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RESUMO 
ARAÚJO, C. E. Fontes de ácidos graxos ωωωω-6 na alimentação de vacas leiteiras. [ Sources 
ω-6 fatty acids in dairy cow diets.]. 2013. 83 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 
2013. 
 

O objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos de diferentes fontes de ácidos graxos ω-6 na 

suplementação de vacas em lactação sobre o consumo e digestibilidade da matéria seca e 

nutrientes, fermentação e síntese proteína microbiana ruminal, produção e composição do 

leite, parâmetros sanguíneos e balanço de energia e nitrogênio. Foram utilizadas 16 vacas da 

raça Holandesa, agrupadas em quatro quadrados latinos 4x4, balanceados e contemporâneos, 

recebendo as seguintes dietas: 1) Controle; 2) Óleo de Soja; 3) Sais de cálcio de ácidos graxos 

(MEGALAC-E®, Química Geral do Nordeste e Arm & Hammer, Inc.); e 4) Sais de cálcio de 

ácidos graxos, (LACTOPLUS®, Dalquim-Nutriacid Nutrição e Ciência). As dietas2, 3 e 4 

receberam a inclusão de 3% das fontes de ácidos graxos ω-6 na dieta, e a forragem usada no 

experimento foi silagem de milho. A produção de leite e o consumo de matéria seca foram 

mensurados diariamente durante todo o período experimental, mas somente os últimos sete 

dias foram usados para os cálculos. A digestibilidade foi determinada utilizando o indicador 

interno FDAi. As amostras utilizadas para análise da composição do leite foram coletadas no 

16o dia de cada período experimental, sendo provenientes das duas ordenhas diárias. As 

amostras de sangue foram coletadas em tubos vacuolizados por punção da veia e/ou artéria 

coccígea. As amostras de líquido ruminal foram coletadas com a utilização de sonda esofágica 

três horas após a alimentação matinal Houve redução no consumo de matéria seca para as 

dietas com adição de ácidos graxos em relação à dieta controle. O consumo matéria orgânica, 

fibra detergente neutro e carboidratos não fibrosos diminuíram quando adicionado lipídios nas 

dietas experimentais. O consumo de proteína bruta foi maior para a dieta controle, e entre as 

fontes de ácidos graxos a dieta com óleo de soja apresentou menor consumo de proteína bruta 

que as dietas com sais de cálcio. Ainda, as dietas com adição de ácidos graxos apresentaram 

maior consumo de extrato etéreo, e as fontes de sais de cálcio tiveram redução no consumo de 

extrato etéreo em relação à dieta com óleo de soja. Não foi observado efeito para o consumo 

de NDT entre as dietas experimentais, no entanto o consumo de energia líquida de lactação 

foi maior para as dietas com ácidos graxos em relação a dieta controle. A digestibilidade da 

matéria seca, matéria orgânica, proteína bruta, fibra detergente neutro e carboidratos não 

fibrosos não foram influenciadas pela adição de lipídios na dieta. A digestibilidade do NDT 

apresentou efeito da adição de lipídios e as dietas contendo ácidos graxos tiveram maiores 



coeficientes de digestibilidade em relação à dieta controle. Não houve efeito dos tratamentos 

nos valores de pH ruminal  na concentração de nitrogênio amoniacal ruminal e na 

fermentação ruminal. A produção de leite e produção de leite corrigida (kg/dia) para gordura 

não apresentaram efeito das dietas experimentais, assim como a concentração e rendimento de 

lactose. A produção de gordura (kg/dia) foi menor para a dieta com óleo de soja em relação á 

dieta com sais de cálcio, no entanto a porcentagem de gordura no leite não foi influenciada 

pelas dietas experimentais. A produção de proteína (kg/dia) também não sofreu alteração 

pelos tratamentos, no entanto a concentração de proteína foi menor para a dieta com óleo de 

soja do que as demais. As dietas experimentais não influenciaram a síntese de proteína 

microbiana. O balanço de energia não teve efeito de tratamento. O consumo de nitrogênio e a 

excreção de fezes (g/dia) foram maiores para a dieta controle em relação às dietas com fontes 

de ácidos graxos e a dieta com óleo de soja apresentou menor consumo de nitrogênio do que 

as dietas com sais de cálcio, no entanto o balanço de nitrogênio não apresentou efeito. As 

concentrações de colesterol total e colesterol-HDL foram maiores para as vacas alimentadas 

com rações contendo ácidos graxos. A utilização de ácidos graxos insaturados ω-6 nas dietas 

experimentais de vacas em lactação alterou o consumo e digestibilidade dos nutrientes, a 

produção de gordura, composição proteica do leite e as concentrações de colesterol e HDL-

colesterol. 

 

 

Palavras-chave: Vacas leiteiras. Lipídios. Produção e composição do leite. Digestibilidade. 

Parâmetros sanguíneos. 

 

 



ABSTRACT 

ARAÚJO, C. E. Sources ωωωω-6 fatty acids in dairy cow diets. [Fontes de ácidos graxos ω-6 na 
alimentação de vacas leiteiras]. 2013. 83 f. Dissertação (Mestrado em Ciência) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2013. 
 

The objective of this study was to examine the effect of feeding diets containing fat 

supplements ω-6 dairy cows on intake and nutrients digestibility, ruminal fermentation, 

microbial protein synthesis, composition and milk yield, metabolite concentration in blood 

and liver tissue, and balance of energy and nitrogen. Sixteen midlactacion Holstein cows (180 

± 20 days in milk) were used four 4 x 4 Latin square balanced, for carry over effect, with 21 

days of experimental period. Cows were fed with the following diets: 1) control (C) without 

fat source; 2) refined soybean oil (SO); 3) calcium salts of unsaturated fatty acids (CSFA1) 

(MEGALAC-E ®); 4); calcium salts of unsaturated fatty acids (CSFA2) (LACTOPLUS®). 

Diets 2, 3 and 4 received inclusion of 3% of the sources of ω-6 fatty acids, and the forage 

used during the experiment was corn silage. Milk yield and dry matter intake was measured 

daily throughout the experimental period, but the last seven days were used to calculate. 

Digestibility was determined using the internal indicator ADFi. The samples used for analysis 

of milk composition were collected on the 16th day of each experimental period, and from the 

two daily milkings. Blood samples for analysis of blood metabolites were collected in tubes 

vacuolated by vein puncture and/or coccygeal artery, the 16th experimental day. The samples 

of ruminal liquid were collected with use of esophageal probe three hours after the morning 

feeding. There was a reduction in dry matter intake for diets with added fatty acids compared 

to the control diet. The consumption of organic matter, neutral detergent fiber and non-fiber 

carbohydrates decreased when added lipids in experimental diets. The crude protein intake 

was higher for the control diet, and between sources of fatty acid diet with soybean oil 

consumption had lower crude protein diets with calcium salts. Although, diets with added 

fatty acids were more intake of ether extract, and sources of calcium salts decreased the ether 

extract intake in relation to diet with soybean oil. No effect was observed for TDN intake 

among diets, however the net energy of lactation was higher for diets containing fatty acids 

compared to control diet. The digestibility of dry matter, organic matter, crude protein, neutral 

detergent fiber and non-fiber carbohydrates were not influenced by the addition of lipids in 

the diet. The digestibility of TND had effect of the addition of lipids and fatty diets had higher 

digestibility compared to the control diet. There were no treatment effects on ruminal pH, 

ammonia concentration in the rumen and ruminal fermentation. The milk production and milk 



production corrected (kg / day) had no effect to the fat diets, and the content and yield of 

lactose. The fat production (kg / day) was lower for the diet with soybean oil in relationship to 

diet with calcium salts, however the percentage of milk fat was not influenced by the 

experimental diets. The protein yield (kg / day) also did not change by the treatments, though 

the protein concentration was lower for the diet with soybean oil than others. The 

experimental diets did not affect the synthesis of microbial protein. The balance of energy had 

no effect of treatment. The nitrogen intake and fecal excretion (g / day) were higher for the 

control diet compared to diets with sources of fatty acids and soybean oil diet had lower 

nitrogen consumption of the diets with calcium salts, however nitrogen balance had no effect. 

The concentrations of total cholesterol and HDL cholesterol were higher for cows fed diets 

containing fatty acids. The utilization of ω -6 unsaturated fatty acids in the experimental diets 

for lactating cows alter the intake and digestibility of nutrients, fat production, milk protein 

composition and concentrations of cholesterol and HDL-cholesterol. 

 

Keywords: Dairy cows. Lipids. Production and milk composition. Digestibility. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O consumo de energia é a principal limitação para a produção de leite, sendo 

determinado pela concentração energética da dieta e por sua taxa de consumo. A utilização de 

diferentes fontes de ácidos graxos nas dietas de vacas leiteiras tem sido prática comum na 

alimentação, principalmente por permitir melhoria do status energético desses animais.  

A suplementação de vacas em lactação promove um aumento da densidade energética 

da dieta sem reduzir o seu conteúdo de fibras e, dessa forma, proporciona um maior consumo 

de energia refletindo em aumento na produção de leite decorrente da melhora na eficiência de 

utilização dos ácidos graxos dietéticos, consequente de menores perdas energéticas durante 

seu metabolismo. 

Para poder utilizar lipídios nas dietas deve se ter atenção para alguns pontos, pois 

segundo o NRC (2001), as respostas produtivas a suplementação de ácidos para vacas em 

lactação são dependentes da dieta basal (especialmente o volumoso), estágio de lactação, 

balanço energético, composição e quantidade da fonte de ácidos graxos utilizada. Portanto, se 

não respeitada essas condições, pode ser que a resposta à suplementação dos ácidos graxos 

não ofereça melhora no desempenho produtivo. 

Uma das razões para as diferentes respostas à suplementação de ácidos graxos dietéticos 

para vacas em lactação são as alterações no consumo de matéria seca quando é iniciada a 

suplementação, especialmente quando são comparadas diferentes fontes de lipídios (NRC, 

2001). Se houver redução de consumo, e a magnitude dessa redução for suficiente para 

reduzir o consumo diário de energia, não são observadas respostas significativas da adição de 

ácidos graxos nas dietas de vacas leiteiras. Dessa forma, para que as fontes de lipídios sejam 

benéfica, estas não devem alterar a fermentação ruminal e, ao mesmo tempo, o consumo de 

matéria seca e o teor de gordura do leite.  

Inúmeras são as fontes de ácidos graxos com potencial para uso como suplemento na 

dieta de vacas em lactação, dentre elas têm-se o uso de sementes oleaginosas como o grão de 

soja, semente de linhaça e semente de girassol que podem ser oferecidas in natura ou na 

forma de óleos. Ainda, os ácidos graxos podem ser fornecidos na forma de triglicerídeos, sebo 

animal e óleo de peixe, porém essas duas últimas fontes são proibidas para uso na alimentação 

animal no Brasil. Outra opção para o uso de ácidos graxos são as fontes inertes no rúmen, na 
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forma de sais de cálcio de ácido graxo, como o sais de cálcio de óleo de soja, óleo de palma e 

óleo de linhaça, por exemplo. 

Recentemente, o surgimento de pesquisas demonstrando os benefícios de serem 

incorporadas as dietas de vacas em lactação fontes insaturadas de ácidos graxos, 

especialmente fontes ricas nos ácidos graxos poliinsaturados linoléico (C18:2) e linolênico 

(C18:3), possibilitaram à indústria de alimentação animal o desenvolvimento de produtos com 

ácidos graxos complexados ao cálcio formando os sais de cálcio. Entre as fontes de lipídios 

ricas em ácidos graxos poliinsaturados utilizadas na dieta animal, destaca a utilização do óleo 

de soja, seja na forma não processada, como óleo degumado ou refinado, ou na forma 

processada, como sais de cálcio. 

Os sais de cálcio normalmente são fontes de ácidos graxos complexadas com cálcio, 

processados de forma a apresentarem menor interferência nos processos fermentativos em 

nível de rúmen. Normalmente, as fontes de lipídio não processadas apresentam atividade de 

biohidrogenação ruminal de 80 a 90% dos ácidos graxos consumidos, enquanto que os sais de 

cálcio de ácidos graxos apresentam somente cerca de 30 a 40% de biohidrogenação nos 

ácidos graxos (Klusmeyer & Clark, 1991). Assim, apesar dos sais de cálcio apresentarem 

potencial de redução do CMS, em nível de rúmen, provavelemente apresentam menor 

interferência nos processos digestivos. 
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2 HIPÓTESE 

 

 

A hipótese científica avaliada neste experimento é que a fonte de ácidos graxos ω-6 

protegida ou não por sais de cálcio em dietas de vacas em lactação tem influência positiva no 

desempenho produtivo, digestão e metabolismo. 
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3 OBJETIVOS 

 

Objetivou-se avaliar os efeitos de diferentes fontes de ácidos graxos ω-6 na suplementação 

de vacas em lactação sobre o consumo e digestibilidade da matéria seca e nutrientes, 

fermentação e síntese de proteína microbiana ruminal, produção e composição do leite, 

parâmetros sanguíneos, balanço de energia e nitrogênio. 
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4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

4.1 FONTES DE ÁCIDOS GRAXOS NA ALIMENTAÇÃO  DE VACAS LEITEIRAS 

 

 

Gordura é a denominação genérica usada para compostos que possuem ácidos graxos 

de cadeia longa. Ácidos graxos são compostos formados por cadeia longa de hidrocarbonetos, 

apresenta normalmente 22 átomos de carbono e uma estrutura terminal com grupo carboxila. 

Esses podem ser encontrados nos sistemas biológicos fazendo parte das membranas dos 

tecidos e também atuam como precursores da regulação do metabolismo. Normalmente estão 

ligados a moléculas glicerol ou outras estruturas que se ligam ao carbono terminal 

(LEHNINGER, 2005).   

Os ácidos graxos podem ser classificados conforme: o comprimento da cadeia e o grau 

de insaturação (sendo os ácidos graxos poli-insaturados na maioria formados por duas 

ligações metilênicas) que tem influência nas características químicas e funções biológicas; 

geometria de insaturação (cis ou trans e tem influência no formato da cadeia); ramificação 

(iso ou ante-isso); dieno conjugado (composto por duas duplas ligações adjacentes sem 

ligação metilênica); e de acordo com a família n ( “ω” ou “ômega”) que determina a 

essencialidade do ácido graxo (PALMQUIST e MATTOS, 2006). 

Nutricionalmente os lipídios podem ser agrupados em: lipídos de reserva, que são 

principalmente triglicerídeos em grãos de cereais e oleaginosas; lipídios de membranas como 

os galactolipídos e fosfolipídios que representam os lipídios das plantas forrageiras; e por fim 

em uma mistura heterogênea de outras estruturas moleculares solúveis em éter como as ceras, 

carotenoides, clorofila, entre outros (KOZLOSKI, 2011). 

O lipídio tem 2,25 vezes mais conteúdo energético que os carboidratos e as proteínas 

(VARGAS, 2002), o que equivale a 9,0 Mcal/Kg, mas isso desde que seja absorvida e 

disponível para ser metabolizada. Dessa forma, a variação existe em função da digestibilidade 

de cada fonte de lipídio utilizada na alimentação dos animais.  

As dietas de ruminantes caracterizam-se por conter baixos níveis de lipídios, 

normalmente menor que 3% enquanto que a quantidade de ácidos graxos varia de 18 à 40% 

em sementes oleaginosas que podem ser usadas como suplementos na alimentação. Existe 

uma variação do tipo de ácido graxo para cada alimento. Em cereais, e na maioria das 

sementes oleaginosas, há predominância de ácido linoléico (C18:2 ω-6), enquanto em 
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forragens o ácido graxo mais comum é o α-linolênico (C18:3 ω-3). Algumas exceções 

ocorrem, como óleo de palma (rico em C16:0), óleo de canola (C18:1 ω -9) e o óleo de 

linhaça (C18:3 ω -3) (PALMQUIST; MATTOS, 2006).  

O uso de lipídios na alimentação de vacas leiteiras tem sido recomendado para 

aumentar a densidade energética das dietas e evitar os efeitos prejudiciais de altas quantidades 

de concentrados ricos em amido sobre o ambiente ruminal (Doreau; Chilliard, 1997). De 

acordo com Weiss et al. (2011), para  suplementar com fontes de lipídios deve-se levar em 

consideração as diferenças entre as fontes de energia no consumo de matéria seca, a energia 

bruta e digestibilidade do suplemento e o efeito na digestibilidade dos outros componentes da 

dieta. 

Os lipídios também têm potencial para melhorar a eficiência de utilização da energia, 

uma vez que os ácidos graxos pré-formados de origem dietética são incorporados diretamente 

no lipídio do leite, sem a perda de calor associada à síntese de ácidos graxos, poupando 

energia para outras funções produtivas da glândula mamária e melhorando a eficiência na 

produção de ATP a partir de ácidos graxos de cadeia longa em comparação ao acetato, fonte 

energética fundamental nos ruminantes (Doreau et al., 1991; Chilliard, 1993; Garnsworthy, 

1997) 

Para aumentar a concentração energética da dieta, é necessário aumentar a proporção 

de alimentos concentrados. Contudo, o fornecimento máximo de concentrado deve ser 

limitado, respeitando a necessidade de um mínimo de fibra para o funcionamento ideal do 

ambiente ruminal e manutenção dos teores de gordura do leite (Vargas et al., 2002). O 

aumento do nível de energia pelo uso de lipídios é especialmente importante na fase inicial da 

lactação, em que o consumo de alimentos é limitado pelo stress pós-parto (15% em média), 

evitando, assim, a perda de peso, o balanço energético negativo e, conseqüentemente, a 

redução da produção total de leite na lactação e a baixa eficiência reprodutiva (GRUMMER et 

al., 1990; SANTOS et al., 2006). 

Wu et al. (1991) e Gagliostro e Chilliard (1992) afirmaram que o fornecimento de 

fontes lipídicas na dieta leva a grande variação de produção de leite, justificando o fato pelos 

diferentes estados fisiológicos que se encontram as vacas, ao tipo de volumoso que é 

disponibilizado como dieta basal, à quantidade de energia total consumida pelo animal 

quando suplementado e à quantidade e composição da fonte de lipídios utilizados na dieta. 

Segundo Scott et al. (1995), essa variação na produção encontra – se entre -4,4 a 9,6 kg/dia de 

leite/kg de lipídios adicionados à dieta. 
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Allen (2000) relatou que a principal desvantagem da utilização de ácidos graxos 

insaturados em dietas de ruminantes se deve ao efeito sobre o consumo que reflete sobre a 

produção de leite, e sugere que a redução do consumo provocado por dietas ricas em lipídios 

se deve a fatores metabólicos e não a digestibilidade ruminal da fração fibrosa, que é pouco 

afetada quando for fornecido com até 50% de forragem (Bateman; Jenkins, 1998). Embora a 

concentração energética em lipídios seja maior que em carboidratos e proteínas, elevadas 

quantidades de lipídios além de reduzir o consumo, diminui a quantidade de energia ingerida 

(NRC, 2001). 

Outro ponto a ser discutido quando se oferece dietas ricas em lipídios refere-se ao 

efeito na microbiota do rúmen. Quando é fornecido suplementos lipídicos insaturados em 

doses elevadas, ocorre um efeito tóxico sobre as bactérias grampositivas do rúmen, 

principalmente na população celulolítica (Nagaraja et al., 1997). Consequentemente ocorre 

alteração da relação acetato:propionato, aumentando a produção de propionato as custas do 

acetato, levando a redução de metano e de amônia ruminal (Jenkins, 1993).  

A eficiência da síntese microbiana, por vezes, é aumentada à medida que os lipídios 

substituem parte do concentrado na dieta (EIFERT et al., 2006). Nagaraja et al. (1997), 

exemplificam essa afirmação com o uso de óleo de soja nas dietas e seu efeito defaunatório, 

que viabiliza maior crescimento bacteriano, em virtude da menor predração. Ainda, a 

influência dos lipídios sobre os microorganismos ruminais depende  da quantidade ingerida, 

da presença de ácidos graxos livres, e da  sua capacidade de formar uma barreira física sobre 

o alimento para dificultar a colonização microbiana (PALMQUIST, 1989; JENKINS, 1995; 

SANTOS et al., 2001). 

 Vacas de alta produção de leite necessitam de grande demanda energética no inicio da 

latação para amenizar o balanço energético negativo, consequente da ingestão insuficiente de 

alimentos, necessária para manutenção dos tecidos e da produção de leite (Block et al., 2001; 

Grummer et al., 2004). Como solução têm se utilizado fontes lipídicas na dietas de vacas em 

lactação fornecendo maior aporte energético sendo uma das opções a suplementação de 

alimentos ricos em ácido linoléico (C18:2 n-6) ou também conhecido como ácidos graxos ω6. 

Em cereais, e na maioria das sementes oleaginosas, há predominância de ácido 

linoléico (PALMQUIST; MATTOS, 2006). As fontes mais utilizadas de ácidos graxos ω6 e 

ω3 são sementes de oleaginosas e sais de cálcio de ácidos graxos, que podem ser utilizados 

como agentes nutraceuticos em vacas leiteiras no período de transição e início de lactação 

(GANDRA, 2012). 



27 

 

Ácidos graxos com insaturação conjugada não são normalmente constituintes da dieta 

do rebanho leiteiro e quando adicionados AG insaturados na dieta de vacas lactantes, 

aumentam de forma natural os compostos conjugados, como o ácido linoléico conjugado 

(SANTOS et al., 2001b) que está presente em altas concentrações na gordura do leite 

(PARODI, 1994).  

 

 

4.1.1 Óleo de Soja 

 

 

O uso de óleos nas dietas de vacas leiteiras tem potenciais efeitos sobre o metabolismo 

ruminal (BAUMAN e GRIINARI, 2001). O óleo de soja possui em torno de 75% de ácidos 

graxos insaturados em sua composição, de modo que estes podem atuar na diminuição da 

produção de metano e do aumento da produção de CLA no leite (ALLEN, 2000; ONETTI; 

GRUMMER, 2004; PALMIQUIST; MATTOS, 2006). 

Seu uso em dietas para ruminantes, segundo Lin et al. (1995) apresenta efeitos 

positivos na produção e desempenho animal como inibição da produção de metano, redução 

da concentração de NH3 ruminal, aumento na eficiência da síntese de proteína microbiana 

ruminal e aumento de ácido linoléico conjugado (CLA) no leite. Entretanto, Vargas et al. 

(2002) afirmaram que o uso de óleo de soja apresenta desvantagens como redução na 

digestibilidade da matéria seca, e na relação acetato propionato, diminuindo o teor de gordura 

do leite. 

Eifert et al. (2006) em seu estudo comparando diferentes fontes de amido com a 

inclusão (2,25%) ou não de óleo de soja nas dietas de vacas em lactação afirmou que a 

inclusão de óleo de soja na dieta diminui o consumo e mantém o nível de produção, 

aumentando a eficiência alimentar e alterando a composição do leite. De acordo com Onetti et 

al. (2001) a utilização de óleo de soja nas dietas de vacas no inicio da lactação não tem 

apresentado reduções no consumo de matéria seca, sendo essa resposta ligada a qualidade da 

FDN da forragem e da relação volumoso:concentrado. 

Segundo Ben Salem et al. (1993), óleos reduzem a digestibilidade aparente total de 

carboidratos quando se fornece silagem de milho como volumoso quando comparado com 

feno de gramíneas. Assim, os efeitos de ácidos graxos insaturados podem ser variáveis devido 

às diferenças na dieta basal (UEDA et al., 2003). Ainda, Allen (2000) enfatiza que respostas 
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diferentes são esperadas com diferentes suplementos de ácidos graxos, pois os efeitos da 

suplementação são inerentes às características físicas e químicas especificas dos ácidos graxos 

suplementados.  

Ao avaliar a suplementação na dieta com óleo de soja (4,6% na MS) para vacas em 

lactação, Vargas et al. (2002) concluíram que ácidos graxo insaturados na dieta levaram a 

uma redução na relação de acetato:propionato por estimulação das bactérias produtoras de 

propionato. Santos et al. (2001) utilizando a mesma porcentagem de inclusão do óleo de soja 

encontraram aumento significativo no teor de ácido linoleico conjugado no lipídio do leite. 

A utilização de óleos insaturados tem efeitos sobre a população microbiana ao alterar a 

atividade da população celulolítica, influenciando a digestibilidade ruminal da fibra (Jenkins, 

1993; Eifert et al., 2005). Assim, Eifert et al. (2006) afirmaram que o óleo de soja pode 

apresentar efeitos diferentes aos grãos de soja extrusados, principalmente sobre a atividade 

das bactérias ruminais, como Butyrivibrio fibrisolvens, alterando a formação de CLA e o 

processo de biohidrogenação. 

Utilizando como volumoso silagem de milho e feno de alfafa e inclusão de 5% de óleo 

de soja na matéria seca total em dietas de vacas no terço médio da lactação, Huang et al. 

(2008) verificaram que ocorreu pouco ou nenhum efeito sobre a fermentação ruminal e 

destacou que a fonte de lipídio utilizada é a melhor opção para melhorar a produção de ácido 

linoleico do leite. Santos et al. (2009) suplementando vacas no período de transição, 

utilizaram 3% de óleo de soja no concentrado e verificaram que os ácidos graxos insaturados 

não influenciaram o consumo e o desempenho produtivo, mas aumentou a ingestão de energia 

e melhorou o balanço de nutrientes durante o início da lactação. 

Ueda et al. (2003) enfatizaram que se têm poucas informações sobre o uso de óleos na 

digestibilidade de vacas leiteiras lactantes, já que a inclusão de níveis de 2% a 3% de óleo na 

matéria seca total da dieta tem importância prática. Pode haver diminuição da taxa de 

passagem, de forma que ocorra aumento do aproveitamento da fibra da dieta, influenciando 

também o consumo de energia líquida (JENKINS, 1993).  

Bu et al. (2007) comparando óleo de soja com óleo de semente de linhaça com inclusa 

de 4% na matéria seca da dieta, encontrou melhor resultado para suplementação com ácido 

linoleico, aumentando o CLA nos ácidos graxos do leite. Dhiman et al. (2000) estudando 

essas duas fontes de ácidos graxos, encontraram resultados semelhantes em relação ao CLA e 

ainda uma diminuição no teor de gordura do leite para ambos, sendo maior para o óleo de 

semente de linhaça. 
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4.1.2 Sais de cálcio de ácidos graxos  

 

 

  Vacas no início da lactação possuem maior mobilização de reservas corporais para 

atender suas necessidades energéticas. Suplementação de fontes lipídicas nas dietas de vacas 

em lactação corresponde a uma alternativa para animais de alta produção por causa da elevada 

densidade energética, amenizando o balanço energético negativo no início da lactação, e 

como opção para superar as limitações das dietas com grande quantidade de grãos (WEST; 

HILL 1990; CHOUINARD; GIRARD; BRISSON 1998). 

Quanto às fontes, segundo o NRC (2001), lipídios inertes (protegidos) no rúmen, 

como sais de cálcio de ácidos graxos, têm sido uma boa opção e seu uso pode se tornar 

rotineiro em muitos sistemas de produção. O uso do lipídio protegida na produção leiteira tem 

sido estudada por apresentar também vantagens no ponto de vista econômico, pois é 

alternativa para o produtor para amenizar os aumentos no custo dos insumos e a redução das 

margens de lucro da atividade leiteira (NÖRNBERG et al., 2006). 

Diversos tipos de suplementos comerciais contendo lipídios inertes no rúmen estão 

disponíveis no mercado. O mais comum deles são os sais de cálcio de ácidos graxos, obtido a 

partir de ácidos graxos de cadeia longa. Esses ácidos graxos reagem com o cálcio, unidos na 

forma de sal do tipo R-COO-Ca, popularmente conhecido como sabão de cálcio. Existem no 

mercado sais de cálcio de ácidos graxos formados a partir de óleo de palma, colza e soja, 

sendo que os dois últimos são mais insaturados e podem mais dissociados e biohidrogenados 

no rúmen. (FREITAS JÚNIOR, 2008). 

 A suplementação de lipídios na dieta de sais de cálcio é proposto como um método de 

proteção da biohidrogenação do rúmen, porque esses sais são complexados aos ácidos graxos 

para tornar o composto insolúvel em ambiente ruminal (CHOUINARD; GIRARD; 

BRISSON, 1998). Além disso, os lipídios que são insolúveis ou não disponíveis no rúmen 

podem permitir maior inclusão na dieta (WEST; HILL, 1990).   

Os sais de cálcio de ácidos graxos aumentaram à produção de leite e/ou a porcentagem 

de lipídio sem alterar a digestibilidade da dieta em estudos conduzidos por Erickson e Murphy 

e Clark (1992); Fearon e KilPatrick (1991); Klusmeyer et al. (1991a); Klusmeyer et al. 

(1991b) e Sklan et al. (1992). Contudo, Chouinard, Girard e Brisson (1998) afirmou que os 

sais de cálcio tanto de linhaça quanto de óleo de soja não foram capazes de aumentar a 

concentração de ácido linolênico e linoleico no leite, respectivamente, e conclui que 
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aparentemente os sais de cálcio desses ácidos graxos não foram eficazes na proteção contra a 

biohidrogenação ruminal. 

De acordo com Chalupa et al. (1984), vacas alimentadas com sais de cálcio aumentam 

o consumo de energia sem alterar a fermentação ruminal. Klusmeyer et al. (1991a) 

compararam a inclusão de sais de cálcio de ácidos graxos combinado com fontes diferentes de 

proteína e concluíram que não houve alteração na fermentação ruminal sugerindo que os sais 

de cálcio são inertes no rúmen. 

Weiss e Wyatt (2004) utilizaram sais de cálcio de óleo de palma em seu estudo 

verificaram que a ingestão de matéria seca foi reduzida quando a concentração desse ácido 

graxo era de 3,4%, entretanto esses animais tiveram uma maior produção de leite. Além disso, 

a fermentação ruminal e digestibilidade das fibras não sofreu efeito, enquanto que a energia 

digestível da matéria seca e matéria orgânica foram maiores por causa do aumento da 

digestibilidade dos ácidos graxos adicionados na dieta. Esta fonte de lipídio tem efeitos 

menores sobre a digestão da fibra, evitando variações na porcentagem de lipídio do leite o que 

ocorre em vacas em lactação alimentadas com grande quantidade de lipídios insaturados 

(FIRKINS; EASTRIDGE, 1994) 

Nörnberg (2006) comprovou que as fontes lipídicas utilizadas em seu estudo não 

afetaram o consumo voluntário de matéria seca e proporcionaram uma maior produção de 

leite, de modo que a fonte de sais de cálcio de ácidos graxos de óleo de palma promoveu 

maior produção de leite corrigida para 3,5% de gordura e melhorou a eficiência alimentar.  

A inclusão de sais cálcio de ácidos graxos na dieta de vacas leiteiras de alta produção pode 

gerar diferentes efeitos sobre a fermentação ruminal de acordo com a fase de lactação. No 

inicio da lactação ocorre uma redução da relação acetato: propionato decorrente da grande 

variação no consumo. Enquanto que nas vacas no terço médio de lactação a redução é 

explicada pelo aumento no consumo de matéria seca que altera a taxa de passagem, que pode 

reduzir a degradação da fibra diminuindo a produção de ácidos graxos voláteis, 

principalmente o acetato. Dessa forma, diminuindo a produção de acetato ocorre menor teor 

de gordura no leite, melhora o balanço energético e a atividade ovariana no inicio do pós-

parto (BUTLER, 2004; ONETTI; GRUMMER, 2004). 

De acordo com Wang et al. (2010), respostas da suplementação de ácidos graxos 

protegidos ou inertes no rúmen para o consumo de matéria seca têm sido inconsistentes e 

afirmaram que a proteção dos ácidos graxos é incompleta é já vem sendo descrita em estudos 

anteriores (Chouinard et al, 1998; Lundy et al., 2004), onde o fluxo de ácidos graxos 

insaturados pós ruminal é menor do que o esperado. 
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Freitas Júnior (2008), em seu estudou comparou dietas recebendo ácidos graxos de 

forma natural com a inclusão de grão de soja, na forma inerte como sais de cálcio de óleo de 

soja e ácido graxos insaturados livres com inclusão de óleo de soja na dieta. De acordo com 

seus resultados a dieta contendo sais de cálcio apresentou redução no consumo de matéria 

seca e menor teor de lipídio no leite em relação às demais, contudo não ocorreu diferença na 

digestibilidade aparente total e também sobre o balanço de nitrogênio, mas apresentou maior 

eficiência energética.  

Maturana Filho (2009), em sua pesquisa com vacas no período de transição 

alimentadas com sais de cálcio de óleo de soja e óleo de soja refinado, não encontrou 

diferença no consumo de matéria seca, escore de condição corporal. Porém, foi observado 

melhor balanço de energia no pós-parto e no desempenho reprodutivo dos animais. 

Entretanto, vacas alimentadas com fontes de ácidos graxos apresentaram redução na produção 

de leite corrigida, no teor e na produção de gordura do leite. 

Ao descrever o uso de fonte alternativa de lipídio nas dietas deve se ter atenção ao 

período de adaptação e aceitabilidade para poder concluir sobre o desempenho produtivo dos 

animais. Allen (2000) em sua revisão avaliou estudos que observaram o consumo de matéria 

seca de diferentes fontes de lipídio e observou que quase a metade dos trabalhos que utilizava 

sais de cálcio de ácidos graxos de óleo de palma, apresentaram redução no consumo de 

matéria seca, e atribuiu esses achados a aceitabilidade da fonte de lipídio. 

 Ferlay, Chilliard e Doreau (1992) afirmaram que apesar dos vários estudos 

relacionando as diferentes fontes de lipídio no desempenho lactacional de vacas leiteiras, 

existem pouca informação em relação a comparação do efeito dos diferentes tipos de sais de 

cálcio de ácido graxo. Apesar das limitações referentes à biohidrogenação ruminal e teor de 

lipídio no leite, o uso de lipídio inerte na alimentação de vacas no período de lactação consiste 

em uma forma alternativa para as dietas melhorando a eficiência energética e reduzindo o teor 

de amido da dieta que causa comprometimento a fermentação ruminal. 
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4.2 INFLUÊNCIA DOS ÁCIDOS GRAXOS DA FAMÍLIA   Ω6 NO DESEMPENHO 

PRODUTIVO DE VACAS LEITEIRAS  

 

 

4.2.1 Consumo e digestibilidade da matéria seca e nutrientes 

 

 

O consumo de energia, segundo Allen (2000), é uma limitação fundamental na 

produção de leite para vacas em alta produção e é determinado pelo consumo de matéria seca 

e conteúdo de energia líquida da dieta. O NRC (2001) considera que mudanças no padrão de 

digestibilidade da fração fibrosa, alterações na fermentação ruminal e redução no teor de 

gordura do leite são indicativos que a suplementação de lipídios promove respostas 

fisiológicas nos animais.  

A suplementação de ácidos graxos para vacas em lactação aumenta a densidade 

energética da dieta e melhora a ingestão de energia. Allen (2000), em sua revisão afirma que 

os mecanismos que justificam a depressão do consumo de matéria seca quando é adicionado 

ácidos graxos na dieta não são claros, mas podem ser resultados do efeito sobre a fermentação 

ruminal, motilidade intestinal, aceitabilidade das, liberação de hormônios intestinais e 

oxidação dos ácidos graxos no fígado. 

Dois principais pontos devem ser destacados quando se analisa alterações no CMS em 

vacas suplementadas com fontes de lipídio: 1) aceitabilidade do suplemento de lipídio 

relacionado às alterações no consumo de matéria seca e se o período de adaptação não for 

suficiente para os animais, às respostas à suplementação podem não representar a realidade; 

2) tipo e nível de suplementação de ácidos graxos utilizados, pois respostas diferentes são 

observadas de acordo com as características químicas e físicas dos ácidos graxos utilizados 

(NRC, 2001). 

O efeito depressor dos ácidos graxos sobre o consumo de matéria seca pode estar 

relacionado a inibição do crescimento microbiano e, consequentemente, a fermentação da 

fibra, reduzindo a taxa de passagem da digesta pelo trato gastrintestinal. Em sua pesquisa, 

Vargas et al. (2002) ao compararem dois níveis de inclusão de lipídios (3% e 7% na matéria 

seca) de duas fontes diferentes de ácidos graxos, grão de soja e óleo de soja encontrou efeito 

depressor dos ácidos graxos sobre o consumo de matéria seca sem afetar os parâmetros 

ruminais, com exceção do butirato e pH.  
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Bu et al. (2007) comparando utilização de óleo de soja e de linhaça (4% da MS da 

dieta) não encontraram diferença e efeitos negativos sobre o consumo de matéria seca.  Ueda 

et al. (2003) avaliaram a suplementação de óleo de soja em 4 e 6% da matéria seca total, 

utilizando feno de gramínea na proporção volumoso concentrado de 65:45, e não observaram 

redução no consumo de matéria seca e consumo de matéria orgânica. Zheng et al. (2005) não 

observaram redução no CMS em vacas com média de 40 dias em lactação e recebendo cerca 

de 500g de óleo/dia (2% da matéria seca total), utilizando silagem de milho como maior parte 

do volumoso. 

Quando são avaliadas diferentes fontes de lipídios nas dietas de vacas leiteiras, 

diferentes respostas são esperadas estando relacionadas ao tipo e nível de inclusão do 

suplemento de ácidos graxos na dieta. Para dietas contendo de 5 a 6% de extrato etéreo na 

matéria seca, segundo o NRC (2001), a adição de óleo de sementes e ácidos graxos 

parcialmente hidrogenados reduz o consumo. 

De acordo com Rabiie (2012) o consumo de matéria seca diminui em todas as 

pesquisas que utilizaram fontes de lipídio na dieta, e a diferença média foi de 0,88 kg/vaca/dia 

e foi mais significativa para o grupo que incluía nas dietas sais de cálcio (menos o Megalac 

que teve mesmo efeito das outras fontes de lipídio). Onetti e Grummer (2004) também 

encontraram uma redução no consumo de matéria seca. 

Freitas Júnior (2008) encontrou diminuição no consumo de matéria seca referente a 

dieta com sais de ácidos graxos (3% na MS da dieta) quando comparado com grão de soja 

integral e óleo de soja. Weiss e Wyatt (2004) também encontraram um menor consumo para 

dietas contendo 3,2% de sais de cálcio em relação a dietas com 1,2% de sais de cálcio e 

triglicerídeos hidrogenados de óleo de palma. 

Para Allen (2000) a suplementação de lipídio dietético apresenta efeitos diferentes 

sobre o CMS em relação ao grau de insaturação dos ácidos graxos, em que ácidos graxos 

insaturados apresentam maior redução do CMS quando comparado com os ácidos graxos 

saturados.  

Ao analisar a digestibilidade dos lipídios deve-se levar em consideração o tamanho da 

cadeia, sendo maior digestibilidade de fontes de lipídios ricas em C:16 em relação ao C:18, de 

acordo com os trabalhos de Elliott et al., (1995); Goodling e Grummer, (1998) e Harvatine e 

Allen, (2006b). Utilizando três suplementos de ácidos graxos diferentes em relação a forma e 

composição química, Weiss Pinos-Rodriguez e Wyatt. (2011) encontraram que quanto mais 

insaturado maior a digestibilidade, assim como a suplementação de ácidos graxos é mais 

digestível do que a de triacilglicerídeos.  
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Adicionar lipídios à dieta de ruminante pode interromper a fermentação no rúmen, 

levando a uma redução na digestibilidade de fontes não lipídicas. Outro efeito é uma 

diminuição da digestibilidade dos carboidratos estruturais, acompanhada por redução na 

produção de metano, hidrogênio, ácido graxos voláteis e na relação acetato:propionato. 

Quando os suplementos de lipídios inibem fermentação ruminal, podem reduzir a 

digestibilidade da fibra no trato gastrintestinal (JENKINS, 1993). Ben Salem et al. (1993) 

afirmaram que os óleos reduzem a digestibilidade aparente total de carboidratos quando se 

fornece silagem de milho como volumoso comparado com outros volumosos como o feno de 

gramíneas.  

Schauff e Clark (1992) compararam a adição de grão de soja, sais de cálcio ou ambos 

na dieta de vacas em lactação e concluíram que as fontes utilizadas reduziram a 

digestibilidade da MS, MO, FDA e ácidos graxos C:18, sendo que a maior redução foi em 

dietas com 16% de grão de soja extrusado associado com 6% de sais de cálcio. Chouinard, 

Girard e Brisson (1998) também encontraram maior digestibilidade aparente total da matéria 

seca, proteína bruta, extrato etéreo e FDN para dietas contendo sais de cálcio em relação a 

dieta sem adição de lipídio. 

A adição de óleo de soja em vacas secas reduziu o consumo de matéria orgânica e 

matéria seca, mas não apresentou efeito da digestibilidade total da MS, MO, nitrogênio ou 

FDN, porém, diminui a digestibilidade dos ácidos graxos (BATEMAN; JENKINS, 1998). 

Lundy et al. (2004) utilizaram óleo de soja, sais de cálcio de óleo de soja, amida de óleo de 

soja e sais de cálcio com amida de óleo de soja e não encontraram diferença na digestibilidade 

da matéria seca e FDN. 

Weiss e Wyatt (2004), concluíram em seu experimento que o tipo ou quantidade de 

lipídio adicionado na dieta não afetou a fermentação ruminal e a digestibilidade das fibras, e a 

digestibilidade da matéria seca e matéria orgânica foram maiores para as dietas com sais de 

cálcio de óleo de palma do que para triglicerídeos hidrogenados de óleo de palma, por causa 

do aumento da digestibilidade dos ácidos graxos.  

 

 



35 

 

4.2.2 Produção e composição do leite  

 

 

De acordo com Palmquist (1994), os efeitos de dietas ricas em lipídios são benéficos 

para vacas de alta produção, principalmente para aumentar a eficiência, não só da produção de 

leite, mas também do restabelecimento das reservas de lipídios corporais durante a lactação. 

Grummer, Mashek e Hayirli (2004) afirmaram a importância na suplementação de lipídio na 

dieta de vacas em lactação com o objetivo de aumentar a densidade calórica da dieta sem 

reduzir o conteúdo de fibras, e promover aumento da ingestão de energia e produção de leite. 

O uso de alguns tipos de lipídios suplementares tem aumentado à produção e a 

percentagem de gordura do leite, mas, ao mesmo tempo, tem diminuído a percentagem de 

proteína. Quando há substituição de carboidratos disponíveis no rúmen pelos ácidos graxos, 

estes tem efeito tóxico sobre os microorganismos do rúmen que causam redução no 

crescimento microbiano e efeito sobre o transporte de aminoácidos na glândula mamária. 

Assim, o conteúdo de proteína do leite pode diminuir por causa da deficiência de um ou mais 

aminoácidos (SANTOS et al., 2001).  

Staples, Thatcher e Mattos (2001) também citaram que a resposta produtiva da utilização 

de lipídio dietético suplementar para vacas em lactação pode resultar em acréscimos na 

produção de leite de até 2,0 a 2,5 Kg/vaca/dia, condicionando estes resultados a adaptação dos 

animais as dietas contendo lipídio e ao tempo suficiente de avaliação para responderem as 

dietas ricas em energia. 

Cant, Peters, Baldwuin (1993) e Harrison, Kincaid e McNamara (1995), ao 

suplementarem a dieta de vacas lactantes com ácidos graxos, obtiveram redução na proteína 

do leite. Esses autores observaram que os ácidos graxos, além de reduzir o fluxo sanguíneo 

mamário, diminui a concentração arterial de aminoácidos no sangue, inibindo a atividade da 

insulina. A redução da proteína do leite tem sido explicada pela redução da síntese 

microbiana, uma vez que lipídios não são fontes de energia para o crescimento microbiano 

(SNIFFEN et al., 1992), ou pela diminuição da disponibilidade de aminoácidos na glândula 

mamária (WU; HUBER, 1994). 

Segundo Maiga e Schingoethe (1997), o crescimento microbiano no rúmen fornece 

aminoácidos para as células mamárias, que são necessários para a síntese de proteínas do 

leite. As bactérias ruminais durante a fermentação geram compostos nitrogenados e 

carbonados que abastecem a maior parte dos aminoácidos usados pelas vacas na síntese de 
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proteína do leite. Em adição, a produção de ácido propiônico durante fermentação ruminal 

também é uma forma de contribuir para a síntese protéica do leite.  

O efeito inibitório dos lipídios sobre a digestibilidade da matéria seca da dieta e 

diminuição da relação acetato/propionato (produto final de degradação da celulose) no rúmen 

contribui para a redução do suprimento de ácido acético, precursor de 50% da gordura do 

leite, principalmente dos ácidos graxos de cadeia curta (CHALUPA; VECCIARELLI; 

ELSER, 1986; PALMQUIST, 1989; SANTOS, 2001). 

Palmquist (1991) não encontrou efeito na produção de leite pela fonte de lipídio, porém, 

foi menor quando os animais consumiram dietas com maior teor de lipídio. Ainda nesse 

mesmo estudo a produção de leite com e sem correção para 4% não sofreu efeito da inclusão 

de lipídio na dieta, principalmente quando esta não estava na forma protegida. Entretanto, 

Pinto (1997) obteve melhora na produção de leite em dieta contendo lipídio protegida 

(Magnapac) comparado ao óleo de soja, ambos a 7% de lipídios, e em relação ao controle, 

com 4% de lipídios. 

 Wu e Hurber (1993) revisaram dados de 49 experimentos, envolvendo 83 

comparaçãos entre dietas com e sem adição de lipídio em vacas leiteiras, e observaram que na 

maioria dos casos o teor de proteína foi reduzido pela adição de fontes de lipídio nas dietas. 

Estes autores concluíram que a redução do teor de proteína verificada nos estudos avaliados 

pode ser explicado em parte pelo aumento da produção de leite, sendo o grau de depressão 

dependente da fonte de lipídio utilizada e resposta a suplementação. Wu, Huber e Chan 

(1994); Silva (1997); Pinto (1997) e Vargas et al. (2002), ao suplementarem vacas lactantes 

com lipídios não encontraram alteração na composição de leite referente a lactose, sólidos 

totais, sólidos totais e densidade. 

 Segundo Santos (2001), aumentos na produção de leite foram observados pelo uso de 

sais de ácidos graxos com cálcio a nível de 4% da MS da dieta (KIN et al., 1993; PEIXOTO 

et al., 1994), pelo uso de ácidos graxos protegidos – Magnapac (PINTO, 1997), sebo bovino 

(MALAFAIA et al., 1996) e pela inclusão de 13% de grão de soja tostado na dieta total 

(FALDET; SATTER, 1991). 
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4.2.3 Fermentação ruminal 

 

 

 A adição de lipídios na dieta pode influenciar a fermentação ruminal diminuindo a 

digestibilidade de fontes de energia não lipídicas. Em carboidratos estruturais essa redução 

pode alcançar mais que 50% quando tem a inclusão de até 10% de lipídio, e essa menor 

digestibilidade é acompanhada por uma diminuição na produção de metano, hidrogênio, 

ácidos graxos voláteis e na relação de acetato:propionato. Ao mesmo tempo, a inibição da 

fermentação ruminal leva a uma depressão na digestibilidade da fibra no trato digestivo 

(JENKINS, 1993). 

Jenkins (1993) atribui às diferenças na estrutura das fontes de lipídios, o fato de se ter 

respostas variadas na inclusão de ácidos graxos, assim quando aumenta o grau de insaturação 

aumenta a digestibilidade do ácido graxo, mas também aumenta a probabilidade da 

fermentação ser prejudicada. A taxa de liberação dos ácidos graxos no rúmen também tem 

influência, pois quando a quantidade de ácidos graxos insaturados excede a capacidade de 

biohidrogenação, esses se acumulam e vão interferir na fermentação.  

Segundo o NRC (2001), reduções na ingestão de MS, teor de gordura do leite, e 

digestão ruminal da fibra são indicadores de que a fermentação sofreu alteração. Lipídios 

insaturados inibem as bactérias ruminais gram-positivas e estimulam aquelas produtoras de 

propionato, causando decréscimo na relação acetato:propionato e produção de metano 

(RICHARDSON et al., 1976; CHALUPA et al., 1984; VARGAS et al., 2002). 

 A relação acetato:propionato no líquido ruminal é influenciada pela dieta, variando de 

3,5:1 em dieta à base de volumoso a 1,25:1 em dieta rica em concentrado (Nagaraja et al., 

1997).  O aumento de ácido acético é associado com maior produção e concentração de 

lipídio no leite, entretanto o aumento de ácido propiônico possui relação inversa com o lipídio 

no leite e aumenta a concentração de proteína no leite (Firkins, 2006). Contudo, a diminuição 

na relação acetato:propionato, que ocorre por alteração na fermentação ruminal, vai 

comprometer a produção e composição de leite.  

As sementes de oleaginosas, de modo geral, apresentam elevado percentual de ácidos 

graxos insaturados (75% em média), como os ácidos oléico, linoléico e linolênico, que são 

líquidos à temperatura ambiente e têm efeito inibitório sobre a população bacteriana Gram-

positiva (VAN NEVEL; DEMEYER, 1988). A inibição das bactérias gram – positivas, 

quando adicionado lipídios nas dietas, se dá pelo enfraquecimento da ligação das enzimas 
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celulases para digestão da celulose, assim, ocorre uma redução da atividade das bactérias 

celulolíticas (JENKINS, 1993) e consequentemente uma menor digestibilidade da fibra. 

Palmquist (1988) especularam que o aumento de volumoso na dieta reduz a toxicidade 

dos ácidos graxos insaturados. Palmquist (1990) não encontrou diferença nas concentrações 

molares de ácidos graxos voláteis com adição de sais de cálcio em diferentes concentrações 

(500g e 1000g/dia) em comparação a dieta sem lipídio para vacas jerseys, usando como 

volumo silagem de milho e feno de alfafa (59% da MS). Weiss e Wyatt (2004) também não 

encontraram diferença nos tratamentos em relação a fermentação ruminal ao utilizarem sais 

de ácidos graxos. 

Elliot, Drackley e Weigel (1996) compararam a inclusão na dieta de diferentes formas 

de proteção de ácidos graxos de cadeia longa (sais de cálcio, perolizado e floculado) e não 

encontrou diferença na fermentação ruminal em relação a dieta sem adição de lipídio. De 

acordo com Schauff e Clark (1996), a inclusão de doses crescentes de sais de cálcio de ácido 

graxo na dieta não alterou o pH do fluido ruminal e a concentração total de AGV e sugeriram 

a inclusão de até 6% de sais de cálcio para não promover efeitos deletérios na fermentação 

ruminal e na digestibilidade da maioria dos nutrientes.a fermentação ruminal  Huang et al. 

(2008) não encontraram efeito para a concentração total de ácidos graxos voláteis e na relação 

acetato:propionato, comparando combinações de óleo de soja e de CLA , sugerindo que a 

adição de lipídio na dieta não tem efeito na fermentação ruminal. 

 

 

4.2.4 Síntese de proteína microbiana ruminal, balanço de energia e balanço dos compostos 

nitrogenados 

 

 

 De acordo com Clark et al (1992), a deficiência de qualquer nutriente pode reduzir a 

síntese de proteína microbiana, a passagem de aminoácidos para o intestino delgado e a 

produção de leite, mas os dois fatores nutricionais mais susceptíveis são a energia e a 

proteína. Vacas leiteiras consomem proteína bruta para suprir nitrogênio, que será usado 

como substrato para crescimento microbiano no rúmen. A parcela que escapou da degradação 

ruminal corresponde a proteína endógena que é responsável em fornecer aminoácidos para 

manutenção e produção de leite.   

A maior parte de proteína que chega para a digestão abomasal e intestinal de origem 

microbiana é usado para estimar o balanço dos compostos nitrogenados e a síntese de proteína 
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microbiana. Elevadas concentrações sanguíneas de ureia no leite são positivamente 

correlacionadas a ingestão de nitrogênio e associadas a maior taxa de excreção urinária de 

ureia. Portanto, a concentração de nitrogênio uréico no plasma e no leite é uma forma usada 

para avaliar o estado nutricional proteico e a eficiência de utilização do nitrogênio, resultando 

em indicadores do equilíbrio ruminal entre nitrogênio e energia (VASCONCELOS et al., 

2010).  

Segundo Oliveira et al. (2001), as excreções de ureia e nitrogênio na urina têm sido 

determinadas por uma única amostragem, chamada de amostra spot.  De acordo com 

Vasconcelos et al. (2010) existem vários métodos para estimar a síntese microbiana ruminal, e 

o mais usado é a excreção urinária de derivados de purina, que é estimada pela soma das 

quantidades de ácido úrico e alantoína excretadas na urina mais a quantidade de alantoína 

secretada no leite.  

Doreau e Ferlay (1995), em revisão reuniram os principais resultados ao longo de dez 

anos referentes a adição de lipídios na dieta e seu efeito na síntese de proteína microbiana, e 

concluíram que em estudo in vivo ocorre aumento na eficiência de síntese microbiana 

atribuída a redução de protozoários e concentração de nitrogênio amoniacal. Entretanto, em 

relação aos estudos in vitro, apresentou redução no crescimento bacteriano, quando eram 

adicionados lipídios no meio de cultivo. 

Se o lipídio é utilizada com sucesso no dieta de vacas leiteiras, não deve de forma 

significativa alterar a fermentação ruminal ou disponibilidade de AA e outros nutrientes 

necessários para o produção de leite (CLARK; KLUSMEYER; CAMERON 1992). De acordo 

com o NRC (2001), alimentos ricos em proteína frequentemente resultam em maior demanda 

de água, em virtude do aumento calórico da proteína e da eliminação de resíduos do 

metabolismo. A otimização da produção de proteína microbiana e ácidos graxos voláteis a 

partir da fermentação ruminal depende não só da competição microbiana por nutrientes, 

principalmente bactérias e protozoários, mas também do sinergismo entre as bactérias 

anaeróbicas, as metanogênicas, fungos e protozoários (KARNATI et al., 2009). 

De acordo com Weiss (1998), as variações nos valores de energia líquida dos 

alimentos podem ser explicadas por variações normais na utilização de energia pelas vacas, 

por diferenças entre experimentos causadas pelo delineamento experimental, por fatores 

relacionados ao animal (consumo de MS e homogeneidade dos animais), por fatores 

relacionados à dieta (fonte e quantidade de PB) e por erros analíticos (medida da variação do 

PV).  
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Dados reportados por Nörnberg et al. (2004) comprovaram que a fonte de energia 

afeta a eficiência energética. O amido e a fibra têm efeito negativo, enquanto o lipídeo tem 

efeito positivo na eficiência energética, pois não promove perda de energia pela produção de 

metano ou energia urinária (Andrew et al., 1991). 

De acordo com os dados de Santos et al. (2009),  as vacas alimentadas com a dieta 

contendo óleo de soja, durante o período de transição, apresentaram melhor balanço de 

energia em comparação àquelas mantidas com a dieta controle, e os animais começaram a 

melhorar o balanço de energia a partir da terceira semana de lactação. Estes autores atribuíram 

o melhor balanço de energia à manutenção do consumo com o fornecimento de dieta de maior 

densidade energética. 

 

 

4.2.5 Parâmetros sanguíneos 

 

 

 Durante o período de lactação é possível estimar os processos de adaptação metabólica 

a novas situações fisiológicas e de alimentação a partir dos metabólitos sanguíneos. A adição 

de lipídios na dieta durante esse período não apresenta dados consistentes, mas espera-se 

aumento dos níveis de colesterol total, triglicerídeos, e colesterol nas frações HDL, LDL e 

VLDL, especialmente em função do aumento do nível de lipídio circulante (BAUMAN; 

LOCK, 2006). 

De acordo com Christensen et al. (1994), o metabolismo ruminal, absorção intestinal, 

transporte sistêmico, metabolismo sistêmico, secreção e deposição de lipídios no organismo 

são aspectos diretamente ligados ao metabolismo de lipídios e podem influenciar os 

parâmetros sanguíneos em animais recebendo ácidos graxos nas dietas. Schauff e Clark 

(1992) e Elliott et al. (1993) enfatizaram que o aumento da concentração de colesterol total no 

sangue ocorre devido à elevação da demanda necessária para digestão, absorção e transporte 

de ácidos graxos de cadeia longa ingerida advinda das fontes de ácidos graxos. 

O perfil metabólico varia em função da fase de lactação e nível de produção. Vacas de 

alta produção apresentam níveis sanguíneos de colesterol, uréia e aspartato aminotransferase 

(AST) significativamente mais elevados, e níveis de cálcio e glicose mais baixos comparados 

com vacas de baixa produção (GONZALES; ROCHA, 1998). Elliott et al. (1993) e Bremmer, 

Ruppert e Clark (1998) verificaram aumento da concentração de triglicerídeos e colesterol 

total em vacas no início de lactação com médias de produção de 40, 35 e 25 Kg/dia. 



41 

 

Além dos metabólitos relacionados ao lipidograma, é importante determinar a 

concentração de nitrogênio e ureia circulante para fazer avaliação do balanço de nitrogênio, 

por refletir no metabolismo ruminal da proteína e possibilita avaliar o balanço de 

proteína/energia da dieta (GONZALES; ROCHA, 1998). Assim, Drackley et al. (1992) e 

Elliott et al. (1993) avaliaram a suplementação de lipídio em vacas Holandesas e não 

observaram mudanças nas concentrações de uréia no sangue dos animais. De acordo com 

Schauff et al. (1992), mudanças nas concentrações de uréia e nitrogênio plasmático poderiam 

ser atribuídas às baixas concentrações de nitrogênio amoniacal no rúmen. 

Freitas Júnior (2010) encontrou maiores concentrações de colesterol total e colesterol-

LDL vacas alimentadas com dietas contendo fontes de lipídio em relação à dieta controle. As 

concentrações de uréia e nitrogênio uréico, no soro e no leite, foram semelhantes entre as 

dietas utilizadas, senão para a dieta contendo sais de cálcio de ácidos graxos, que foram 

menores do que a dieta controle. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

5.1 Local, instalações e animais 

 

 

O experimento foi conduzido nas dependências do Laboratório de Pesquisa em 

Bovinos de Leite do Departamento de Nutrição e Produção Animal (VNP) da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, Campus de Pirassununga, no 

período de 23 de agosto a 14 de novembro de 2011.  

Foram utilizadas 16 vacas da raça Holandesa, agrupadas em quatro quadrados latinos 

4x4, contemporâneos e balanceados, de acordo com o período de lactação. O experimento foi 

constituído por quatro períodos, com duração de 21 dias cada um, sendo os 14 primeiros dias 

de adaptação às dietas e os demais para avaliar as variáveis mensuradas. Para melhor 

distribuição dos tratamentos avaliados, as vacas foram selecionadas de acordo com a 

produção de leite anterior, peso corporal, ordem de partos e escore de condição corporal. 

Os animais foram alojados em estábulo tipo “free-stall”, em baias individuais, sendo 

ordenhados mecanicamente duas vezes ao dia. Após os procedimentos de ordenha os animais 

ficaram cerca de 1 hora em um curral de descanso, para a avaliação da ocorrência de cios, e 

ao mesmo tempo, para exercitarem. O consumo de matéria seca das dietas foi avaliado de 

forma individual e mensurado diariamente. 

 

 

5.2 Dietas experimentais  

 

 

Os animais foram alimentados com quatro dietas durante o período experimental, 

formuladas para serem isonitrogenadas, de forma a atenderem as exigências nutricionais de 

vacas em lactação com aproximadamente 600 kg de peso corporal, 12 semanas de lactação, 

produzindo diariamente 35,0 kg de leite com 3,5% de gordura, conforme recomendações do 

NRC (2001). 

Os animais foram distribuídos aleatoriamente dentro dos quadrados latinos para receber 

as seguintes dietas experimentais: 1) Controle (C), composto por dieta basal de 

aproximadamente 2,5% de extrato etéreo; 2) Óleo de soja (OS), composto por dieta com 
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aproximadamente 5,5% de extrato etéreo, baseada na inclusão de 3,0% de óleo de soja 

refinado no concentrado; 3) Sais de cálcio de ácidos graxos (SC1) (MEGALAC-E®, Química 

Geral do Nordeste e Arm & Hammer, Inc.), composto por dieta com aproximadamente 5,5% 

de extrato etéreo, baseada na inclusão de 3,0% de sais de cálcio de ácidos graxos no 

concentrado 4) Sais de cálcio de ácidos graxos (SC2), (LACTOPLUS®, Dalquim-Nutriacid 

Nutrição e Ciência), composto por dieta com aproximadamente 5,5% de extrato etéreo, 

baseada na inclusão de 3,0% de sais de cálcio de ácidos graxos no concentrado. As 

respectivas dietas e água foram fornecidos “ad libitum” e o volumoso utilizado durante o 

experimento foi a silagem de milho. 

Durante o período experimental, os animais recebiam a dieta em proporção 50:50 

(volumoso:concentrado) duas vezes ao dia. No período da manhã e a tarde, às 8:00 e a tarde 

às 13:30 horas. As proporções de silagem de milho e concentrado foram fornecidas na forma 

de dieta total e completa. 

A proporção dos ingredientes no concentrado e dieta total, assim como a respectiva 

composição química - bromatológica das dietas experimentais, concentrado e ingredientes 

encontram-se nas tabelas 1, 2, 3 e 4. 
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Tabela 1 – Composição química-bromatológica, nutrientes digestíveis totais (NDT), energia líquida de lactação (ELL), e 
energia bruta (EB) dos ingredientes utilizados nas dietas experimentais 

 1Valor expresso em porcentagem da matéria natural; 2Valores expressos em porcentagem da matéria seca; 3Valores estimados 
pelas equações do NRC (2001) ; 4Obtido com auxílio de bomba calorimétrica; 5SM: Silagem de milho; 6FS: Farelo de soja; 7 

FB: Fubá de milho ; 8OS: Óleo de soja; SC19  Megalac -  E®; 10SC2 Lactoplus®. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Itens  SM5 FS6 FB7 OS8 SC19 SC210 
Matéria seca1 29,71 87,31 86,30 99,74 97,20 95,40 
Matéria orgânica  93,52 93,12 97,12 - 76,19 76,63 
Matéria mineral2 6,48 6,88 2,88 - 23,81 23,37 
Proteína bruta 2 8,67 49,70 8,40 - - - 
Nitrogênio insolúvel em detergente neutro2 11,14 8,00 1,40 - - - 
Nitrogênio insolúvel em detergente ácido2 5,12 4,48 3,46 - - - 
Extrato etéreo2 3,74 2,07 3,13 99,74 83,27 81,73 
Carboidratos não fibrosos2 29,17 29,73 69,58 - - - 
Fibra em detergente neutro2 54,08 11,19 7,97 - - - 
FDN corrigida para cinzas e proteína2 47,60 4,31 5,09 - - - 
Fibra em detergente ácido2 36,05 6,78 3,40 - - - 
FDA indigestível2 10,96 0,40 0,74 - - - 
Lignina2 6,30 2,20 3,10 - - - 
Nutrientes digestíveis totais3 64,14 79,85 86,34 183,96 165,97 165,97 
Energia líquida de lactação3(Mcal/Kg) 1,87 2,31 2,20 2,32 2,29 2,29 
Energia bruta4 (Mcal/Kg de MS) 3,90 4,09 3,75 9,36 8,69 8,69 
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Tabela 2 – Composição químico-bromatológica dos concentrados experimentais 

Ingredientes (%MS) 
Concentrados experimentais6 

C OS SC1 SC2 

Fubá de milho 52,64 46,09 47,81 47,84 

Farelo de soja 40,68 41,24 41,24 41,24 

Óleo de soja - 5,99 - - 

Sais de cálcio - - 5,99 5,99 

Ureia 0,80 0,80 0,80 0,80 

Sulfato de amônia 0,08 0,08 0,08 0,08 

Bicarbonato de sódio 1,58 1,58 1,58 1,58 

Fosfato bicálcico 1,10 1,10 1,10 1,10 

Óxido de magnésio 0,18 0,18 0,18 0,18 

Calcáreo 1,98 1,98 0,22 0,22 

Mistura mineral¹ 0,44 0,44 0,44 0,44 

Sal comum 0,52 0,52 0,52 0,52 

     

Composição química 
Matéria seca2 87,34 88,15 87,81 87,71 

Matéria orgânica3 89,01 89,16 87,48 87,51 

Matéria mineral3 10,99 10,84 12,52 12,49 
Proteína bruta3 26,88 26,61 26,75 26,75 

Nitrogênio insolúvel em detergente neutro4 4,78 4,26 4,40 4,40 

Nitrogênio insolúvel em detergente ácido4 5,08 4,89 5,25 5,25 

Extrato etéreo3 2,49 8,26 7,34 7,25 

Carboidratos não fibrosos3 50,89 45,54 44,96 45,08 

Fibra em detergente neutro3 8,75 8,29 8,43 8,43 

Fibra em detergente ácido3 4,55 4,36 4,42 4,42 

Lignina3 2,53 2,34 2,39 2,39 

Nutrientes digestíveis totais5 78,29 85,51 82,90 82,81 

Energia líquida de lactação5 (Mcal/Kg) 2,08 2,74 2,60 2,59 

Energia bruta (Mcal/kg MS) 3,72 4,04 4,07 4,07 
1Composição por kg do produto: Cobalto (mín) 250mg; Cobre (mín) 10.40g; Etoxiqium 206mg; Iodo (mín) 
625mg; Manganês (mín) 42,70g; Selênio (mín) 316mg; Vitamina A (mín) 4000000UI; Vitamina D3 (mín) 
1000000UI; Vitamina E (mín) 18750UI; Zinco (mín) 42,70g; 2Valor expresso em porcentagem da matéria 
natural; 3Valores expressos em porcentagem da matéria seca; 4Valores expressos em porcentagem do nitrogênio 
total; 5Valores estimados pelas equações do NRC (2001); 6Controle (C); Óleo de soja (OS); Megalac - E® 
(SC1); Lactoplus® (SC2). 
 

 



46 

 

Tabela 3 – Composição químico-bromatológica das dietas experimentais 

Ingredientes (%) 
Dietas experimentais6 

C OS SC1 SC2 

Silagem de milho 50,02 50,05 50,05 50,05 

Fubá de milho 26,31 23,02 23,88 23,88 

Farelo de soja 20,33 20,60 20,60 20,60 

Óleo de soja - 2,99 - - 

Sais de cálcio - - 2,99 2,99 

Ureia 0,40 0,40 0,40 0,40 

Sulfato de amônia 0,04 0,04 0,04 0,04 

Bicarbonato de sódio 0,79 0,79 0,79 0,79 

Fosfato bicálcico 0,55 0,55 0,55 0,55 

Óxido de magnésio 0,09 0,09 0,09 0,09 

Calcáreo 0,99 0,99 0,13 0,13 

Mistura mineral1 0,22 0,22 0,22 0,22 

Sal comum 0,26 0,26 0,26 0,26 

 

Composição química 

Matéria seca2 58,53 58,94 58,77 58,71 

Matéria orgânica3 91,92 92,12 92,28 92,28 

Matéria mineral3 8,74 8,66 9,50 9,49 

Proteína bruta3 17,78 17,64 17,71 17,71 

Nitrogênio insolúvel em detergente neutro4 7,96 7,70 7,77 7,77 

Nitrogênio insolúvel em detergente ácido4 5,10 5,01 5,19 5,19 

Extrato etéreo3 3,12 6,00 5,54 5,49 

Carboidratos não fibrosos3 36,85 36,74 37,33 37,33 

Fibra em detergente neutro3 31,41 31,18 31,25 31,25 

Fibra em Detergente ácido3 20,08 19,98 20,01 20,01 

Lignina3 4,41 4,32 4,35 4,35 

Nutrientes digestíveis totais5 68,44 73,92 74,66 74,66 

Energia líquida de lactação5 (Mcal/Kg) 1,91 1,98 2,00 2,00 

Energia bruta (Mcal/kg MS) 3,69 3,97 3,95 3,95 
1Composição por kg do produto: Cobalto (mín) 250mg; Cobre (mín) 10.40g; Etoxiqium 206mg; Iodo (mín) 625mg; 
Manganês (mín) 42,70g; Selênio (mín) 316mg; Vitamina A (mín) 4000000UI; Vitamina D3 (mín) 1000000UI; 
Vitamina E (mín) 18750UI; Zinco (mín) 42,70g; 2Valor expresso em porcentagem da matéria natural; 3Valores 
expressos em porcentagem da matéria seca; 4Valores expressos em porcentagem do nitrogênio total; 5Valores 
estimados pelas equações do NRC (2001); 6Controle (C); Óleo de soja (OS); Megalac - E® (SC1); Lactoplus® 
(SC2). 
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5.3 Análise de alimentos 

 

 

Diariamente foram feitas pesagens da quantidade de volumoso e concentrado 

fornecidas e das sobras de cada dieta experimental, para estimar o consumo individual. Os 

animais foram arraçoados de acordo com o consumo de matéria seca do dia anterior, de forma 

a ser mantido o percentual de sobras das dietas entre 5 e 10 % do fornecido. Durante os sete 

dias de período experimental foram coletadas amostras de silagem, dos ingredientes do 

concentrado e sobras para a realização de análises bromatológicas e cálculo do consumo de 

matéria seca e nutrientes. 

Nos alimentos fornecidos e nas amostras de sobras foram analisados os teores de 

matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), matéria mineral (MM), extrato etéreo (EE), 

proteína bruta (PB), nitrogênio insolúvel em detergente neutro (NIDN), nitrogênio insolúvel 

em detergente ácido (NIDA) e lignina de acordo com as metodologias descritas por Silva e 

Queiroz (2002). O teor de proteína bruta (PB) foi obtido pela multiplicação do teor de 

nitrogênio total por 6,25. 

Os nutrientes digestíveis totais observados NDT= PBd + FDNd + (EEd*2,25) + CNFd 

foram calculados de acordo com Weiss et al. (1992). Os teores de fibra detergente neutro 

(FDN), fibra detergente neutro livre de cinza e proteína (FDNcp), e fibra detergente ácido 

(FDA) foram obtidos conforme método descrito por Van Soest e Mason (1991), utilizando-se 

α-amilase sem adição de sulfito de sódio na determinação do FDN, em Sistema Ankon®.  

 

 

5.4 Digestibilidade aparente total 

 

 

As fezes foram coletadas via retal no 17°, 18° e 19° dias de cada período experimental, 

sempre antes das ordenhas da manhã e da tarde, sendo acondicionadas em sacos plásticos e 

armazenadas em freezer à -20 oC, e ao final do período de coleta foi feita à amostra composta 

por animal com base no peso seco ao ar. 

Na determinação da digestibilidade aparente total da matéria seca e dos nutrientes a 

quantidade total de matéria seca fecal excretada foi estimada pela concentração de fibra em 

detergente ácido indigestível (FDAi). As amostras de silagem, sobras e fezes foram pré-secas 
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em estufa com ventilação forçada (65°C/72 horas), e, em conjunto com as demais amostras de 

ingredientes, foram processadas em moinho de facas com peneiras de orifícios de 2 mm. 

Para avaliação dos teores dos componentes indigestíveis, as amostras processadas 

foram acondicionadas em sacos de tecido não-tecido (TNT-100g/m2), com dimensões de 4 x 5 

cm. As alíquotas foram acondicionadas em todos os sacos, segundo a relação de 20 mg de 

matéria seca por centímetro quadrado de superfície (NOCEK, 1988). 

Antes da incubação das amostras duas vacas da raça Holandesa foram adaptadas 

durante 7 dias com dieta a base de farelo de soja e milho moído, e recebendo silagem de 

milho como volumoso. Posteriormente ao período de adaptação dos animais, as amostras 

foram incubadas no rúmen por período de 288 horas, segundo adaptação de técnica descrita 

por Casali et al. (2008). 

 Após a retirada do rúmen os sacos foram lavados com água corrente até o total 

clareamento desta, e imediatamente conduzidos à estufa de ventilação forçada (65º/72 horas). 

Após este período, os sacos foram submetidos à secagem em estufa não ventilada (105ºC/45 

minutos), sendo retirados, acondicionados em dessecador (20 sacos/dessecador), e pesados, 

obtendo-se a matéria seca indigestível. Posteriormente, os sacos foram submetidos ao 

tratamento com detergente ácido (MERTENS, 2002) por uma hora, em equipamento 

analisador de fibra Ankon®. Após este período foram lavados com água quente e acetona, 

sendo secos e pesados conforme procedimento anterior. Ao final deste tratamento, obteve-se a 

FDAi. 

 

 

5.5 Balanço de energia 

 

 

Para obtenção do consumo de energia bruta e realização do cálculo da eficiência do 

uso de energia consumida, as amostras de silagem, ingredientes e concentrados foram 

analisadas quanto ao seu teor de energia bruta em bomba calorimétrica, de acordo com 

Havartine e Allen (2006). O consumo de energia digestível (CED) foi obtido por meio do 

coeficiente de digestibilidade das dietas experimentais e do consumo de energia bruta, de 

acordo com os valores de energia obtidos para os ingredientes e a silagem de milho 

(HAVARTINE e ALLEN, 2006). 

O consumo de energia líquida (CEL), os valores de energia líquida de produção (ELP) 

e energia líquida de ganho (ELg), foram calculados de acordo com as equações do NRC 
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(2001), a seguir: CEL (Mcal/dia) = 0,703 × EM (consumo) − 0,19 + {[(0,097 × EM 

(consumo) + 0,19)/97] × [EE − 3]}; EM (consumo) = 1,01 × (ED (consumo) − 0,45] + 0,0046 

× (EE − 3) onde: EM = energia metabolizável; EE = extrato etéreo; ED = energia digestível.  

Os valores de energia metabolizável (EM) foram obtidos pela seguinte fórmula: EM 

(Mcal/Kg) = [1,01 * {(%CNF/100) *4,2+ (%FDN/100) *4,2 + (%PB/100) *5,6 + (%AG/100) 

* 9,4 - 03)}-0,45] + 0, 0046 * (EE-3,0).  

Para o cálculo de energia digestível (ED) dos suplementos de lipídio com e sem 

glicerol foram utilizadas a seguintes fórmulas: Com glicerol ED (Mcal/dia) = [{9,4 * DAG 

*0,9*(EE/100)} + (4,3*0,1*(EE/100)}]; Sem glicerol ED (Mcal/dia) = 9,4 * DAG * 

(EE/100), onde: DAG = digestibilidade dos ácidos graxos.  

Os valores de energia líquida de produção (ELp) foram calculados segundo a fórmula: 

ELp (Mcal/dia) = produção de leite (Kg) × (0,0929 × G% + 0,0563 × pv% + 0,0395 × 

lactose%) onde: G%=teor de lipídio no leite; pv=teor de proteína verdadeira do leite.  

A mudança de peso de corpo vazio (MPCV) foi calculada a partir do peso vivo (PV) 

onde: PCV = 0,817* PV. A energia líquida de ganho foi calculada através da fórmula: ELg = 

1,42 EM – 0,174*EM + 0,0122*EM*1,65. 

A eficiência de utilização de energia foi calculada de acordo com Harvatine e Allen 

(2006) da seguinte forma: Eficiência produção de leite = EL (consumo) – EL (ganho PV) – 

EL (leite); Eficiência lactação = EL produção de leite + EL ganho de PV)/Consumo de ED. 

 

 

5.6 Balanço de nitrogênio 

 

 

Para o cálculo de balanço de nitrogênio foi realizada a determinação da concentração 

de creatinina na urina de acordo com metodologia descrita por Valadares et al. (1999) e 

Rennó (2003). As amostras spot de 50 mL de urina foram obtidas de todas as vacas no 16º dia 

de cada período experimental, quatro horas após a alimentação matinal, durante micção 

estimulada por massagem na vulva.  As alíquotas de 50 mL de urina (amostra spot) foram 

filtradas e alíquotas de 10 mL foram diluídas imediatamente em 40 mL de ácido sulfúrico a 

0,036 N para evitar destruição bacteriana dos derivados de purinas e precipitação do ácido 

úrico e foram armazenadas a -15 oC para posteriores análises de ácido úrico e alantoína. Uma 

amostra de urina pura foi armazenada para determinação dos compostos nitrogenados totais, 

de uréia e creatinina.  
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As concentrações de creatinina foram determinadas por meio de kits comerciais 

(Laborlab®), utilizando reação enzimática calorimétrica cinética em aparelho SBA-200 

CELM®. Para a realização dessa análise, 100 µL de urina foram diluídos em 4.900 µL de 

água deionizada. Os resultados obtidos foram calculados pela seguinte fórmula: Creatinina 

(mg/dL)= creatinina (mg/dL)*0,020*50 (BIGGS e COPPER, 1961). 

O volume urinário total diário foi estimado dividindo-se as excreções urinárias diárias 

de creatinina pelos valores observados de concentração de creatinina na urina das amostras 

spot, segundo Oliveira et al. (2001). A excreção urinária diária de creatinina foi estimada a 

partir da proposição de 24,05 mg/Kg de peso vivo (PV) (CHIZZOTTI, 2004). Dessa forma, 

com a excreção média diária de creatinina e a concentração de creatinina (mg/dL) na amostra 

spot de urina, foi estimado o volume total diário de urina, em litros por vaca/dia, para o 

cálculo do balanço de nitrogênio. 

O consumo de nitrogênio foi determinado retirando-se o valor de conversão de 

nitrogênio total das amostras para obtenção do valor de proteína bruta (6,25), obtendo-se a 

quantidade em gramas de nitrogênio consumida. O mesmo cálculo foi realizado com os 

valores de proteína bruta das fezes obtendo-se a excreção total de nitrogênio em g/Kg MS. 

O nitrogênio total das amostras de urina e leite foram determinados de acordo com as 

metodologias descritas por Silva e Queiroz (2002), onde a quantidade em gramas de 

nitrogênio para cada 100 mL de urina ou leite foi obtido dividindo-se o valor de proteína bruta 

das amostras pelo fator 6,25 para as amostras de urina e do fator 6,38 para as amostras de 

leite. 

O balanço de nitrogênio foi obtido subtraindo o total de nitrogênio em gramas 

consumido pelos valores de nitrogênio na urina, fezes e leite, obtendo-se os valores de 

nitrogênio retido em gramas e em porcentagem de nitrogênio total. 

 

 

5.7 Fermentação ruminal 

 

 

Para avaliação dos parâmetros de fermentação ruminal, as amostras de líquido ruminal 

foram coletadas com a utilização de sonda esofágica três horas após a alimentação da manhã. 

Logo após a coleta foram determinados os valores de pH ruminal utilizando phagâmetro. As 

amostras foram armazenadas em caixas térmicas e encaminhadas ao Laboratório de 

Bromatologia da FMVZ-USP. 
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No laboratório as amostras foram centrifugadas a 2.000 x g por 15 minutos, 1 mL do 

sobrenadante foi colocado em tubo de ensaio e adicionando-se 0,2 mL de ácido fórmico P.A., 

arrolhado e identificado e armazenado em congelador a -20 oC para determinação de ácidos 

graxos de cadeia curta. Da mesma amostra 2 mL do sobrenadante foi pipetado e armazenado 

em tubos de ensaio contendo 1 mL de ácido sulfúrico a 1 N, para posterior determinação da 

concentração de nitrogênio amoniacal (N-NH3). 

A metodologia utilizada para análise de ácidos graxos de cadeia curta foi preconizada 

por Erwin et al. (1961), sendo utilizado cromatógrafo a gás (Modelo 9001 Gás 

Chromatograph, Marca Finnigan) equipado com coluna de vidro de 02 metros de 

comprimento x 1/4, empacotada com 80/120 Carbopack B-DA/4% Carbowax 20M. Os gases 

utilizados foram o nitrogênio como gás de arraste na vazão de 25 mL/minuto, oxigênio como 

gás comburente na vazão de 175 mL/minuto, e hidrogênio como gás combustível na vazão de 

15 mL/minuto. As temperaturas utilizadas do vaporizador foi de 220 oC, do detector de 

ionização de chamas de 250 oC e da coluna de sepadieta de 195 oC por 3 minutos, 

aumentando 10 oC/minuto até 200 oC. 

Soluções padrão a 0,1 Normal de ácido acético, propiônico e butírico foram 

preparadas e padronizadas com hidróxido de potássio (KOH) 0,1 Normal, a fim de produzir 

solução padrão de ácidos graxos voláteis de concentração conhecida. As determinações foram 

realizadas injetando-se 1 µL de amostra em cromatógrafo integrado a computador, que 

processava os cálculos de quantificação, utilizando-se do software BORWIN versão 1.21 para 

cromatografia.   

O nitrogênio amoniacal (N-NH3) foi determinado pelo método de ácido salicílico. 

Foram adicionados aos tubos contendo amostras de líquido ruminal e ácido sulfúrico a 1 N, 1 

mL de tungstato de sódio a 10%, e posteriormente as amostras foram centrifugadas a 1.200 x 

g durante 15 minutos. Em seguida foram pipetados 25 µL do sobrenadante a um tubo limpo e 

neste adicionados 5 mL do reagente fenol e 5 mL de hipoclorito. 

Os tubos foram agitados para homogeneização das amostras e colocados em banho-

maria a 37 ºC durante 15 minutos adquirindo coloração azul. Após resfriamento as amostras 

foram analisadas em espectofotômetro quanto a sua absorbância e os resultados obtidos foram 

utilizados em equação de regressão para calcular a concentração em mg/dL, onde: 

Concentração de N-NH3 (mg/dL) = Absorbância – (a)/b; b= R2 da equação elaborada a partir 

do padrão. 
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5.8 Síntese de proteína microbiana ruminal 

 

 

As análises para determinação da síntese de proteína microbiana foram realizadas no 

Laboratório de Bioquímica e Fisiologia Animal do VNP-FMVZ-USP. As amostras utilizadas 

para análise de alantoína no leite foram coletadas de dois dias alternados, sendo provenientes 

das duas ordenhas diárias. Uma alíquota de 10 mL de leite foi diluída com 5 mL de ácido 

tricloroacético a 25%, sendo filtrada em papel-filtro e congelada para posterior determinação 

dos níveis de uréia e alantoína no leite desproteinizado. Alíquotas de 50 mL de urina (amostra 

spot) foram obtidas de todas as vacas no 16º dia do período experimental, aproximadamente 4 

horas após a alimentação, durante micção estimulada por massagem na vulva. A urina foi 

filtrada e alíquotas de 10 mL foram diluídas imediatamente em 40 mL de ácido sulfúrico a 

0,036 N para evitar destruição bacteriana dos derivados de purinas e precipitação do ácido 

úrico. Uma amostra de urina pura foi armazenada para determinação dos compostos 

nitrogenados totais, de uréia e creatinina. 

 As concentrações de creatinina foram determinadas por meio de kits comerciais 

(Laborlab®), utilizando reação enzimática calorimétrica cinética em aparelho SBA-200 

CELM®. O volume urinário total diário foi estimado dividindo-se as excreções urinárias 

diárias de creatinina pelos valores observados de concentração de creatinina na urina das 

amostras spot, segundo Oliveira et al. (2001).  

A excreção urinária diária de creatinina foi estimada a partir da excreção média diária, 

estabelecida de 24,05 mg/Kg de peso vivo para vacas leiteiras (CHIZZOTTI, 2004). Dessa 

forma, com a excreção média diária de creatinina e a concentração de creatinina (mg/dL) na 

amostra spot de urina, foi estimado o volume total diário de urina, em litros por vaca/dia. Os 

níveis de alantoína na urina e os de ácido úrico na urina e alantoína do leite foram 

determinados pelo método colorimétrico, conforme metodologia de Fujihara et al. (1987), 

descrita por Chen e Gomes (1992).  

A excreção total de derivados de purinas foi calculada pela soma das quantidades de 

alantoína e ácido úrico excretadas na urina e da quantidade de alantoína excretada no leite, 

expressas em mmol/dia. As purinas microbianas absorvidas (Pabs, mmol/dia) foram 

calculadas a partir da excreção de derivados de purinas (DP, mmol/dia), por meio da equação 

Pabs = (DP-0,236*PV0,75)/0,84, em que 0,84 é a recupedieta de purinas absorvidas como 

derivados de purina e 0,236*PV0,75, a excreção endógena de derivados de purina 

(ORELLANA BOERO et al., 2001).  
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Foram avaliadas também as purinas absorvidas, considerando-se a excreção endógena 

de 0,512*PV0, 75 e a recupedieta de 0,70 encontradas por González-Ronquillo et al. (2003). A 

síntese ruminal de compostos nitrogenados (Nmic, gN/dia) foi calculada com base nas purinas 

absorvidas (Pabs, mmol/dia), utilizando-se a equação (CHEN e GOMES, 1992): Nmic = 

(70*Pabs)/(0,83*0,134*1.000), em que 70 é o conteúdo de N nas purinas (mgN/mol); 0,134, a 

relação N purina: N total nas bactérias (VALADARES et al., 1999); e 0,83, a digestibilidade 

intestinal das purinas microbianas. 

 

 

5.9 Produção e composição do leite 

 

 

As vacas foram ordenhadas mecanicamente duas vezes ao dia, às 6:00 e as 15:30 

horas, sendo a produção de leite registrada diariamente durante todo o período experimental. 

A produção de leite foi corrigida para 3,5% de gordura (PLC) segundo fórmula de Sklan et al. 

(1992), onde PLC = (0,432 + 0,1625 * teor de lipídio do leite) * Kg de leite. Foi determinado 

o teor de gordura e proteína do leite. 

As amostras utilizadas para análise da composição do leite foram obtidas no 16o de 

cada período experimental, sendo cada amostra proveniente das duas ordenhas diárias. Foram 

determinados também os teores de gordura, proteína e lactose. Para a determinação do teor de 

gordura no leite foram utilizadas amostras a fresco, segundo a metodologia descrita por 

Gerber (COELHO; ROCHA, 1977) no Laboratório de Tecnologia de Produtos de Origem 

Animal do VNP-FMVZ-USP. Também foram realizadas as análises no leite de nitrogênio 

total (NT) e lactose utilizando o equipamento LACTOSCAN no Laboratório de Bioquímica e 

Fisiologia Animal do Departamento de Nutrição e Produção Animal da FMVZ-USP. Para 

determinação da uréia e nitrogênio uréico no leite, as amostras de leite foram desproteinizadas 

da mesma forma que as amostras utilizadas na análise da alantoína. As análises da 

concentração de uréia no leite desproteinizado foram realizadas no Laboratório de Bioquímica 

e Fisiologia Animal do Departamento de Nutrição e Produção Animal da FMVZ-USP, por 

meio de kits comerciais (Laborlab® e CELM®). A concentração de nitrogênio uréico no leite 

foi determinada indiretamente por meio da seguinte fórmula: Nitrogênio uréico = uréia 

(mg/dL)/2,14. 
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5.10 Parâmetros sanguíneos 

 

 

As coletas de sangue foram realizadas no 19º dia de cada período experimental por 

punção da veia e/ou artéria coccígea, antes do fornecimento das dietas no período da manhã. 

As amostras foram coletadas em tubos com vácuo (vacutainer) de 10 mL para dosagem dos 

parâmetros sanguíneos glicose, colesterol total, colesterol-HDL, proteínas totais, albumina, 

uréia e nitrogênio uréico, as enzimas aspartato aminotransferase (AST) e gama glutamil 

transferase (GTT), no soro. 

Imediatamente após coleta as amostras foram coletadas refrigeradas e centrifugadas a 

2000 x g durante 15 minutos, para a sepadieta do soro ou plasma. O centrifugado obtido foi 

transferido para cubetas de plásticos, identificados e armazenados a -20 ºC, até o 

procedimento das análises laboratoriais. 

As análises das concentrações dos parâmetros sanguíneos foram realizadas no 

Laboratório de Bioquímica e Fisiologia Animal do Departamento de Nutrição e Produção 

Animal da FMVZ-USP, por meio de kits comerciais (Laborlab® e CELM®) que utilizam 

método enzimático colorimétrico de ponto final, sendo a leitura realizada em analisador 

automático de bioquímica sanguínea (Sistema de Bioquímica Automático SBA-200 

CELM®).  

 

 

5.11 Avaliação do escore de condição corporal e peso corporal 

 

 

O escore de condição corporal (ECC) e o peso corporal foram avaliados no sétimo dia 

de adaptação e no final de cada período experimental, para avaliação da variação de peso. O 

peso dos animais foi correspondente à média de duas pesagens sucessivas, feitas antes do 

fornecimento das alimentações e após as ordenhas durante dois dias. Para o cálculo da 

variação de ECC e de peso corporal, foram considerados os pesos do sétimo dia de adaptação 

e do final de cada período experimental. As mensurações do ECC foram realizadas segundo 

metodologia proposta por Edmonson et al. (1989). 
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5.12 Análises estatísticas 

 

 

Os dados obtidos foram submetidos ao SAS (Version 9.1.3, SAS Institute, Cary, NC 

2004), verificando a normalidade dos resíduos e a homogeneidade das variâncias pelo PROC 

UNIVARIATE. 

Os dados foram analisados, pelo PROC MIXED de acordo com a seguinte modelo: 

Yijky = µ + Qi + Aj + Py + Tk + eijyk 

onde: Yijyk = variável dependente, µ = media geral, Qi = efeito de quadrado(i = 1 to 

4), Aj = efeito de animal (j = 1 to 16), Py = efeito do período (y = 1 to 4), Tk = efeito do 

tratamento (k =1 to 4), e eijk = erro.  Efeito aleatório Aj Py = efeito de animal e período 

respectivamente. Os graus de liberdade calculados foram realizados de acordo com o método 

satterthwaite (ddfm = satterth). 

Os dados obtidos foram analisados por contrastes ortogonais, sendo: contraste C1 = 

controle vs fontes de gordura; C2 = óleo de soja vs gordura protegida; C3 = Megalac-E vs 

Lactoplus. Foi adotando nível de significância de 5%. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

6.1 Consumo e digestibilidade 

 

 

Os resultados referentes ao consumo diário de MS e nutrientes, de acordo com as 

dietas experimentais, podem ser observados na tabela 4. Observou-se efeito (P<0,05) no CMS 

e CMO, em que os animais submetidos às dietas com fontes de lipídios apresentaram menores 

valores no consumo do que aqueles que receberam a dieta controle. De forma semelhante, foi 

observado efeito (P<0,05) para o consumo de FDN e CNF, no qual os animais que receberam 

dieta com adição de lipídios apresentaram menor consumo do que os animais receberam a 

dieta controle. Os animais submetidos ás dietas com adição de lipídio apresentaram menor 

CMS, e como os níveis de CNF e FDN eram semelhantes entre as dietas, esse menor CMS 

levou à redução no consumo desses nutrientes.  

O consumo de proteína bruta foi maior (P<0,05) para a dieta controle em relação às 

dietas com adição de lipídios, justificado pelo consumo de matéria seca de acordo com a 

tabela 4. Foi observado efeito para o consumo de proteína bruta entre as fontes de lipídios, e 

os animais que receberam óleo de soja apresentaram menor valor em relação aos animais que 

consumiram sais de cálcio na dieta. Essas diferenças podem ser explicadas pela diferença 

numérica do consumo de matéria seca (Tabela 4) que foi menor para a dieta com óleo de soja 

e que refletiu no consumo de proteína bruta. 

Foi observado efeito (P<0,05) (Tabela 4) no consumo de EE, no qual os animais que 

receberam dietas com fontes de lipídios apresentaram maior consumo de EE do que os 

animais submetidos à dieta controle. Este resultado pode ser explicado pelo maior teor de EE 

das dietas com fontes de lipídios (Tabela 3). Também foi observado efeito (P<0,05) para o 

consumo de extrato etéreo, nos animais que receberam óleo de soja, estes apresentaram 

maiores valores do que os animais que receberam sais de cálcio de ácidos graxos, resultados 

este explicado pelos teores de EE das dietas (Tabela 3). 

Para dietas contendo de 5 a 6% de extrato etéreo na matéria seca, segundo o NRC 

(2001), a adição de óleo de sementes e ácidos graxos parcialmente hidrogenados reduz o 

consumo, de uma forma geral, e a adição de sais de cálcio de ácidos graxos nas dietas de 

vacas leiteiras resulta em diminuição linear no consumo de matéria seca. Assim, neste 
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experimento, a suplementação de ácidos graxos ω-6 tanto na forma de óleo de soja quanto na 

forma de sais de cálcio, apresentaram redução no consumo e não diferiram entre si.  

Não foi observado efeito para o consumo de NDT (P>0,05) entre as dietas 

experimentais (Tabela 4), resultado este que pode ser explicado pelos teores de extrato etéreo 

apresentados pelas dietas experimentais (Tabela 3), pois mesmo ocorrendo diminuição de 

consumo de matéria seca para as dietas com ácidos graxos, estas apresentavam maiores teores 

de extrato etéreo e consequentemente maiores consumos de NDT. O consumo de ELL foi 

maior (P>0,05) para as dietas com ácidos graxos em relação à dieta controle (Tabela 4), o que 

pode ser justificado pela maior ELL das dietas com fontes de lipídios (Tabela 3). 

Embora existam estudos sobre o uso de lipídio na dieta de vacas em lactação, os 

mecanismos pelo qual esta suplementação influencia o consumo ainda não estão devidamente 

elucidados. No entanto, de acordo com Allen (2000), há fortes evidências de que o efeito do 

lipídio sobre a fermentação ruminal, motilidade intestinal, aceitabilidade da dieta com 

suplemento, liberação de hormônios intestinais, mecanismos regulatórios que controlam a 

ingestão de alimentos e a capacidade limitada dos ruminantes de oxidar os ácidos graxos 

sejam as principais razões da inibição de consumo. 

Rabiee at al. (2012) apresentaram que todas as fontes suplementares de ácidos graxos 

causam uma diminuição no CMS, em média de 880 g/vaca/dia, sendo que a maior redução é 

observada quando os sais de cálcio de ácidos graxos são utilizados como fontes de lipídios 

suplementar, o qual apresenta redução média no CMS de 2,11 kg/vaca/dia em comparação 

com dietas sem de fontes suplementares de ácidos graxos. Esses mesmos autores também 

acrescentaram, por meio de regressão multivariada, que o fator determinante para o controle 

do CMS não está inteiramente relacionado com os níveis de ácidos graxos nas dietas, mas sim 

com o tempo e o período de suplementação das fontes de ácidos graxos, independentemente 

do grau de insaturação destas fontes. 
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Tabela 4- Médias ajustadas e erro padrão da média (EPM) do consumo e digestibilidade aparente total da matéria seca e 

nutriente de acordo com as dietas experimentais 

Parâmetros 
Dietas experimentais1 Média EPM Probabilidades² 
C OS SC1 SC2  C1 C2 C3 

Consumo kg/dia 
Matéria seca 23,18 21,24 21,98 21,91 22,08 0,32 0,003 0,074 0,862 
Matéria orgânica 21,16 19,61 19,92 19,86 20,14 0,29 0,002 0,406 0,865 
Proteína bruta 4,31 3,93 4,08 4,07 4,10 0,05 0,003 0,047 0,871 
Extrato etéreo 0,72 1,32 1,26 1,23 1,13 0,03 <0,001 0,003 0,179 
Fibra detergente neutro 6,74 6,11 6,36 6,36 6,39 0,10 0,001 0,080 0,984 
Carboidrato não fibrosos 9,35 8,26 8,22 8,26 8,52 0,13 <0,001 0,899 0,822 
Nutrientes digestíveis totais 16,58 16,25 16,33 16,12 16,32 0,22 0,189 0,922 0,515 

   
Mcal/dia 

Energia líquida lactação 43,12 47,78 47,24 45,96 45,02 0,68 <0,001 0,172 0,199 
   

Coeficiente de Digestibilidade % 
Matéria seca 70,17 72,62 72,48 70,98 71,56 0,54 0,081 0,425 0,246 
Matéria orgânica 72,02 74,66 73,98 72,51 73,29 0,55 0,109 0,203 0,252 
Proteína bruta 75,71 77,64 77,66 76,48 76,87 0,47 0,088 0,540 0,281 
Extrato etéreo 80,94 88,79 88,19 87,10 86,51 0,71 <0,001 0,098 0,457 
Fibra detergente neutro 54,61 53,96 58,07 55,55 55,55 0,71 0,379 0,063 0,151 
Carboidrato não fibrosos 75,69 77,71 75,93 74,38 75,93 0,92 0,866 0,200 0,497 
NDT3 64,89 71,37 69,18 66,88  68,08 0,61 <0,001 0,002 0,060 

   
Consumo % PC4 

Matéria seca 3,64 3,34 3,45 3,45 3,47 0,04 0,004 0,090 0,957 
Fibra detergente neutro 1,06 0,96 1,00 1,00 1,00 0,01 0,001 0,104 0,960 

1Controle; Óleo de soja refinado, Sais de cálcio de ácidos graxos (Megalac-E®); Sais de cálcio de ácidos graxos (Lactoplus®); 
²C1 = controle vs fontes de ácidos graxos; C2 = óleo de soja vs sais de cálcio; C3 = sais de cálcio 1 vs sais de cálcio 2; 
³Nutrientes digestíveis totais; 4PC: peso corporal. 

 

 

Freitas Júnior et al. (2008), utilizaram vacas no terço médio de lactação, com média de 

produção de 25 Kg/dia, e observaram menor consumo de matéria seca para os animais 

suplementados com sais de cálcio de ácidos graxos. As fontes utilizadas nesse trabalho foram 

óleo de soja, grão de soja cru e integral e sais de cálcio de ácidos graxos, e os resultados 

foram semelhantes aos encontrados no presente estudo. Weiss e Wyatt (2004) também 

encontraram menor CMS para dietas contendo 3,2% de sais de cálcio em relação a dietas com 

1,2% de sais de cálcio e triglicerídeos hidrogenados de óleo de palma. 

De acordo com os experimentos realizados no nosso grupo de pesquisa como os de 

Barletta (2010); Maturana Filho (2009); Freitas Júnior (2009, 2012) e Gandra (2012) e dos 

resultados encontrados em literatura (UEDA et al., 2003; ZHENG et al., 2005; NORNBERG, 

2006) em vacas em inicio de lactação geralmente não é observado efeito no consumo de MS, 



59 

 

no entanto em vacas em meio e final de lactação, com DEL acima de 100 dias, pode ocorrer 

pequena redução no consumo de MS quando fontes de lipídeos são adicionadas as dietas 

(WEISS; WYATT, 2004; VARGAS et al, 2002).  

Os resultados de digestibilidade aparente total da matéria seca e dos nutrientes podem 

ser observados na tabela 4. Não houve diferença (P>0,05) na digestibilidade aparente total da 

matéria seca, matéria orgânica, proteína bruta, fibra detergente neutra e carboidratos não 

fibrosos entre as dietas experimentais. 

Alguns autores (SCHAUFF; CLARK, 1992; BEN SALEM, 1993; CHOUINARD; 

GIRARD; BRISSON, 1998) tem observado diminuição na digestibilidade da fibra quando se 

adiciona fontes lipídicas às dietas, e a magnitude de redução está relacionada não somente a 

quantidade, mas também ao tipo de ácido graxo presente nas fontes, sendo que lipídios 

compostos por ácidos graxos insaturados tendem a provocar maior depressão na 

digestibilidade (DOREAU; CHILLIARD, 1997). Entretanto, quando esta fonte de lipídio é 

fornecida na forma de sementes oleaginosas ou sais de cálcio de ácidos graxos estes efeitos na 

digestibilidade podem ser amenizados ou mesmo não existirem devido a lenta liberação dos 

ácidos graxos no ambiente ruminal. 

Gandra (2012) comparou a inclusão de sementes oleaginosas (semente de linhaça e 

grão de soja cru e integral) com sais de cálcio de ácidos graxos na dieta de vacas em lactação 

e não encontrou efeito na digestibilidade da matéria seca, matéria orgânica, proteína bruta e 

FDN nas dietas experimentais. Freitas Júnior et al. (2008)  não encontrou diferença na 

digestibilidade aparente total dos nutrientes nas dietas com adição de ácidos graxos. Ao 

avaliar a inclusão de óleo de soja, grão de soja cru e integral e sais de cálcio em dietas para 

vacas em lactação, Freitas Júnior (2012) também não observou efeito das fontes de lipídios 

sobre a digestibilidade da MS e nutrientes. 

Foi observado efeito (P<0,05) na digestibilidade do NDT (Tabela 4), em que os 

animais que receberam fontes de lipídio apresentaram maiores valores devido a maior 

digestibilidade do extrato etéreo. Com relação ao consumo de matéria seca e FDN em %PC 

foi observado efeito (P>0,05) entre as dietas experimentais, que é justificado pelo consumo de 

matéria seca e de FDN que foi maior para a dieta sem adição de ácidos graxos (Tabela 4). 

O efeito do uso de lipídios sobre a digestibilidade dos nutrientes da dieta pode ser 

influenciado por uma série de fatores, especialmente pela característica inerente ao 

suplemento e sua forma de utilização, como o nível e tipo do suplemento utilizado, e o tipo de 

volumoso utilizado durante a suplementação. A redução na digestibilidade da matéria seca 

total e da fibra pode reduzir a taxa passagem e, consequentemente, o consumo de matéria 
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seca. Fontes de lipídio na forma de óleos reduzem a digestibilidade aparente total da fibra 

quando utilizados silagem de milho como volumoso (Ben Salem et al., 1993). 

De acordo com Jenkins (1993), os lipídios da dieta diminuem a digestibilidade da fibra 

por formar um filme que recobre a partícula de alimento, impedindo a adesão microbiana ou 

por efeito tóxico direto sobre as bactérias celulolíticas. Segundo o NRC (2001), o aumento no 

grau de insaturação de ácidos graxos fornecidos na dieta pode aumentar a digestibilidade da 

fonte de lipídio, porém se houver reduções no consumo de matéria seca, a porcentagem de 

gordura no leite e digestibilidade da fibra são indicadores que a fermentação ruminal foi 

alterada pela suplementação do lipídio. 

Os dados apresentados nesse estudo foram descritos anteriormente na literatura, em 

que a adição de ácidos graxos na dieta de vacas em lactação notadamente no terço médio da 

lactação, reduz o consumo de matéria seca e de nutrientes, exceto o consumo de extrato 

etéreo, que é maior para as fontes de lipídios. Os mecanismos que causam essa redução não 

estão devidamente elucidados e precisa de mais estudos que avaliem diferentes fontes de 

lipídios em condições específicas de fornecimento. No entanto, apesar de reduzir o consumo 

de matéria seca, a adição de ácidos graxos melhorou o NDT observado das dietas, resultou em 

melhor consumo de energia e as fontes de SC não influenciaram na digestibilidade do FDN.  

 

 

6.2 Fermentação ruminal 

 

 

A tabela 5 apresenta os resultados referentes ao pH, N-NH3 ruminal, concentrações 

molares e percentuais de ácido acético, propiônico e butírico, percentual do total de AGCC e 

relação acetato:propionato. Não houve efeito (P>0,05) das dietas experimentais sobre os 

valores de pH ruminal  e N-NH3, mesmo para as vacas que apresentaram menor consumo 

(P<0,05) (Tabela 4) com dietas contendo lipídio em relação às que receberam a dieta controle.  

Não foi observado efeito (P>0,05) na concentração em mmol/L de ácido acético, 

propiônico e butírico, assim como também não ocorreu efeito das dietas com adição de 

lipídios na concentração total de ácido graxo de cadeia curta e na relação acetato:propionato 

(Tabela 5). No entanto, a porcentagem de ácido acético e propiônico apresentaram efeito 

(P<0,05) para as dietas com sais de cálcio de ácidos graxos, em que a dieta sais de cálcio 2 

teve redução de ácido acético e aumento de ácido propiônico em relação a dieta sais de cálcio 

1 (Tabela 5). A porcentagem de ácido butírico não apresentou efeito (P>0,05). 
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Karnati et al. (2009) não encontraram diferença nas concentrações de N-NH3 (18,4; 

18,4; 18,5; 18,6 mg/dL) ao comparar dietas sem suplementação com 5% de lipídio insaturado,  

2,5 μM de monensina e 250 μM de bromoetanossulfato com a dieta controle. Esses mesmos 

autores não encontraram também efeito negativo da adição de lipídios na concentração total e 

individual de AGV, assim como também não houve efeito sobre a relação acetato:propionato. 

Weiss e Wyatt (2004) não observaram efeito no pH, N-NH3 e no total de AGV (mmol/L) nas 

dietas com a inclusão de 1,5 e 3,0% de sais de cálcio em relação à dieta controle. 

Havartine e Allen (2006) utilizando a inclusão de 5% de AG saturado, 2,5% de AG 

saturado e mais 2,9% de sais de cálcio, e 5,7% de sais de cálcio na dieta em vacas em lactação 

observaram efeito na concentração e perfil de AGV nas dietas com lipídios em relação à dieta 

controle. Nesse trabalho houve redução de acetato (52,5; 49,3; 49,8; 50,2 mmol/L) e aumento 

da concentração de propionato (32,1; 33,9; 34,0; 33,4 mmol/L). 

 

 

Tabela 5 – Médias ajustadas e erro padrão da média (EPM) dos parâmetros de fermentação ruminal em função das 

dietas experimentais 

Parâmetros Dietas experimentais1 Média EPM Probabilidades² 
C OS SC1 SC2 C1 C2 C3 

pH 6,58 6,61 6,67 6,64 6,62 0,03 0,410 0,520 0,767 

mg/dL 

N-NH3 18,68 22,41 18,69 21,69 20,37 0,84 0,153 0,185 0,121 

mmol/L 

Acético 95,88 95,96 90,81 91,85 93,62 3,37 0,716 0,598 0,918 
Propiônico 30,71 27,83 26,53 30,84 28,98 1,33 0,464 0,795 0,265 
Butírico 15,95 15,29 15,74 15,75 15,68 0,67 0,822 0,788 0,998 
Total de AGCC 142,54 139,08 133,09 138,45 138,28 5,11 0,648 0,801 0,725 

% 
Acético 68,04 69,15 68,76 66,47 68,10 0,43 0,910 0,069 0,020 
Propiônico 21,00 19,67 19,75 22,25 20,66 0,50 0,610 0,149 0,021 
Butírico 10,95 11,17 11,48 10,36 11,22 0,18 0,412 0,661 0,673 

Mmol 
Rel C2/C33 3,37 3,48 3,54 3,04 3,44 0,10 0,926 0,389 0,052 

1Controle; Óleo de soja refinado, Sais de cálcio de ácidos graxos (Megalac-E®); Sais de cálcio de ácidos graxos 
(Lactoplus®); ²C1 = controle vs fontes de ácidos graxos; C2 = óleo de soja vs sais de cálcio; C3 = sais de cálcio 1 
vs sais de cálcio 2; ³Relação acético: propiônico.  
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 Freitas Júnior (2008) ao avaliar a inclusão de ácidos graxos na dieta na forma de óleo 

de soja refinado, grão de soja cru e integral e sais de cálcio, não observou efeito das fontes de 

lipídios sobre as concentrações de ácidos graxos de cadeia curta, em porcentagem e proporção 

molar. Utilizando as mesmas dietas, Freitas Júnior (2012) não encontrou efeito das fontes de 

lipídios sobre as concentrações molares do total de AGCC e dos ácidos acético, propiônico e 

butírico.  

De acordo com os resultados desse experimento, pode-se afirmar que a inclusão de 3% 

de lipídios na dieta de vacas em lactação não alterou pH, no N-NH3 e a fermentação ruminal. 

 

 

6.3 Síntese de proteína microbiana 

 

 

Os resultados referentes à síntese de proteína microbiana em função das dietas 

experimentais estão apresentados na tabela 6. Não foi observado efeito (P>0,05) na excreção 

em mmol/L de alantoína no leite e na urina. Não houve diferença (P>0,05) nas excreções 

diárias em mmol/dia de alantoína na urina e no leite, e ácido úrico na urina e para a produção 

de urina em L/dia, entre as dietas experimentais. De forma semelhante, não houve diferença 

nas concentrações (P>0,05) das purinas totais e purinas absorvíveis em mMol/dia (Tabela 6). 

Foi encontrado efeito (P<0,05) na excreção em mmol/L de ácido úrico na urina, em que a 

dieta com óleo de soja foi maior que as fontes de sais de cálcio de ácidos graxos. A relação 

alantoína e derivados de purina apresentou efeito (P<0,05) entre as dietas com sais de cálcio 

de ácidos graxos (Tabela 6). 

Não foi observada diferença (P>0,05) para a produção de nitrogênio microbiano e 

proteína bruta microbiana, em g/dia, entre as dietas experimenta (Tabela 6). Da mesma 

maneira não foi houve diferença (P>0,05) na eficiência da síntese de proteína microbiana 

entre as dietas experimentais (Tabela 6).  

A síntese de proteína microbiana é um dos produtos da fermentação ruminal, dessa 

forma qualquer alteração dos seus resultados é indicativo que a microbiota ruminal sofreu 

efeito da dieta. Assim, os resultados desse experimento demonstraram que as adições das 

fontes de lipídios das dietas experimentais não alteraram a produção de proteína microbiana 

ruminal mostrando o potencial da utilização dessas fontes de ácidos graxos nas dietas em 

vacas em lactação. 
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De acordo Palmquist e Mattos (2006), a suplementação com fontes de ácidos graxos 

reduz a quantidade de carboidratos rapidamente fermentáveis, podendo diminuir a quantidade 

de substrato disponível para a síntese de proteína microbiana. Porém, alguns resultados 

encontrados na literatura (FREITAS JÚNIOR et al. 2010; VASCONCELOS et al. 2010) não 

demonstraram efeito da adição de lipídios na dieta sobre a síntese de proteína microbiana.  

 

 

Tabela 6 – Médias ajustadas e erro padrão da média (EPM) da síntese de proteína microbiana em função das dietas 

experimentais 

Parâmetros3 Dietas experimentais1 Média EPM Probabilidades² 
C OS SC1 SC2 C1 C2 C3 

Mmol/L 
Al-leite 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,001 0,619 0,615 0,225 
Al-urina 5,82 6,21 5,25 6,21 6,02 0,29 0,624 0,067 0,153 
Ác-úrico 5,25 6,27 5,21 4,87 5,40 0,29 0,711 0,041 0,613 
          
    Mmol/dia      
Al-leite 1,00      1,06      1,12      0,95      1,03 0,06       0,608 0,758 0,104 
Al-urina 183,82 202,06 167,28 190,32 185,87 7,36     0,860 0,165 0,232 
Ác-úrico 163,04 182,56 164,10 153,49 165,80 6,82 0,781 0,097 0,513 
Pt 347,87 385,69 332,51 344,77 352,71 12,04     0,787 0,070 0,676 
Alan:Pt 53,26 52,22 50,52 55,78 52,95 1,03      0,828 0,653 0,034 
Pabs 575,39 651,31 550,75 564,42 585,47 23,58     0,772 0,064 0,810 

 
g/dia 

N mic 362,14 409,92     346,63     355,24     368,48 14,84  0,772 0,064 0,810 
Pb mic 2317,95      2562,02      2166,46      2220,25      2316,67 91 50         0,992 0,063 0,809 

 
g Pbmic/Kg NDT 

Eficiência 141,51 160,30     135,44     142,65 144,97 6,50     0,689 0,089 0,610 
 

L/dia 
Urina 15,18 14,87 14,08 16,26 16,03 1,43 0,720 0,478 0,069 

1Controle; Óleo de soja refinado; Sais de cálcio de ácidos graxos (Megalac-E®); Sais de cálcio de ácidos graxos (Lactoplus®); 
²C1 = controle vs fontes de ácidos graxos; C2 = óleo de soja vs sais de cálcio; C3 = sais de cálcio 1 vs sais de cálcio 2; 
3Alantoína no leite (Al-leite); Alantoína na urina (Al-urina), Ácido úrico (Ác-úrico); Purinas totais (Pt); Derivados de purinas 
(Dp); Purinas absorvíveis (Pabs); Nitrogênio microbiano (N mic); Proteína microbiana (Pb mic). 

 

 

FREITAS JÚNIOR et al. (2010), utilizando inclusão de 3% de sais de cálcio de ácidos 

graxos insaturados e óleo de soja, e 16% de grão de soja cru na matéria seca das dietas, e 

VASCONCELOS et al. (2010) trabalhando com vacas de alta produção alimentadas com 
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diferentes formas da soja, não encontraram efeito das dietas com ácidos graxos sobre a síntese 

microbiana ruminal. 

Barletta (2010) não observou alteração na síntese de proteína microbiana utilizando até 

24% de inclusão de grão de soja nas dietas, encontrando como nitrogênio microbiano 269,90 

g/dia. Resultado semelhante foi encontrado por Naves (2010), que utilizou 20% de grão de 

soja nas dietas, encontrando como nitrogênio microbiano 225,98 g/dia. Venturelli (2011) 

também não observou efeito da inclusão de grão de soja cru e integral até o nível de 27% na 

MS sobre a síntese de proteína microbiana e obteve como nitrogênio microbiano 171,28 g/dia. 

GOZHO et al. (2008) avaliaram a excreção dos derivados de purina e nitrogênio 

microbiano total com a suplementação de sementes de canola e de linhaça como fontes de 

lipídios em dietas com média de 5,2% de extrato etéreo, em vacas da raça Holandês, e 

também não observaram efeito das fontes de lipídios sobre a excreção dos derivados de purina 

e nitrogênio microbiano total. Freitas Júnior (2012) não encontrou diferença nas excreções de 

derivados de purina, produção de nitrogênio microbiano, proteína bruta microbiana e 

eficiência da síntese de proteína microbiana entre as dietas com adição de 16,0% grão de soja, 

3,0% de óleo de soja e 3,0%de sais de cálcio na matéria seca. 

Assim os resultados obtidos neste experimento sugerem que a suplementação de 

lipídios na dieta, tanto na forma de óleo de soja livre ou óleo de soja protegido por sais de 

cálcio não afetam a síntese de proteína microbiana ruminal.  

 

 

6.4 Balanço de nitrogênio 

 

 

Houve efeito (P<0,05) das dietas experimentais sobre o consumo de nitrogênio total 

(g/dia) (Tabela 7), em que a dieta controle apresentou maior consumo do que as dietas com 

ácidos graxos, explicado pelo maior consumo de matéria seca e proteína bruta da dieta sem 

lipídios (Tabela 4). As dietas com sais de cálcio apresentaram maior consumo (P<0,05) de 

nitrogênio total (g/dia) em relação à dieta com óleo de soja, justificado também pela diferença 

no consumo de matéria seca e de proteína bruta (Tabela 4) entre as fontes de ácidos graxos. 

A excreção (g/dia) de nitrogênio nas fezes foi maior (P<0,05) para a dieta controle do 

que as dietas com lipídios, explicado pelo maior consumo de nitrogênio total (g/dia) (Tabela 

7) da dieta sem ácidos graxos. No entanto a porcentagem de nitrogênio das fezes em relação 

ao consumo de nitrogênio total (g/dia) não apresentou efeito (P>0,05). 
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Não foi observado efeito (P>0,05) para o balanço de nitrogênio (em g/dia), porcentagem 

do nitrogênio total consumido, eficiência de utilização de nitrogênio para produção de leite, 

excreção de nitrogênio (% e g/dia) na urina e no leite (Tabela 7).   

 

 

Tabela 7 – Médias ajustadas e erro padrão da média (EPM) para balanço de nitrogênio em função das dietas experimentais. 

Variável 
Dietas experimentais1 

Médias EPM 
Probabilidades² 

C OS SC1 SC2 C1 C2 C3 
Consumo (g/dia) 

Nitrogênio Total 689,60 628,80 652,80 651,20 655,60 8,66 <0,001 0,030 0,845 
 

Excreção (g/dia) 
Fecal 185,34 160,30 164,16 175,65 171,36 6,14 0,006 0,159 0,145 
Urinário 170,61 169,13 170,75 154,81 166,32 5,21 0,578 0,561 0,210 
Leite 149,61 148,57 148,08 149,81 149,01 3,67 0,809 0,912 0,664 

 
Balanço (g/dia) 

Nitrogênio 184,04 150,80 169,81 170,93 168,91 14,60 0,586 0,130 0,972 
 

Excreção (% Nitrogênio Total) 
Fecal 26,87 25,49 25,15 26,92 26,13 0,72 0,051 0,272 0,212 
Urinário 24,74 26,89 26,15 23,77 25,36 1,68 0,640 0,087 0,124 
Leite 22,10 23,09 22,36 23,18 22,68 0,62 0,076 0,173 0,518 

 
Balanço (% Nitrogênio Total)  

Nitrogênio 26,68 23,98 26,01 26,24 25,76 1,07 0,524 0,630 0,842 
  

g Nitrogênio no Leite/g Nitrogênio Consumido  
Eficiência 0,22 0,23 0,22 0,23 0,22 0,06 0,088 0,101 0,618 

1Controle; Óleo de soja refinado; Sais de cálcio de ácidos graxos (Megalac-E®); Sais de cálcio de ácidos graxos 
(Lactoplus®); ²C1 = controle vs fontes de ácidos graxos; C2 = óleo de soja vs sais de cálcio; C3 = sais de cálcio 1 vs sais de 
cálcio 2; 

 

 

Côrtes et al. (2010) não encontraram diferença no balanço de N em seu experimento, no 

qual utilizaram a inclusão de sais de cálcio e semente de linhaça como fonte de ácidos graxos. 

Weiss e Wyatt (2004) utilizaram baixa e alta inclusão de sais de cálcio e triglicerídeos 

hidrogenados e encontraram menor excreção de nitrogênio nas fezes para as fontes com 

lipídios e maior excreção de nitrogênio na urina em relação à dieta controle. Barletta (2010), 

trabalhando com níveis crescentes de extrato etéreo não observou efeito no balanço de 

nitrogênio nas dietas que receberam 4,0 e 6,0% de EE em relação à dieta controle. 

Assim como o estudo apresentado, Freitas Júnior (2008) observou menor consumo de 

nitrogênio total e menor excreção de nitrogênio nas fezes para as vacas alimentadas com sais 



66 

 

de cálcio de ácidos graxos, consequente da redução no consumo de matéria seca, contudo não 

encontrou efeito das dietas com lipídios sobre o balanço de nitrogênio e excreção de 

nitrogênio no leite e na urina.  

 

 

6.5 Balanço de energia  

 

 

Ao avaliar o consumo de energia bruta não foi observado diferença (P>0,05) entre as 

dietas experimentais (Tabela 8). Este resultado está de acordo com o CMS e o consumo de EE, 

onde o menor consumo de MS apresentado pelos animais submetidos às dietas com fontes de 

lipídios foi compensado pelo maior consumo de EE (Tabela 4), o que explica esta igualdade no 

consumo de EB. 

 No entanto, o consumo de energia metabolizável e consumo de energia digestível sofreu 

influência (P<0,05) pelas dietas experimentais, em que SC1 apresentou maior consumo de EM e 

ED que o SC2 (Tabela 9). Estes resultados podem ser justificados pelo consumo de MS em que os 

animais submetidos à dieta sais de cálcio 1 apresentaram um consumo de MS um pouco superior 

que a dieta sais de cálcio, e também pelo coeficiente de digestibilidade da MS (Tabela 4), que foi 

numericamente maior para à dieta sais de cálcio 1 em relação à dieta sais de cálcio 2. Estes 

coeficientes de digestibilidade são usados para o cálculo do consumo de ED (CED = CEB*CDMS) 

e para o consumo de EM (CEM = CED*0,83) (NRC, 2001; HAVARTINE; ALLEN, 2006). 

O consumo de energia líquida de lactação apresentou efeito (P<0,05), em que as dietas 

com adição de lipídios na dieta apresentaram maiores valores de ELL (Tabela 9). A utilização de 

energia líquida pode ser alterada pelos suplementos de lipídios, possivelmente devido às diferenças 

na digestibilidade de ácidos graxos específicos presentes nos suplementos utilizados (Tabela 4). 

Ao avaliar a produção de energia ELL não apresentou efeito (P>0,05) de tratamentos. Em 

relação produção de ELG foi maior (P<0,05) para as dietas com ácidos graxos (Tabela 9), isso pode 

ter ocorrido porque a produção de energia líquida de lactação foi suficiente para suprir a demanda 

de produção e o excedente foi direcionado para o aumento da produção de energia líquida de ganho. 

Em relação ao balanço de energia não foi observado efeito (P>0,05) entre as dietas 

experimentais (Tabela 9), estes dados podem ser explicados pela fase de lactação na qual os animais 

se encontram (balanço energético positivo). Esse modelo de cálculo foi escolhido por ser o mais 

utilizado para cálculo de balanço de energia e por eliminar os erros de aumento de ganho de peso 
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vivo que podem superestimar o aumento nas exigências de mantença (HARVATINE; ALLEN, 

2006). 

 

 

Tabela 8 – Médias ajustadas e erro padrão da média (EPM) para o balanço de energia em função das dietas 

experimentais. 

Parâmetros 
Dietas experimentais1 

Média EPM 
Probabilidades² 

C OS SC1 SC2 C1 C2 C3 
Consumo 

EB3 (Mcal/dia) 87,50      86,94      90,53 86,78          87,94 1,50      0,773 0,430 0,139 
EM4 (Mcal/dia) 52,12 54,08 56,15 51,81 53,54 1,14 0,248 0,954 0,035 
ED5 (Mcal/dia) 61,34      63,69      66,14      61,03      63,05 1,34      0,235 0,954 0,035 
ELL

6 (Mcal/dia) 42,40      49,34      48,74      45,62      46,52 0,93  <0,001 0,140 0,069 
Produção 

ELL
7 (Mcal/dia) 21,51 20,93     21,30     21,66 21,35 0,52  0,624 0,229 0,492 

ELG
8 (g) 10,72 18,28 17,27 13,83 15,02 0,89 <0,001 0,076 0,055 

Balanço de energia 
Balanço 10,17    10,13      10,16      10,12      10,15 0,11      0,323 0,937 0,172 

Eficiência energética 
ELL/CED 0,36 0,34     0,33 0,36  0,35 0,008 0,058 0,367 0,027 
ELL+ELG/CED 0,53 0,61 0,58 0,58 0,58 0,006 <0,001 0,015 0,928 

1Controle; Óleo de soja refinado; Sais de cálcio de ácidos graxos (Megalac-E®); Sais de cálcio de ácidos graxos 
(Lactoplus®); ²C1 = controle vs fontes de ácidos graxos; C2 = óleo de soja vs sais de cálcio; C3 = sais de cálcio 1 vs 
sais de cálcio 2; 3Energia bruta; 4Energia metabolizável; 5Consumo de energia digestível; 6Energia líquida; 7Energia 
líquida de lactação; 8 Energia líquida de ganho. 

 

 

Foi observado efeito (P<0,05) na eficiência para o consumo de energia líquida de 

lactação, em que as fontes de lipídios protegidas no rúmen apresentaram diferença entre si. Este 

resultado pode ser explicado pela diferença do consumo de ED que foi maior para SC1, e como a 

produção e consumo de ELL não apresentou efeito (P>0,05) para essas fontes, portanto o SC2 

apresentou maior eficiência. 

Houve efeito (P<0,05) na eficiência líquida de produção em que as fontes com adição de 

lipídios apresentaram maior eficiência em relação a dieta controle, e a dieta com adição de ácidos 

graxos livres apresentou maior eficiência de produção do que as fontes de ácidos graxos protegidos 

no rúmen, estas não diferiram entre si (Tabela 9). Entretanto, é preciso considerar que a composição 

do ganho de peso corporal não foi determinada, dessa forma, possivelmente o cálculo de ganho de 

energia líquida de peso corporal pode superestimar a energia líquida retida. 

Freitas Júnior (2008) utilizou fontes de lipídios e encontrou aumento da eficiência 

energética das dietas contendo sais de cálcio (0,37), no entanto não houve efeito no balanço de 

energia. Weiss et al. (2011), ao suplementarem vacas em lactação com fontes de lipídios com 
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diferentes formas (AG saturados e livres, triacilglicerídeos e sais de cálcio de ácido graxo) obteve 

maior consumo de ED para as dietas experimentais com ácidos graxos. 

O consumo de ED foi maior para fontes de sais de cálcio e também aumentou de acordo 

com maior concentração de sais de cálcio na dieta (7,3 Mcal/kg de MS) segundo Weiss e Wyatt 

(2004). De acordo com esses autores se houver um erro na estimativa do consumo de EL de 

lactação, este se encontra na conversão da ED em ELL pois a concentração de ED é estimada com 

precisão pelo NRC (2001), e afirmam ser necessários mais estudos para obter melhores 

comparações entre ELL real e a estimada. 

Havartine e Allen (2006), não encontraram diferença no balanço energético ao 

suplementarem dietas com fontes de lipídios saturados, saturados e sais de cálcio e somente sais de 

cálcio em relação a dieta sem ácidos graxos, para vacas canuladas (11,5; 12,6; 11,2; 8,6 Mcal/dia) . 

Assim, o balanço de energia não foi alterado pela adição de ácidos graxos insaturados nas dietas 

experimentais tanto na forma livre como complexada ao cálcio. Apesar das dietas com fontes de 

lipídios ter provocado uma redução no CMS, estas promoveram maior aproveitamento de energia e 

o SC2 apresentou-se a fonte de ácidos graxos mais eficiente para produção de energia líquida de 

lactação. 

 

 

6.6 Produção e composição do leite 

 

 

Não houve efeito (P>0,05) das fontes das dietas experimentais sobre a produção de 

leite, produção de leite corrigida (Tabela 7). A produção de lactose e proteína em kg/dia não 

apresentaram efeito (P>0,05), assim como também a porcentagem de gordura e lactose não 

sofreram alterações (P>0,05) para os animais alimentados com ácidos graxos insaturados na 

dieta.  

A produção (kg/dia) de gordura no leite apresentou efeito (P<0,05) para às dietas 

experimentais com adição de lipídios (Tabela 7), em que as fontes com sais de cálcio tiveram 

maior produção que a dieta com óleo de soja. Portanto, essa diferença entre as dietas, óleo de 

soja e sais de cálcio, pode ser atribuída à diferença numérica na produção de leite e no teor 

que foi maior para às dietas com sais de cálcio de ácidos graxos. 

Houve efeito (P<0,05) na porcentagem de proteína do leite (Tabela 7), no qual a dieta 

contendo óleo de soja apresentou maior porcentagem em relação às fontes de sais de cálcio de 

ácidos graxos insaturados. Este resultado pode ser justificado pela diferença numérica na 
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produção de leite que foi menor para a dieta de óleo de soja em relação às demais dietas 

experimentais.  

Weiss, Pinos-Rodríguez e Wyatt (2011), utilizando adição de 3% de lipídios nas dietas 

experimentais, não encontrou diferença na produção de leite, porém as vacas alimentadas com 

sais de cálcio apresentaram menor concentração proteica no leite (0,10%), sem alterar a 

produção de proteína no leite. Segundo esses autores o mecanismo pelo qual a suplementação 

de lipídios reduz a porcentagem de proteína não é conhecida, mas podem envolver o 

fornecimento de proteína metabolizável e atribuíram essa redução ao menor consumo de MS e 

consequentemente de proteína metabolizável para a dieta contendo sais de cálcio. 

 

 

Tabela 9 – Médias e erro padrão da média (EPM) da produção e composição do leite em função das dietas 

experimentais 

Parâmetros 
Dietas experimentais1 Média EPM Probabilidades² 

C OS SC1 SC2 C1 C2 C3 
. 

kg/dia 
Produção de Leite 31,82 31,30 32,68 32,24 32,01 1,64 0,680 0,075 0,553 
Produção Corrigida3 32,21 31,23 32,87 32,48 32,20 1,56 0,592 0,083 0,438 
Gordura  1,13 1,09 1,15 1,14 1,13 0,06 0,460 0,036 0,283 
Lactose 1,43 1,42 1,49 1,45 1,45 0,07 0,573 0,236 0,352 
Proteína 0,95 0,95 0,96 0,96 0,96 0,05 0,814 0,803 0,734 

 
Porcentagem 

Gordura 3,56 3,47 3,52 3,53 3,52 0,22 0,135 0,182 0,869 
Lactose 4,54 4,54 4,51 4,52 4,52 0,06 0,413 0,159 0,351 
Proteína 3,02 3,04 3,01 2,98 3,01 0,04 0,575 0,011 0,270 

1Controle; Óleo de soja refinado; Sais de cálcio de ácidos graxos (Megalac-E®); Sais de cálcio de ácidos graxos 
(Lactoplus®); ²C1 = controle vs fontes de ácidos graxos; C2 = óleo de soja vs sais de cálcio; C3 = sais de cálcio 1 vs 
sais de cálcio 2; 3Produção de leite corrigida para 3,5% de gordura. 

 

 

Segundo Santos et al. (2001), os lipídios aumentam a eficiência energética para a 

síntese do leite, sem aumentar a extração de aminoácidos pela glândula mamária, resultando 

em depressão do conteúdo da proteína do leite.  Ainda, de acordo com o mesmo autor, 

decréscimos na concentração da proteína do leite com adição de lipídios na dieta pode ser 

resultado de suprimento insuficiente de aminoácidos para produção de proteína do leite, 

necessária para acompanhar o aumento da produção de leite, estimulado pela suplementação 

com lipídios. 



70 

 

Relling e Reynolds (2007) avaliaram a suplementação de ácidos graxos inertes no 

rúmen e não encontraram diferença na produção de leite entre as dietas experimentais. Lundy 

(2004) em seu experimento comparou o fornecimento de óleo de soja em diferentes formas 

(2,45% óleo de soja, 2,75% de sais de cálcio e amido de óleo de soja, sais de cálcio de óleo de 

soja e amido de óleo de soja) e encontrou maior produção de leite para a dieta com óleo de 

soja (34,6; 32,5; 32,0; 32,4) e redução na porcentagem de gordura para as dietas com óleo de 

soja protegido (3,11; 2,56; 3,04; 2,46). 

Chouinard; Girard, e Brisson (1998) compararam dieta sem adição de lipídios com 3 

dietas recebendo a inclusão de 4%  de diferentes fontes de sais de cálcio (canola, soja e 

linhaça) e  não encontraram diferença na produção de leite (35,9; 36,2; 37,0; 38,8 kg/dia), no 

entanto observaram efeito na produção de leite corrigido para dietas com adição de lipídios 

(35,7; 30,1; 31,4;  35,2 kg/dia). Nesse mesmo estudo, houve redução no teor (4,05; 2,67; 2,98; 

3,56%) e rendimento de produção de gordura (1,43; 1,03; 1,11; 1,32 kg/dia) no leite, para as 

dietas contendo sais de cálcio em relação à dieta sem adição de ácidos graxos. 

FREITAS JUNIOR et al. (2010) avaliaram a inclusão de óleo de soja, sais de cálcio e 

grão de soja em dietas com 5,5 % de EE na matéria seca total, em vacas no terço médio de 

lactação e observaram que os animais que consumiram a dieta com sais de cálcio de ácidos 

graxos apresentaram menor teor de gordura no leite em relação à dieta grão de soja cru e 

integral mas não diferenciou das dietas controle e óleo de soja, e atribuiu esse resultado à 

formação de ácidos graxos intermediários da biohidrogenação no rúmen, já que não houve 

redução da digestibilidade de fibra ou alterações no padrão de fermentação no rúmen. 

 

 

6.7 Parâmetros sanguíneos 

 

 

 De acordo com os resultados dos parâmetros sanguíneos (Tabela 10), as concentrações 

no soro de glicose, uréia, nitrogênio uréico do sangue, albumina e gama glutamil transferase 

não foram influenciados pelas dietas experimentais (P>0,05).  



71 

 

 

Tabela 10 – Médias ajustadas e erro padrão da média (EPM) dos metabólitos plasmáticos em função das 

dietas experimentais 

Parâmetros 
Dietas experimentais1 

Médias EPM 
Probabilidades² 

C OS SC1 SC2 C1 C2 C3 
mg/Dl  

Glicose 65,18      69,50      66,00      68,25      67,23  1,10 0,111 0,188 0,278 
Colesterol 175,74     193,40     200,46     218,81     197,10 5,42     0,008 0,140 0,150 
C-HDL3  40,98      46,73      45,36      47,52      45,15 1,26      0,022 0,908 0,452 
Uréia 26,71      25,83      27,70      27,38      26,90 0,78      0,738 0,046 0,750 
NUS4 12,28      11,88      12,73      12,60      12,37 0,36      0,738 0,046 0,750 

  
g/L  

Albumina 3,52     3,43     3,26      3,22      3,36 0,06      0,130 0,200 0,820 
  

U/L  
AST5 54,75      52,00      53,75      52,18     53,17 1,95      0,620 0,830 0,760 
GGT6 25,66 26,76 27,53 26,04 26,50 1,84 0,434 0,467 0,658 

¹Controle; Oleo de soja Refinado , Sais de cálcio de ácido graxo( Megalac-E) Sais de cálcio de ácido graxo 
(Lactoplus); ²C1 = controle vs fontes de lipídio; C2 = óleo de soja vs lipídio protegida; C3 = Megalac-E vs 
Lactoplus; 3C-HDL: Colesterol – lipoproteína de alta densidade; 4NUS: Nitrogênio uréico no soro; 5AST: 
aspartato aminotransferase; 6GGT: gama glutamil transferase. 

 

 

Foi observado efeito (P<0,05) para a concentração de colesterol total e colesterol HDL, 

em que os animais que receberam as dietas com fontes de lipídios apresentaram maiores 

valores em relação aos animais submetidos à dieta controle. Este aumento da concentração do 

colesterol total e colesterol-HDL no lipidograma do soro podem ser justificado ao maior 

consumo de ácidos graxos nas dietas com fontes de lipídios, o que proporcionou aumento das 

respectivas frações relativas ao metabolismo de lipídios transportados no sangue.  

Freitas Júnior et al. (2008) avaliaram as concentrações de colesterol total e HDL, 

glicose, uréia e nitrogênio uréico no soro a as enzimas hepáticas (AST e GGT) em vacas 

leiteiras alimentadas com ácidos graxos, e encontraram valores semelhantes aos encontrados 

no presente estudo. Barletta et al. (2010), trabalhou com sementes de oleaginosas, no níveis de 

inclusão de 8, 16 e 24% na MS da dieta, observaram aumento nas concentrações de colesterol 

total e colesterol-HDL.  

A concentração de glicose plasmática não foi influenciada pelas dietas experimentais, 

sendo este resultado semelhante aos estudos de Draclkey et al. (1992); Elliott et al. (1993) e 

Bremmer, Ruppert e Clark (1998), que verificaram concentração semelhante de glicose 

plasmática em vacas suplementadas com diferentes fontes de lipídio.  
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Elliott et al. (1993), de forma semelhante, observaram aumento da concentração de 

colesterol total no sangue de vacas com cerca de 64 dias em lactação e suplementadas com 

diferentes fontes de lipídio, com médias de 247 mg/dL e 246 mg/dL, respectivamente, para os 

níveis de 2,5 e 5,0 % de EE na dieta. De acordo com Schauff et al. (1992) e Elliott et al. 

(1993), este aumento da concentração de colesterol total no sangue ocorre devido à elevação 

da demanda necessária para digestão, absorção e transporte de ácidos graxos de cadeia longa 

ingerida advinda das fontes de lipídio. 

Bremmer, Ruppert e Clark (1998) também citaram aumento da concentração de 

colesterol total em vacas que receberam infusão de misturas de ácidos graxos de cadeia longa 

no abomaso, de forma semelhante à Christensen et al. (1994), que verificaram tendência de 

aumento da concentração de triglicerídeos em vacas que receberam misturas de ácidos graxos 

de cadeia longa no abomaso.  
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7 CONCLUSÃO 

 

 

A utilização de 3% ácidos graxos insaturados ω-6 nas dietas experimentais de vacas 

em lactação alterou o consumo e digestibilidade de matéria seca e nutrientes e o desempenho 

produtivo. 
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