nitrate effect on CH4 reduction.  

Hulshof et al. (2012), evaluating the effect of 22 g of nitrate/kg of DM in diet of 

Nellore x Guzera (Bos indicus) beef cattle fed freshly chopped sugarcane and concentrate 

(60:40 on DM basis) as a mixed ration on animals for 46 days, achieved 20% of methane 

reduction, which was detected by means the sulfur-hexafluoride technique (Table 3).  
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Table 3. Description of experiments conduction in which nitrate encapsulated or not was used 
in the supplementation as a H2 sinker. In each case inclusion of nitrate, days or experimental 
run, methane reduction and sources are described.  

Nitrate 
Days 

CH4 red.* 
Method Reference 

(g.kg.DMI)** (%) 

22 46 27 SF6
1 (Hulshof et al., 2012) 

6 to 30 111 12 to 29 SF6 (Newbold et al., 2014) 

10 to 30 112 4.2 to 18 R.Chamber2 (Lee et al., 2014) 

21 91 8 R.Chamber (Duthie et al., 2018) 

4.6 to 7.9 112 15 R.Chamber (Tomkins et al., 2018) 

21.5 84 22.62 R.Chamber (Troy et al., 2015) 

15 84 8.6 R.Chamber (Capelari, 2018) 

25 112 17 R.Chamber (Alemu et al., 2019) 

Average data - - 

12.5 94 16.1 - - 
1SF6: Sulphur-hexafluoride; 2 - R. Chamber: Respiratory chamber. Days- represents the 
amount of day animals were submitted to the treatment; * methane reduction; **grams 
per kg of dry matter intake  

 
Lee et al. (2014), assessing encapsulated nitrate on ruminal-cannulated beef heifers 

(451 kg BW), obtained maximum CH4 reduction of 18%, and a linear effect as in function of 

nitrate inclusions (1, 2 and 3% DM basis) into the diet. With inclusion of 21.5g of nitrate/kg 

of DM in basal diet with 550 forage (grass and whole crop barley silages) 450 concentrate to 

cross-bred steers for 84 days, Duthie et al. (2018) found methane reduction of 8% as opposed 

to control treatment. Tomkins et al. (2018) encountered mitigation on methane release by 

means the respiratory chamber method of about 15% when canulated Bos indicus steers under 

grazing were supplemented with 4.6 or 7.9 g of NO3/kg DM. 

 The same was observed by Duthie et al. (2018) but using a different technique to 

assess methane emission. Troy et al. (2015) also worked with nitrate inclusion of 21.5g of 

nitrate/kg of DM in the diet of cross-bred steers (Bos taurus) fed forage: concentrate (50:50) 

and they achieved a much higher methane emission reduction, of 22.6% as compared to 

control group.  

 Capelari (2018), working with angus crossed steers with average body weight of 

335kg fed mixed ratio (50% high moisture corn; 30% of silage; 15% of corn dry distiller’s 

grains) with inclusion of 15g of nitrate/kg of DM for 64 days, achieved reduction in methane 

of 8.6%. Alemu et al. (2019) encountered 17% of methane reduction when cross-bred steer 

fed high forage diet had inclusion of 25 g of nitrate/kg of DM.  
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As seen on table 3, methane generation from beef cattle fed nitrate diet have positive 

effect on methane emission reduction. Certainly, the extent of reduction results from the NO3 

depends on dosage, fed, and animal intrinsic factors as already said. however, the extent of 

methane reduction can go up to 29% on beef cattle fed nitrate in the diet. Despite of 

differences in the methods to attain the data all of them have precise techniques.  

Some findings on literature point out that the replacement of urea with nitrate has not 

benefit in terms of productivity of cattle (Troy et al. 2015). According to Olijhoek et al. 

(2016), the increment of ammonia generated using nitrate reduction in the ruminal 

environment may not be necessarily beneficial (in terms of performance) Nevertheless, when 

assessed data from methane production, Wang et al. (2018) showed that a linear decrease of 

methane (from 6 to 23%) is detected when nitrate is increasingly added into the diet from the 

level of 5.3 to 21.%.  

 

5. Results and discussion 
The partial results here presented are from ongoing research, which are part of the 

FAPESP Thematic Project (2017/20084-5), “Strategic practices for mitigating greenhouse gas 

emissions in grassland systems of the Brazilian Southeast”, having as partners the Faculty of 

Veterinary Medicine and Animal Science (FMVZ/USP – Pirassununga/SP), the Institute of 

Animal Science (IZ - Nova Odessa/SP) and the Embrapa Pecuária Sudeste (São Carlos/SP). 

 
Effect of intensified grazing systems using urea and nitrate as supplementation on feed 
intake of Nellore beef cattle 

Forage dry matter intake (DMIF) had a clear interaction effect of grazing and season. 

As seen on Figure 4, higher dry matter intake was observed in summer within grazing 

methods while the lowest mean values were detected during winter.  

When contrasting grazing methods within season it is possible to notice that during 

spring animals under deferred grazing method had higher DMIF (kg.day-1) as compared to 

animals under rotated method. The trend on DMIF (kg.day-1), when analyzing data within 

grazing method, was already expected as forage availability and digestibility is higher during 

rainy season as opposed to other seasons. 

 

 

 

 



384  

Table 4. Average dry matter intake of Nellore cattle submitted to grazing methods and 
nitrogen sources during different seasons by two years. 

Fixed effects  Variables 

Grazing N sourcea Season  DMIF DMIS DMIT NPNEq 
 (kg.d-1) (kg.d-1) (kg.d-1) (kg.d-1) 

Deferred    5.41 0.44 5.91 0.18 
Rotated    5.20 0.67 5.87 0.25 

 Nitrate   5.29 0.47 6.03 0.17 
 Urea   5.32 0.65 4.60 0.26 
  Winter  4.08 0.52ba 4.60 0.19 
  Spring  4.39 0.65a 5.05 0.24 
  Summer  6.77 0.40b 7.18 0.15 
  Autumn  5.97 0.67a 6.74 0.28 
SEM    0.267 0.053 0.276 0.022 

Statistics Probabilities 
Grazing    NS NS NS NS 
N source    NS NS NS NS 
Season    <.0001 0.013 <.0001 NS 
Grazing * N source   NS NS NS NS 
Grazing * Season   0.020 NS 0.038 NS 
N source * Season   NS NS NS NS 
Grazing * N Source * Season  NS NS NS NS 

a: nitrogen source; DMIF: forage dry mater intake; DMIS: supplement dry mater intake 
DMIT: Total dry mater intake; NPNeq: non-protein nitrogen. NS: non-significant at 
P<0.05. 

 
Despite of that, as seen in the figure 4, DMIF displayed a decrease of 25.76% in 

autumn from animals under deferred grazing method, which might be evidence of reduction 

of quality or availability of forage during autumn since the content of stems and dead material 

increases while leaf reduces. As it is a season of transition, low precipitation associated to less 

sunlight might lead the pasture to a lowered forage production, which can cause lowered feed 

intake since the herd starts to be more selective as stems and dead material are less palatable 

than green leaves.  

The reduction (25.76%) in forage dry matter intake on autumn from deferred grazing 

(Figure 4) and the higher supplement dry matter intake observed on autumn, as seen on table 

4, with values 40.08% higher than summer, evidence the previous statement about the 

reduction of forage quality.  
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Figure 4. Interaction effect of grazing systems and season on forage dry matter intake of 
Nellore beef cattle subjected to deferred and rotated grazing having nitrate or urea as 
supplementation during different seasons. Capital letters within grazing methods differs at 
P<0.05; * indicates statistical difference within season at P<0.05 

 

As seen on table 4, supplement intake had season effect with lower intake during 

summer as opposed to spring, for instance, season that is still transitioning from dry to rainy. 

It was also detected interaction effect of grazing and season for total dry matter intake 

(kg.day-1) as seen on the figure 5. Within grazing rotated method animals had higher DMIT on 

summer and autumn as compared to spring and winter. The higher total dry matter intake in 

summer and autumn reflects the higher availability and quality of forage on rainy season.  

 
Figure 5. Interaction effect of grazing systems and season on total dry matter intake (kg.day). 
of Nellore beef cattle subjected to deferred and rotated grazing having nitrate or urea as 
supplementation during different seasons. Capital letters within grazing methods differs at 
P<0.05; * indicates statistical difference within season at P<0.05 
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Lower DMIT intake values were detected in rotated and deferred grazing methods 

during winter. NPN protein equivalent intake had no significant effect. 

 
Effect of intensified grazing systems using urea and nitrate as supplementation on 
fermentative parameters and GHG (CO2eq) emissions of Nellore beef cattle  

On Table 5 it is displayed the obtained data for short chain fatty acids (SCFA) 

production from ruminal content of Nellore beef cattle subjected to deferred and rotated 

grazing having nitrate or urea as supplementation during different seasons.  

For SCFA production in g.kg.dia-1 it was not observed grazing or nitrogen source 

effect. Assumpção (2021), working with Nellore beef cattle fed concentrate:roughage (corn 

silage) at ratio of 60:40 with inclusion of calcium nitrate, also did not detect significant effect 

of inclusion of nitrate on short chain fatty acids production.  

Effect of season was detected for acetic, propionic, butyric, and total acids production. 

For the variables propionic, butyric, and total acid production (g kg-1day-1), higher values 

were detected in summer as compared to spring and winter.  

 

Table 5. Average short chain fatty acids production by of Nellore cattle submitted to grazing 
methods and nitrogen sources during different seasons by two years. 

Fixed Effects  Variables 

Grazing N source Season 
 Acetic Propionic Butyric Total 
 (g kg-1day-1) 

Deferred    239.45 73.65 49.36 372.65 
Rotated    230.35 78.52 44.35 326.09 
 Nitrate   229.33 70.87 42.74 341.51 
 Urea   240.47 81.29 50.97 357.23 
  Winter  182.91c 51.78c 35.23b 258.73c 
  Spring  211.96b 74.08b 56.78a 337.86b 
  Summer  271.26a 91.19a 58.75a 410.78a 
  Autumn  273.46a 87.27ab 36.65b 390.11ab 
SEM  9.74 3.62 2.88 14.17 

Statistics Probabilities 
Grazing    NS NS NS NS 
N source    NS NS NS NS 
Season    0.0006 <.0001 0.0002 <.0001 
Grazing * N source   NS NS NS NS 
Grazing * Season   NS NS NS NS 
N source * Season   NS NS NS NS 
Grazing * N Source * Season  NS NS NS NS 
N source: nitrogen source; NS: non-significant at P<0.05. 
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The observed trend on SCFA production shows that nitrate does not influence the 

reduction or increase of any fermented product from Nellore beef cattle under intensified 

grazing system, despite of numerical reduction.  

Winter was the season which based on total amount of fermentation products had the 

lower fermentation activity, differently from the other season where we see an increase in 

total SCFA production. 

In terms of methane yield it was possible to identify significant effect of season, 

nitrogen source and interaction of grazing method and season as seen on the table 6.  

 
Table 6. Average methane emission, relative energy loss, and CO2eq emissions by of Nellore 
cattle submitted to grazing methods and nitrogen sources during different seasons by two 
years. 
Fixed Effects  Variables 

Grazing N sourcea Season  CH4 g Rel CO2eq CO2eq 
 (kg d-1) (%) (kg.head-1d-1) (kg.DMIT.d-1) 

Deferred    22.10 18.81 9.87 1.85 
Rotated    20.80 20.28 9.32 1.87 
 Nitrate   20.44 18.82 9.12 1.80 
 Urea   22.46 20.27 10.07 1.92 
  Winter  15.23b 17.78 7.13a 1.69b 
  Spring  23.12a 19.51 10.59b 2.55a 
  Summer  23.79a 20.43 10.39b 1.57b 
  Autumn  23.64a 20.45 10.28b 1.65b 
SEM    0.65 0.39 0.28 0.11 

Statistics Probabilities 
Grazing    NS NS NS NS 
N source    0.0344 0.0451 0.0263 NS 
Season    <.0001 0.0120 <.0001 0.0077 
Grazing * N source   NS NS NS NS 
Grazing * Season   NS 0.0068 NS NS 
N source * Season   NS NS NS NS 
Grazing * N Source * Season  NS 0.0089 NS NS 

a: nitrogen source; Rel (%): relative energy loss; CO2eq: carbon dioxide equivalent. NS: non-
significant at P<0.05. 

 
As seen on table 6, methane emission (g.kg.day-1) was affected by the nitrogen source. 

Ammonium nitrate was responsible to a reduction of 9%. Similar results were found by 

Capelari (2018) who fed steers with 1.5% of calcium ammonium nitrate on DR basis and 

attained a significant reduction of 9.49% of CH4 (g/kg DMI). As previously mentioned, the 

reduction of nitrate in the rumen is considered thermodynamically more favourable as 

compared to CO2 reduction to methane (Yang et al., 2016), and that makes nitrate an electron-

consumer competitor of the methanogenesis leading to a lower methane production.  
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Besides that, it was also detected significant effect for season with methane yield 

being 36% lower during winter as opposed to summer, when it was identified the highest 

methane yield. It is noteworthy to point out as well that the Relative Energy Loss (%) 

represents the amount of energy dispended under the fermentation process that is not 

converted into an energetic source (such as acetic, butyric and propionic acid) to animals’ 

metabolism. 

 
Figure 6. Interaction effect of season and grazing method on relative energy loss (REL) from 
ruminal content of Nellore beef cattle subjected to deferred and rotated grazing having nitrate 
or urea as supplementation during different seasons. Capital letters within grazing systems 
differs at P<0.05; * indicates statistical difference within season at P<0.05 

 

The interaction for relative energy loss was decomposed (Figure 6) and it is possible to 

noticed that within grazing method animals under deferred grazing showed lower relative 

energy loss during winter, spring, and autumn, while within rotated method the lowest relative 

energy loss was observed from ruminal content of animal in winter and higher in spring and 

autumn. When assessed the differences within season comparing the grazing methods, no 

effect was detected. 

For the metric CO2eq emissions per kg. head-1d-1 it was noticed effect of nitrogen 

source and season. The adoption of nitrate into beef cattle diets was responsible to reduce 

CO2eq emissions by 10.41%, while the effect by season demonstrated that spring, summer, 

and autumn had on average 46.11% more CO2eq emissions than that observed in winter, 

which can be simply justified by the intensity of fermentation that occurs on rumen in 

different seasons. No statistical effect was detected for emissions of CO2eq (kg. DMIT. d-1) for 

winter, summer, and autumn. However, higher methane emission was detected on spring. 

Overall, ammonium nitrate was effective on the reduction of methane and CO2eq emissions 

kg. head-1d-1.  



389  

6. Conclusion 
Based on partial results, we can understand that inclusion of ammonium nitrate as a 

non-protein nitrogen source for Nellore beef cattle diet under intensified grazing systems did 

not cause major effect on forage, supplement, and total dry mater intake. Nitrate was effective 

on reducing enteric methane and CO2eq emissions kg. head-1day-1. Ammonium nitrate can be 

used as a strategic tool to provide a source of non-protein nitrogen that concomitantly changes 

the rumen fermentation, specifically the methanogenesis, and thus mitigate anthropic GHG 

emissions from enteric fermentation. 
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RESUMO 
Apesar da alta frequência de coprofagia em cães, poucas pesquisas foram 

desenvolvidas e pouco é conhecido sobre as circunstâncias, fatores predisponentes, e impactos 

deste compotamento. A escassez de informações impossibilita o entendimento das reais 

consequências, bem como a influência de tal condição em experimentos nutricionais e fins de 

pesquisa. O presente estudo objetivou avaliar a influência do comportamento coprofágico em 

parâmetros de digestibilidade e produtos de fermentação fecal de cães adultos saudáveis 

coprofágicos, em comparação aos resultados encontrados em cães não coprofágicos. Doze 

animais utilizados no projeto foram distribuídos em dois grupos, sendo um grupo composto 

por 6 animais coprofágicos (COP) e o outro grupo composto por 6 animais não coprofágicos 

(CON), a fim de avaliar a digestibilidade aparente dos nutrientes e escore fecal e 

concentrações de ácido lático, ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), ácidos graxos de cadeia 

curta e ramificada (AGCCR), nitrogênio amoniacal e pH fecal. Para análise estatística foram 

considerados significativos valores de p<0,05. Apenas nos extrativos não-nitrogenados foi 

observada diferença entre os coeficientes de digestibilidade aparente entre cães coprofágicos e 

não coprofágicos. Neste estudo, também não foram observadas diferenças entre os grupos 

quanto às concentrações dos produtos fermentativos fecais avaliados. Desta maneira, o 

comportamento coprofágico não resultou em diferenças na concentração dos produtos de 

fermentação fecal avaliados (ácido lático, amônia, ácidos graxos de cadeia curta e 

ramificada), nitrogênio amoniacal, pH das fezes e nos coeficientes de digestibilidade aparente 
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dos nutrientes (exceto extrativos não-nitrogenados), quando comparado com animais não 

coprofágicos. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Segundo dados de 2022 da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para 

Animais de Estimação (ABINPET), o Brasil tem 58,1 milhões de cães e 27,1 milhões de 

gatos. Dessa maneira, o mercado pet, composto por indústrias e integrantes da cadeia de 

distribuição dos segmentos de alimentos, serviços, medicamentos veterinários e cuidados com 

saúde e higiene do pet, tem se intensificado mesmo nos períodos de crise financeira. 

Os animais de estimação, atualmente, são parte da família. O estilo de vida solitário 

nas grandes cidades, o aumento de casais que optam por não ter filhos, ou somente um filho, e 

buscam a companhia de um pet, mostram os cães e os gatos como membros das famílias, e 

como tal, o pet vive cada vez mais dentro de casa, especialmente em apartamentos, por conta 

da verticalização dos centros urbanos. Isso faz com que os donos aumentem os cuidados com 

a saúde do animal e invistam mais em alimentação, consultas veterinárias e em profissionais 

do ramo, como creches e dog walkers, profissionais que passeiam com os animais. Ainda, é 

crescente a busca dos proprietários por produtos que reduzam comportamentos indesejados 

em seus pets para que a convivência seja a melhor possível.   

Em determinadas espécies animais, a prática de ingerir fezes é natural e desempenha 

funções fisiológicas. Existem duas classificações para este hábito: a cecotrofia, que consiste 

na ingestão de tipos específicos de fezes (excremento que o animal consome diretamente do 

ânus, o que permite o melhor aproveitamento de alguns nutrientes, proteínas e vitaminas do 

complexo B, que não foram aproveitados pelo organismo do animal), observada em roedores 

e lagomorfos e; a coprofagia, termo geral que define o comportamento de ingerir fezes, que 

pode ser dividido em duas categorias: autocoprofagia, nome atribuído ao ato de ingestão das 

próprias fezes, e alocoprofagia, atribuída àqueles que consomem as fezes de outros animais 

(Boze, 2008) 

A coprofagia pode ser comum em carnívoros silvestres, os quais ingerem fezes de 

animais ungulados como fonte de produtos microbiológicos e nutrientes, bem como em 

fêmeas recém paridas que consomem as fezes de seus filhotes, fato destacado como 

comportamental (Lantzman, 2010). Ademais, outras causas nutricionais para o 

comportamento de coprofagia incluem alimentação com baixos teores protéicos, dieta 

desbalanceada, polifagia e inanição (Lantzman, 2010). No entanto, nenhuma dessas situações 

descreve condições sob as quais a coprofagia ocorre em cães saudáveis.  
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Alguns animais têm preferência pelo tipo de fezes consumidas, pelo odor, pelo 

formato, porém algumas causas que levam à sua ingestão são fisiológicas, como a má 

absorção, gastrite, doenças intestinais, e carência enzimática; outras são distúrbios 

comportamentais (Tilley & Smith Junior, 2003).  

Como causa nutricional, um cão que apresenta condições de má absorção (e.g. 

insuficiência pancreática exócrina, doença intestinal, e deficiência de vitamina B1) pode 

precisar de nutrientes adicionais e busca essa suplementação através da coprofagia. 

Alimentação com baixos níveis protéicos, falta de alimento e dieta desbalanceada podem 

induzir o animal a ingerir as próprias fezes (Lantzman, 2010), como também a oferta de uma 

única grande refeição diária ao animal, pode levar a sobrecarga no sistema digestório 

ocasionando fezes com alto grau de produtos alimentares não digeridos, podendo o animal 

quando sentir fome se alimentar delas (Meyer, 2014). 

Há diversas causas comportamentais para a coprofagia. Lantzman (2010) cita: cães 

entediados manipulam fezes como passatempo; pedido de atenção aos responsáveis, levando 

o animal ao condicionamento de ingerir fezes; punição excessiva quando o responsável 

encontra fezes em lugares inapropriados pode fazer com que o animal ingira as fezes como 

comportamento de esconder; e ansiedade de separação. 

Em linhas gerais, mesmo em face a alta frequência de cães que manifestem tal 

comportamento, poucas pesquisas sobre este assunto foram desenvolvidas e pouco é 

conhecido sobre as circunstâncias, fatores predisponentes, e impactos. A escassez de 

informações impossibilita o entendimento dos reais efeitos em saúde, nutricionais, bem como 

a influência de tal comportamento em experimentos nutricionais e comportamentais. Dessa 

forma, pesquisas são importantes para a busca por produtos e tecnologias para suprir tal 

demanda. 

 

1.1. Coprofagia e comportamento 

 
No processo de se tornarem membros da família, os cães perderam funções como caça 

e pastoreio, e com isso, estes animais podem apresentar comportamentos indesejáveis, como: 

agressão em relação às pessoas e animais, fuga, comportamento destrutivo, desobediência e 

latidos. Um comportamento intrigante, mas comum, em alguns cães domésticos, é a 

persistência em ingerir fezes, seja praticando autocoprofagia ou alocoprofagia. Estima-se que 

pelo menos metade dos cães domésticos manifestem tal comportamento em algum momento 

de suas vidas (Boze, 2008). 
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Apesar da coprofagia ser repugnante para os seres humanos, ela é um hábito 

comumente desempenhado pelos cães em alguns momentos de suas vidas, por exemplo, 

durante a maternidade e crescimento (Boze, 2010). No período de lactação, as fêmeas ingerem 

as fezes de seus filhotes a fim manter o ninho limpo e reduzir odores (Boze, 2008, 2010). 

Como também filhotes que podem se alimentar, durante as primeiras semanas de vida, das 

fezes de suas mães, na tentativa de formar uma microbiota própria e suprir deficiências de 

vitaminas e minerais (Lantzman, 2010). 

Outro hábito desempenhado por ancestrais caninos como, por exemplo, lobos e 

coiotes, foi por muito tempo, atribuído aos cães para justificar a coprofagia. Os machos destas 

espécies ingerem as fezes de outros machos e defecam no mesmo local para marcarem a 

dominância do território (Boze, 2008; Bosch et al., 2009).  

A coprofagia pode também ser um mecanismo usado por um cão ansioso, com tédio 

ou em busca de atenção, principalmente em situações de carência de estímulos físicos e 

mentais apropriados ao animal, sendo a coprofagia uma ação que resulta em atenção imediata 

do tutor e, então, passa a utilizar esse comportamento para obtê-la. 

Como questão comportamental também pode ser citada a preferência, pois alguns cães 

ingerem fezes porquê gostam do cheiro, da textura e pode ser um estímulo positivo e 

recompensador (Henzel, 2016). Muitos cães têm atração por esse material que parece ter um 

caráter lúdico, gratificante e de auto recompensa, além de ser saboroso para o animal (Pibot et 

al., 2007).  

Boze (2008), ao comparar a eficácia de 11 tratamentos mais comuns para coprofagia 

por meio de notas atribuídas pelos proprietários de animais coprofágicos, identificou que 

prevenir acesso às fezes, recompensar o bom comportamento e distrair o cão após a defecação 

foram os métodos mais eficazes, enquanto que a punição, fornecimento de amaciante de 

carne, enzimas e ignorar o comportamento, foram os menos eficazes. 

 

1.2. Coprofagia e fisiologia 

 
A literatura atual descreve o aparecimento de doenças que podem induzir o consumo 

de fezes por parte do animal. Neste contexto, inclui-se a pancreatite exócrina ou síndrome de 

má absorção, deficiência de tiamina e parasitas (Hofmeister et al., 2011).  

A produção inadequada de enzimas de origem pancreática pode ser hereditária ou 

surgir decorrente de uma doença, como neoplasia. A falta de tais enzimas digestivas pode ser 

um fator responsável pela coprofagia, pois favorece a eliminação de nutrientes não digeridos 

nas fezes, devido à alteração na digestão dos mesmos. Assim, essas substâncias eliminadas na 
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matéria fecal não são absorvidas pelo organismo, acarretando em deficiência nutricional para 

o animal, além de proporcionar odor atrativo nas fezes, estimulando o comportamento 

coprofágico (Williams, 1996).  

As carências vitamínicas interferem na absorção de nutrientes, fazendo com que estes 

sejam eliminados junto às fezes, não ocorrendo seu aproveitamento pelo organismo. A 

vitamina B1 (tiamina) é produzida pela microbiota intestinal, embora em quantidades 

insuficientes para suprir as necessidades fisiológicas (Fascetti; Delaney, 2012), podendo esta 

carência nutricional levar à prática da coprofagia.  

Parasitas como Ancilostomas, Trichuris sp. e Giardia sp. geram deficiências 

alimentares e assim, alteram a absorção de carboidratos, proteínas e lipídios da alimentação e 

resultam na ingestão de fezes pelo animal. Toda doença ou condição que provoque polifagia 

também pode levar a coprofagia, como por exemplo, hiperadrenocorticismo, tratamento com 

glicocorticóides, diabetes mellitus e hipertireoidismo (Pibot et al., 2007).  

 

1.3. Coprofagia e nutrição 

 
Baixos teores proteicos, alimentação insuficiente ou até dieta desbalanceada, 

posteriormente, podem acarretar em fome, sensação que estimula a ingestão de suas fezes 

(Villa, 2016). A oferta de grande quantidade de alimento e, especialmente, se a dieta for 

composta por uma única refeição diária, pode sobrecarregar o sistema digestório e, 

consequentemente, predispor a má digestão. Assim, as fezes podem apresentar alto grau de 

produtos alimentares não digeridos, sendo este um fator predisponente à prática de 

coprofagia.  

A avaliação e adequação de fatores como composição nutricional e processamento do 

alimento às necessidades específicas de cada estágio de vida, condição fisiológica, entre 

outros, têm ocupado os temas principais de pesquisa (Carciofi et al., 2010). Nesse contexto, as 

possibilidades de ocorrência de deficiência nutricional em animais que consomem as dietas 

industrializadas são remotas e pouco prováveis, remanescendo riscos maiores para aqueles 

que consomem dietas caseiras desbalanceadas, ou até mesmo, em casos raros, naqueles que 

fazem ingestão de alimentos com fatores antinutricionais, como peixes crus, que possuem 

tiaminase (Villa, 2016). 

São escassos os estudos sobre a influência da coprofagia na digestibilidade e demais 

parâmetros de avaliação nutricional, definindo assim a importância de pesquisas que 

esclareçam os reais efeitos deste comportamento, bem como possíveis resoluções para o 

problema.  
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo sob protocolo nº 

1306270821. 

 

 

2.1. Local 
 

O experimento foi realizado no Centro de Pesquisa em Nutrologia de Cães e Gatos 

(CEPEN-PET), da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ-USP), localizado 

no campus Fernando Costa, em Pirassununga-SP e em domicílio de tutores. 

 

 

2.2. Animais e instalações 
 
Ao todo foram utilizados 12 cães com peso corporal médio de 15,68kg ± 6,44, sem 

critério de gênero, adultos, castrados, com idade de 1 a 8 anos, clinicamente sadios, 

desverminados e vacinados. Todos os animais foram classificados em escore de condição 

corporal (ECC) e em escore de massa muscular (EMM) ideal, de acordo com escala proposta 

por Laflamme (1997) e Michel et al. (2011), respectivamente. Para a composição do grupo de 

animais coprofágicos (COP), foram recrutados seis cães do CEPEN-PET, enquanto o grupo 

controle (não coprofágico, CON) foi composto por seis cães não coprofágicos de tutores. 

Características dos cães referentes a raça, idade, e sexo por grupo estão apresentados na 

Tabela 1.  

 

Tabela 1. Raça, idade e sexo por grupo. 
NCOP COP 
Raça Idade Raça Idade 
Yorkshire Terrier (M) 5 anos Beagle (M) 3 anos 
Border Collie (M) 4 anos Beagle (M) 3 anos 
Sem raça definida (F) 4 anos Beagle (F) 3 anos 
English Cocker Spaniel (M) 2 anos English Cocker Spaniel (M) 3 anos 
Sem raça definida (M) 4 anos English Cocker Spaniel (F) 2 anos 
Akita Inu (F) 7 anos Labrador Retriever (M) 2 anos 
Média±DP 4,33±1,63 Média±DP 2,67±0,52 

Legenda: NCOP=não coprofágico; COP=coprofágico; (M)=macho; (F)=fêmea; DP=desvio 
padrão. 
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Os cães do CEPEN-PET foram alojados em canis com 3,42m2 de área coberta e com 

solário de 7,21m2, piso de concreto e paredes de azulejo e dispuseram de acesso à água ad 

libitum. Com o intuito de promover bem-estar aos animais, esses foram individualmente 

soltos em local concretado para praticar atividade física supervisionada, durante o período de 

adaptação à dieta. Durante o período de coleta de amostras, os animais não foram soltos a fim 

de evitar a ingestão de corpos estranhos, fezes de outros animais e estimular o comportamento 

coprofágico. Por sua vez, os cães recrutados para o grupo controle permaneceram sob os 

cuidados dos respectivos tutores. Todos os cães tiveram sua higidez avaliada por meio de 

exame físico, hemograma e exames bioquímicos para avaliar o perfil hepático, perfil renal, 

glicemia, triglicérides e colesterol total. Cães com alterações laboratoriais ou sinais clínicos 

compatíveis com doenças endócrinas e com comportamento de coprofagia por causas 

nutricionais ou fisiológicas não foram incluídos no estudo. 

 

 

2.3. Alimentação 
 
Os cães receberam alimento comercial extrusado seco Super Premium para animais 

adultos em manutenção, sendo o alimento ofertado em duas refeições diárias e a ingestão 

monitorada em ambos os grupos.  A composição bromatológica do alimento utilizado no 

presente estudo está apresentada na Tabela 2. 

As dietas foram confeccionadas na fábrica da PremieR pet®, localizada em Dourado, 

São Paulo. Em casos de não ingestão de mínimo de 70% da quantidade fornecida do alimento 

diário e oscilação de dois pontos ou mais no ECC, o cão seria removido do experimento, o 

que não foi verificado. 
A necessidade energética para manutenção (NEM) foi determinada pela equação 

proposta para cães com baixa atividade física ou castrados, pelo NRC (2006):  

NEM (Kcal/dia) = 95 x (Kg Peso Corporal)0,75 

Com o resultado deste cálculo foi possível determinar a quantidade de alimento 

fornecida diariamente, dividindo-o pela energia metabolizável do alimento utilizado. 

A quantidade de alimento foi reajustada quinzenalmente após pesagem dos animais e 

avaliação do escore de condição corporal (ECC) considerando-se a escala de 9 pontos descrita 

por Laflamme (1997) e escore de massa muscular (EMM) de acordo com a escala de 4 pontos 

descrita por Michel et al. (2011).  
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Tabela 2. Composição bromatológica e em ingredientes1 do alimento utilizado no presente 
estudo. 
Item       % 

Matéria seca 91,82 
Proteína bruta 30,09 
Extrato etéreo em hidrólise ácida 19,61 
Matéria mineral 6,05 
Fibra bruta 7,59 
Cálcio 1,25 
Fósforo 0,86 
1Ingredientes: farinha de vísceras de frango, farelo de glúten de milho 60*, ovo desidratado, 
proteína isolada de suíno, milho integral moído*, quirera de arroz, polpa de beterraba, gordura 
de frango, óleo de peixe, gordura suína, ácido propiônico, antioxidantes BHA e BHT, cloreto 
de potássio, cloreto de sódio, hidrolisado de suíno e frango, levedura seca de cervejaria, 
mananoligossacarídeos (0,20%), parede celular de levedura, vitamina A, vitamina B12, 
vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, 
cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, cobre aminoácido quelato, ferro 
aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, 
sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco, zinco aminoácido 
quelato. 
 

2.4. Protocolo experimental 
 

O experimento ocorreu simultaneamente em ambos os grupos e teve delineamento 

inteiramente casualizado, no qual os cães foram distribuídos em dois grupos de acordo com a 

presença ou não de comportamento de coprofagia (Figura 1). 

 
Figura 1. Grupos experimentais incluídos no estudo. 
 

 

 Grupo não coprofágico (grupo 
controle): (n = 6) 

 

 
ECC ideal (4 ou 5) 

 
 

Alimentados com alimento comercial 
extrusado seco para cães adultos super 

premium 

 Grupo coprofágico (grupo 
experimental): (n = 6)  

 

 
ECC ideal (4 ou 5) 

 
 

Alimentados com alimento comercial 
extrusado seco para cães adultos super 

premium 
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Os animais de ambos os grupos foram alimentados durante 28 dias para adaptação à 

dieta. Passado este período, os animais entraram em fase de coleta, divididos em cinco dias 

para obter amostras destinadas ao teste de digestibilidade aparente dos nutrientes e escore 

fecal e, dois dias para os demais parâmetros (amônia, ácidos graxos de cadeia curta e 

ramificada). No total, foram necessários 35 dias de experimentação para cada animal (Figura 

2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Etapas experimentais. 

 
2.5. Metodologias 

 
2.5.1. Determinação da digestibilidade aparente dos nutrientes e escore fecal 

 

Os coeficientes de digestibilidade aparente dos nutrientes das dietas foram 

determinados pelo método de coleta total de fezes, segundo recomendações da AAFCO 

(2019). Dessa forma, o consumo de alimento foi registrado diariamente, pesando-se as 

quantidades oferecidas e recusadas de alimento a cada refeição. As fezes foram coletadas 

integralmente durante cinco dias, após totalização de 28 dias do fornecimento do alimento. 

Estas foram pesadas e acondicionadas em sacos plásticos individuais, previamente 

identificados e armazenados em freezer a -15°C, para posterior análise. Ao final do período de 

coleta, estas foram descongeladas e homogeneizadas, compondo-se uma amostra única por 

animal e período (pool fecal). Na sequência foram pesadas e secas em estufa de ventilação 

forçada (320-SE, FANEM, São Paulo, Brasil) na temperatura de 55ºC por, no mínimo, 72 

horas. As fezes pré-secas e as dietas foram então moídas em moinho tipo faca (MOD 340, 

ART LAB, São Paulo, Brasil), com peneira de 1mm para proceder-se às análises laboratoriais. 

 

Avaliação da 
higidez dos 

animais 

Grupo controle e 
grupo experimental 

[exame físico, hemogramas, bioquímicos 
(perfil hepático, perfil renal, glicemia, 

triglicérides e colesterol total)] 

Dia 29 a 33 

Coleta para 
determinação da 
digestibilidade 

Grupo controle e grupo 
experimental 

Dia 0 

Padronização do alimento 
(28 dias) 

Grupo controle e grupo experimental – 
ambos manejados com alimento 

comercial extrusado seco super premium 

Dia 1 a 28 Dia 34 a 35 

Coleta para 
determinação dos 

produtos de 
fermentação fecal 

Grupo controle e grupo 
experimental 
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Nas fezes e alimentos foram determinados, segundo a metodologia descrita pela 

AOAC (1995), os teores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), extrato etéreo em 

hidrólise ácida (EEHA), matéria mineral (MM) e fibra bruta (FB). Os extrativos não 

nitrogenados (ENN) foram calculados pela diferença entre a MS e a soma da PB, EEHA, FB e 

MM. A matéria orgânica (MO) foi calculada a partir da diferença entre MS e MM. Todas as 

análises bromatológicas foram realizadas em duplicata, com exceção da FB que foi realizada 

em triplicata, 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), situado no campus Fernando Costa 

em Pirassununga-SP 

Para a determinação da MS, foram pesadas subamostras de dois gramas em balança 

analítica, que foram colocadas em uma estufa de ventilação forçada a 105ºC (Fanem, 315, São 

Paulo, Brasil), durante oito horas. Após esse período as amostras foram pesadas novamente e, 

por diferença, foi obtido o valor de MS. 

A PB foi estimada a partir da concentração de nitrogênio orgânico presente nas 

amostras. Para esta análise, foram pesadas subamostras de 100 microgramas em balança 

analítica, que passaram por um processo de digestão durante 2 horas, para tal, foram 

adicionados 3mL de ácido sulfúrico e um grama de uma mistura (9:1) de sulfato de sódio 

anidro e sulfato de cobre, que serviu como catalisador. Após este processo, foram adicionados 

35mL de água destilada e as amostras foram inseridas no aparelho destilador de micro-kjedahl 

(Marconi MA036, Piracicaba, Brasil) junto com 15mL de hidróxido de sódio 40%. Em 

seguida, elas foram destiladas com uma solução de ácido clorídrico a 0,02 N. Para calcular a 

concentração de PB foi utilizada a constante 6,25 - pelo fato das moléculas de proteína 

conterem, em média, 16% de nitrogênio. 

Para a determinação do EEHA das amostras, foram pesadas subamostras de três 

gramas, que passaram pelo processo de hidrólise ácida, através da fervura das subamostras e 

75mL de solução de ácido clorídrico 40%, durante 45 minutos. Em seguida, as amostras 

foram filtradas em papel filtro qualitativo. Após a secagem, foram inseridas em um aparelho 

extrator tipo Soxhlet fracionado com seis provas (Marconi MA487/6/250, Piracicaba, Brasil) 

durante, no mínimo, sete horas para serem desengorduradas por meio do éter de petróleo. 

Para determinar a concentração de MM das amostras, foram pesados em balança 

analítica dois gramas, que posteriormente foram colocados em um forno tipo mufla (Marconi 

MA385/3, Piracicaba, Brasil) a 500ºC durante quatro horas. Após esse período, as amostras 

foram pesadas novamente e, por diferença, foi obtido o valor de MM. 
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Para quantificação da FB foram pesadas subamostras de 500 microgramas, em balança 

analítica, que foram colocadas em bags específicos para determinar fibra. Após este processo, 

as amostras foram colocadas em um digestor para fibra (Marconi MA444/CI, Piracicaba, 

Brasil), no qual, foram submetidas, primeiramente, à digestão ácida com uma solução de 

ácido sulfúrico 1,25% e, posteriormente, à digestão básica com uma solução de hidróxido de 

sódio 1,25%, durante 30 minutos cada. Após cada digestão foram realizadas três lavagens 

com água destilada, cada uma com duração de cinco minutos. 

Baseado nos resultados obtidos em laboratório, foram calculados os coeficientes de 

digestibilidade aparente da matéria seca, matéria orgânica, proteína bruta, extrato etéreo em 

hidrólise ácida, fibra bruta e extrativos não-nitrogenados dos alimentos. Estes cálculos foram 

realizados com a seguinte fórmula: 

 

CDAN (%) = nutriente ingerido (g) – nutriente excretado (g) / nutriente ingerido (g) x 

100 

 

O escore fecal foi avaliado de acordo com o escore definido por Moxham (2001) ao 

longo do período de coleta de fezes para a digestibilidade, às quais foram atribuídas notas de 0 

a 5, considerando-se normal valores entre 2 e 3. 

 

 

2.5.2. Determinação de ácidos graxos de cadeia curta e cadeia curta ramificada 
 
As amostras de fezes foram coletadas em até 30 minutos após a defecação. Após 

coletadas, foram homogeneizadas e pesadas, sendo que para a quantificação dos ácidos graxos 

de cadeia curta e ramificada foram utilizadas três gramas das fezes acidificadas com 9mL de 

ácido fórmico a 16%. As misturas foram mantidas pelo período de sete dias em refrigerador, 

homogeneizadas diariamente e, na sequência, centrifugadas por 15 minutos, à 15°C, em 

5.000rpm, aproveitando-se o sobrenadante e desprezando-se o sedimento, sendo este 

procedimento repetido por três vezes. Após a extração, as amostras foram identificadas e 

armazenadas em freezer (-15°C).  

A determinação dos ácidos graxos de cadeia curta e cadeia curta ramificada foi 

realizada por cromatografia gasosa (Shimadzu Corporation, Kioto, Japão) de acordo com 

Erwin, Marco e Emery (1961), com detector de ionização de chama, controlado pelo 

programa Shimadzu GC Solution e coluna de separação Stalbilwax de 30 metros e 0,53mm, 

gás hélio como carreador, nitrogênio como make up, oxigênio com regulagem manual e 
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injetor e detector de chama à 250°C, e a temperatura da coluna mantida em 145°C. Para 

calibração foi utilizada solução de padrão externa com ácido acético, propiônico, butírico, 

valérico, isovalérico e isobutírico. Esta análise foi realizada no Laboratório ESALQLAB da 

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo 

(ESALQ/USP), localizado em Piracicaba-SP. 

 

2.5.3. Determinação de nitrogênio amoniacal nas fezes 
 
Para quantificação do nitrogênio amoniacal fecal, as amostras de fezes foram 

coletadas em até 30 minutos após a defecação. Após coletadas, estas foram homogeneizadas e 

pesadas, sendo que para a quantificação do nitrogênio amoniacal fecal foram utilizados três 

gramas das fezes acidificadas com 9mL de ácido fórmico a 16%. Na sequência, as amostras 

foram centrifugadas a 5.000rpm durante 15 minutos a 15°C por três vezes, aproveitando-se o 

sobrenadante e desprezando-se o sedimento. Após a extração, as amostras foram identificadas 

e armazenadas em freezer a -15°C.  

Os extratos foram descongelados à temperatura ambiente e, em seguida, as alíquotas 

de 2mL foram diluídas em 13mL de água destilada e submetidas à destilação em destilador de 

nitrogênio. A destilação foi realizada com 5mL de solução 2N de hidróxido de potássio e, a 

titulação com ácido clorídrico 0,005mol/L, conforme Vieira (1980). Estas análises foram 

realizadas no Laboratório Multiusuário de Nutrição Animal e Bromatologia do Departamento 

de Nutrição e Produção Animal da FMVZ/USP, situado no campus Fernando Costa em 

Pirassununga, São Paulo. 

 
2.5.4. Determinação de ácido lático fecal 

 
Para a determinação de ácido lático fecal foram coletadas amostras de fezes estéreis. 

Após a coleta, as fezes foram homogeneizadas e pesadas, sendo um grama a quantidade 

necessária por amostra para quantificação do nitrogênio amoniacal, misturadas com 2mL de 

água destilada (1:2). As misturas foram mantidas pelo período de três dias em refrigerador e 

foram homogeneizadas diariamente.  

Após esse período, as amostras foram centrifugadas, durante 5 minutos, a 2852 rpm 

(Fanem 206-R Centrífuga Excelsa Baby II, São Paulo, Brasil) aproveitando-se o 

sobrenadante. Em um tubo de ensaio foi colocado 1 mL de sobrenadante e 6 mL de ácido 

sulfúrico, que após serem agitados foram colocados em água fervente a 80ºC durante 3 

minutos. Após os tubos esfriarem, foi adicionado 0,1mL de uma solução que continha 1,5 
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grama de p-hidroxibifenil e 100 mL de dimeltilformamida, e os tubos foram colocados 

novamente em água fervente a 80ºC durante 90 segundos. O ácido lático foi mensurado 

através do método de espectrofotometria a 565nm (500 a 570 nm), utilizando branco reagente 

com o objetivo de calibrar o espectrofotômetro (Nova 2000UV Spectrophotometer, 

Piracicaba, Brasil). As amostras foram quantificadas comparando-as com padrão de ácido 

lático a 0,08%. Estas análises foram realizadas em triplicata no Laboratório Multiusuário de 

Nutrição Animal e Bromatologia do Departamento de Nutrição e Produção Animal da 

FMVZ/USP, situado no campus Fernando Costa em Pirassununga, São Paulo. 

 

 

 

 

2.5.5. Determinação do pH fecal 
 
Para a determinação do pH fecal foram coletadas amostras de fezes estéreis. A 

avaliação do pH foi realizada em pH metro digital de bancada com eletrodo autônomo 

(STARTER 3100, PH BENCH, OHAUS São Paulo/SP). Após a coleta, as fezes foram 

homogeneizadas e pesadas, sendo 01 grama a quantidade necessária por amostra para a 

determinação do pH, diluída em 9 mL de água destilada. Para a análise foi realizada a 

introdução direta do eletrodo em uma solução 9:1 de água destilada e fezes, mensurando o pH 

da solução, conforme metodologia adaptada de Walter et al. (2005). Esta análise foi realizada 

no Centro de Pesquisa em Nutrologia de Cães e Gatos do Departamento de Nutrição e 

Produção Animal da FMVZ/USP, campus Fernando Costa, Pirassununga – SP. 

 

2.6. Análise estatística 
 

Para as análises estatísticas de todos os parâmetros avaliados, comparações entre os 

resultados foram estabelecidos. Foram verificadas a normalidade dos resíduos e 

homogeneidade das variâncias através dos testes de Shapiro-Wilk (PROC UNIVARIATE) e 

teste Levine, respectivamente. Após verificação das premissas estatísticas, foi realizada 

análise de variância pelo PROC MIXED, considerando o nível de significância de 5% 

(p<0,05) de acordo com o seguinte modelo estatístico: 

 

 

 



408

 
 

Em que: Yijk = variável dependente; m = média geral; Ti = efeito fixo de tratamento; 

Pi = efeito fixo de linha; Ak = efeito fixo de coluna; eijk = erro residual. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este estudo foi desenvolvido com o objetivo de avaliar parâmetros nutricionais e de 

saúde em cães coprofágicos para entender a influência do comportamento sobre a avaliação 

da digestibilidade dos nutrientes da dieta e produtos fermentativos nas fezes. 

Apenas nos extrativos não-nitrogenados foi observada diferença entre os coeficientes 

de digestibilidade aparente dos nutrientes (Tabela 3). A hipótese para tal diferença está 

relacionada com o fato de que o extrativo não-nitrogenado é um valor calculado e pode 

ocorrer erros nesta análise, mesmo que seja a mais aceita atualmente.  

 

Tabela 3. Produção fecal, escore fecal e coeficientes de digestibilidade aparente dos 
nutrientes de cães coprofágicos e não coprofágicos. 

Variável Tratamentos EPM Valor de p 
NCOP     COP   

Produção fecal 23,27 23,00 3,436 0,9581 
Escore fecal 2,40 2,430 0,062 0,7143 
CDA matéria seca 83,97 86,80 1,172 0,1186 
CDA proteína bruta 87,25 89,14 0,988 0,2053 
CDA extrato etéreo 97,45 97,35 0,258 0,7834 
CDA fibra bruta 73,96 78,41 2,224 0,1880 
CDA matéria mineral 23,97 33,50 5,605 0,2568 
CDA extrativos não-nitrogenados 86,49 90,13 1,095 0,0408 
CDA matéria orgânica 87,83 90,23 0,927 0,0975 
Legenda: NCOP=não coprofágicos; COP=coprofágico; CDA=Coeficiente de digestibilidade 
aparente. 
 

Neste estudo, também não foram observadas diferenças significativas entre o grupo de 

cães coprofágicos e o grupo de cães não coprofágicos quanto às concentrações dos produtos 

fermentativos avaliados, considerando o modelo estatístico empregado e o nível de 

significância de 5% (p<0,05). Os resultados das análises de pH fecal, ácido lático, amônia, 

ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) e ramificada (AGCR), bem como o valor de p e o erro 

padrão médio (EPM) correspondentes podem ser observados na Tabela 4.  
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Tabela 4. Concentrações de ácido lático, amônia, ácidos graxos de cadeia curta e ramificada e 
pH das fezes de cães coprofágicos e não coprofágicos. 

Variável Tratamentos EPM Valor de p CON COP 
pH fecal 6,90 6,83 0,07 0,5230 
Ácido lático (mMol/kg de MS) 50,05 71,11 9,117 0,1334 
Amônia (mMol/kg de MS) 105,09 113,57 11,168 0,6031 
AG totais (mMol/kg de MS) 106,56 119,4 10,140 0,3917 

AGCC (Mmol/kg de MS) 
Ácido acético 59,37 68,09 5,949 0,3243 
Ácido propiônico 27,49 28,03 5,324 0,9444 
Ácido butírico 13,25 17,34 1,674 0,1146 
AGCC totais 100,12 113,47 9,827 0,3597 

AGCR (Mmol/kg de MS) 
Ácido valérico 0,37 0,27 0,128 0,6047 
Ácido isovalérico 2,69 2,15 0,347 0,2906 
Ácido isobutírico 3,36 3,49 0,416 0,8287 
AGCR totais 6,44 5,92 0,594 0,5542 
Legenda: CON=grupo controle, não coprofágicos; COP=coprofágicos; MS = matéria seca; 
AG= ácidos graxos; AGCC= ácidos graxos de cadeia curta; AGCR= ácidos graxos de cadeia 
curta ramificada; EPM= erro padrão da média. 
 
 

O comportamento coprofágico em cães de laboratório já foi relatado por diferentes 

pesquisadores, e em alguns casos o hábito era frequente e em outros esporádicos (Schipper et 

al., 2008; Doring et al., 2016). Foram observados achados semelhantes em cães de tutores 

(Nijsse et al., 2014; Amaral et al., 2018; Hart et al., 2018). No entanto, poucos estudos 

avaliaram o efeito desse comportamento em diferentes variáveis fecais em cães. Estudo 

realizado por Nijsse et al. (2014) em cães, mostrou que a coprofagia pode interferir na análise 

da infecção parasitária nas fezes, levando a resultados superestimados.  

Neste estudo, não foram observadas diferenças para as variáveis de metabólitos de 

fermentação, pH fecal, produção fecal, escore fecal e para a maioria dos CDAs, com exceção 

do ENN, que apresentou a maior média para a COP. No entanto, este resultado deve ser 

interpretado com cautela, pois embora o ENN seja frequentemente utilizado na nutrição do 

cão, essa variável é estimada por uma equação (Andriguetto et al., 1982). Além disso, é 

determinado após a obtenção dos resultados de MM, PB, EEHA e FB, por isso incorpora 

erros da análise anterior (Andriguetto et al., 1982; Traughber et al., 2021). 

A fibra bruta é uma técnica deficiente que subestima a quantidade de fibra presente 

nas amostras, diminuindo de sua amostra as frações solúveis e parte das insolúveis (Cecchi, 

2003). Essa deficiência da técnica foi comprovada na avaliação de alimentos para cães e gatos 

pelo estudo de Oliveira et al. (2012) em que seis alimentos secos para cães e seis alimentos 

secos para gatos foram avaliados quanto à composição e digestibilidade das fibras, 
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comparando a fibra dietética total, fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido e 

fibra bruta. Os resultados demonstraram que a análise da fibra bruta não se correlacionou com 

nenhum outro método. Outro estudo (Farcas et al., 2013) avaliou as diferenças entre as 

concentrações máximas de fibra bruta e as concentrações totais de fibra dietética (que seria o 

método padrão ouro atualmente) em 20 alimentos coadjuvantes secos e 20 úmidos para cães e, 

os autores concluíram que, na falta de informações sobre a concentração total de fibra 

alimentar, nenhuma concentração de fibra bruta parece ser um indicador particularmente 

confiável da concentração de fibra e composição de uma dieta para cães. 

  A principal limitação está relacionada ao fato de não separar a celulose da 

hemicelulose e solubilizar parte da lignina e, também, a hemicelulose. Este método fornece 

valores que podem mudar devido ao uso de digestão muito drástica, o que leva à perda de 

alguns componentes (Cecchi, 2003) e, portanto, os valores e as digestibilidades obtidos em 

nosso estudo, que utilizam a fibra bruta em sua estimativa (como é o caso dos extrativos não-

nitrogenados) podem não ser substancialmente afirmados. 

 A literatura atual descreve o aparecimento de doenças que podem induzir o consumo 

de fezes por parte do animal. Neste contexto, inclui-se a pancreatite exócrina ou síndrome de 

má absorção, deficiência de tiamina e parasitas (Hofmeister et al., 2011), fatores que não 

estavam correlacionados aos animais avaliados.  

 A produção inadequada de enzimas de origem pancreática pode ser hereditária ou 

surgir decorrente de uma doença, como neoplasia. A falta de tais enzimas digestivas pode ser 

um fator responsável pela coprofagia, pois favorece a eliminação de nutrientes não digeridos 

nas fezes, devido à alteração na digestão dos mesmos. Assim, essas substâncias eliminadas na 

matéria fecal não são absorvidas pelo organismo, acarretando deficiência nutricional para o 

animal, além de proporcionar odor atrativo nas fezes, estimulando o comportamento 

coprofágico (Williams, 2004); fato que não foi observado em nosso estudo, na qual cães 

coprofágicos apresentaram coeficientes de digestibilidade iguais ou até superiores (como no 

caso da extrativo não nitrogenado). 

 Parasitas como Ancilostomas, Trichuris sp. e Giardia sp. geram deficiências 

alimentares e assim, alteram a absorção de carboidratos, proteínas e lipídios da alimentação e 

resultam na ingestão de fezes pelo animal. Toda doença ou condição que provoque polifagia 

também pode levar a coprofagia, como por exemplo, hiperadrenocorticismo, tratamento com 

glicocorticóides, diabetes mellitus e hipertireoidismo (Pibot et al., 2007); entretanto tais 

condições não eram condizentes a condição dos animais avaliados, sendo todos portanto 

hígidos. 
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Ao se fazer uma revisão de literatura não foram encontrados estudos que tenham 

avaliado a influência da coprofagia na digestibilidade e demais parâmetros de avaliação 

nutricional, definindo assim a necessidade de pesquisas que esclareçam os reais efeitos e 

consequências deste comportamento. Em função do presente estudo ser inédito quanto ao 

tema, com resultados inaugurais, sugere-se a realização de mais estudos, com maior número 

de animais, emprego de diferentes dietas e análise de outras variáveis.   

Uma limitação deste estudo foi o número de animais utilizados em cada grupo. 

Portanto, se existe diferença entre os tratamentos, é mais difícil encontrá-la quando o número 

de unidades experimentais por tratamento é pequeno (Snedecor & Cochran, 1989). 

No entanto, este foi o primeiro estudo sobre o tema. Os resultados encontrados podem 

ajudar como base para comparação com pesquisas futuras com maior número de unidades 

experimentais por tratamento, que avaliam as mesmas variáveis aqui estudadas. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Após análise dos dados obtidos, foi possível concluir que o hábito coprofágico de cães 

saudáveis não altera a digestibilidade aparente dos nutrientes ingeridos, com exceção dos 

extrativos não-nitrogenados. Este achado pode ter sido influenciado pelo fato de que o valor 

de extrativos não-nitrogenados é estimado a partir de cálculos, que incluem análise de baixa 

acurácia e precisão, o que pode resultar em falsa afirmativa. Ademais, o comportamento de 

coprofagia não altera a produção e escore fecal dos animais, pH fecal, concentrações de ácido 

lático, amônia, ácidos graxos de cadeia curta e ramificada nas fezes, após a ingestão das fezes 

pelos animais. 
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