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RESUMO 

 
Grão de soja e bagaço de cana-de-açúcar in natura na alimentação de ovelhas 

da raça Santa Inês 
 

Os objetivos deste estudo foram avaliar o desempenho produtivo, reprodutivo e parâmetros 
sanguíneos de ovelhas em lactação alimentadas com teores de grão de soja (GS), e a utilização de 
teores de bagaço de cana-de-açúcar in natura (BC) na ração de ovelhas secas e gestantes como 
fonte única de volumoso. Nos experimentos I e II, 56 ovelhas da raça Santa Inês foram 
alimentadas com rações contendo 0, 7, 14 e 21% de GS na matéria seca total da ração. No 
experimento I, houve efeito quadrático (P<0,05) no consumo de matéria seca e produção de leite 
total. Contudo não houve alteração (P>0,05) na produção de leite corrigida para gordura ou para 
gordura e proteína, ou mesmo na eficiência alimentar. Os teores de gordura, proteína, lactose e 
sólidos totais do leite foram similares (P>0,05) entre os tratamentos. Houve redução dos ácidos 
graxos de cadeia curta (C4-C10) e média (C11-C16), enquanto os de cadeia longa (C≥18) 
aumentaram linearmente (P<0,05). As proporções dos ácidos graxos C18:2 c9 t11 e o C18:2 t10 
c12 aumentaram linearmente (P≤0,01) e o índice de aterogenicidade reduziu linearmente 
(P<0,05) com a inclusão crescente de GS na ração. A concentração (g/100g) dos ácidos graxos 
saturados, insaturados, monoinsaturados, poliinsaturados e a relação insaturados:saturados não 
foi alterada pelos tratamentos (P>0.05). Não houve diferença no desempenho das crias entre os 
tratamentos nas fases pré ou pós-desmame (P>0,05). No experimento II, os dias necessários para 
o retorno à atividade ovariana, a porcentagem de animais que ovularam, o ECC, as concentrações 
de AGNE e LDL foram semelhantes (P>0,05) entre os tratamentos. Efeito linear crescente 
(P<0,05) foi observado nas concentrações de HDL e colesterol total, com a inclusão crescente de 
GS na ração das ovelhas em lactação. Houve efeito (P<0,05) do contraste GS vs. C para as 
concentrações de HDL e colesterol total, as quais foram maiores com a inclusão de GS. O efeito 
de semana (P<0,05) foi observado no CMS, AGNE, HDL, LDL e colesterol total, e houve 
interação tratamento x semana (P<0,05) nas concentrações de HDL e colesterol total. No 
experimento III 110 ovelhas secas e 64 borregas, ambas em gestação e da raça Santa Inês, foram 
alimentadas em grupos com rações contendo as relações de 30:70 e 40:60 de 
volumoso:concentrado (com base na matéria seca), os quais foram compostos por 30 e 40% de 
bagaço de cana-de-açúcar in natura, respectivamente, como fonte única de volumoso. Houve 
maiores consumos de MS, MO e GMD nas ovelhas alimentadas com a ração com 30% BC 
(P<0,05). Por outro lado, os consumos de PB, FDN e FDA não diferiram (P>0,05) entre os 
tratamentos. A utilização do bagaço de cana-de-açúcar in natura em até 40% na matéria seca 
supriu as exigências de manutenção e gestação e pode ser utilizado como fonte única de 
volumoso na ração total de ovelhas secas em gestação. A soja grão pode ser incluída em até 14% 
da matéria seca da ração total de ovelhas (40:60 de volumoso:concentrado) sem comprometer o 
desempenho das ovelhas em lactação. 

 
 
Palavras-chave: Ácido graxo; Gordura; Metabolismo; Reprodução; Manutenção; Volumoso  
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ABSTRACT 

 
Santa Ines ewes fed soybean and in natura sugar cane bagasse 

 
 The objectives of this trial were to evaluate blood parameters, productive and reproductive 

performance of lactating ewes fed increasing levels of soybean (GS), and nutrients intake and 
body weight variation in dry and gestating Santa Ines ewes fed in natura sugar cane bagasse (BC) 
levels as the sole roughage source. In experiments I and II 56 Santa Ines ewes were fed total 
mixed rations (TMR) composed of 0, 7, 14 and 21% of soybean (DM basis).  In experiment I, dry 
matter intake and milk yield showed a quadratic effect (P<0.05). However, milk yield corrected 
for fat or for fat and protein and feed efficiency were not different (P>0.05). Milk fat, protein, 
lactose and total solids were similar (P>0.05) among treatments. Short (C4-C10) and medium 
(C11-C16) chain fatty acids were decreased while long chain (C≥18) fatty acids were increased 
linearlly (P<0.05). C18:2 c9 t11 and C18:2 t10 c12 (g/100g) increased linearly (P≤0,01)  and the 
atherogenicity index decreased linearly (P<0.05) with increasing inclusion of ground soybean in 
the ration. Unsaturated:saturated ratio and saturated, unsaturated, monounsaturated and 
polyunsaturated fatty acids concentrations (g/100g) were similar among treatments (P>0.05). 
There was no difference (P>0.05) in lambs performance in pre or pos weaning period among 
treatments. In experiment II, BCS, NEFA and LDL concentrations were similar (P>0.05) among 
treatments. Days to return of the ovarian activity and ovulating animals percentage until the end 
of the trial were similar (P>0.05). Increasing linear (P<0.05) effect was observed in HDL and 
total cholesterol concentrations with the increasing GS inclusion in the ewes’ diet. There was 
effect (P<0.05) of the contrast GS vs. C for HDL and total cholesterol concentrations, which were 
higher with the inclusion of GS. Week effect  (P<0.05) was observed in DMI, NEFA, HDL, LDL 
and total cholesterol, and interaction of treatment x week (P<0.05) was also detected in HDL and 
total cholesterol concentrations. In experiment III, 110 dry and gestating ewes and 64 gestating 
Santa Ines ewe lambs were fed in group a 30:70 or 40:60 (roughage:concentrate ratio),  with the 
inclusion of 30 and 40% of sugar cane bagasse in the TMR dry matter, respectivelly. Dry and 
organic matter intake and average daily gain were higher (P<0.05) for the ewes fed 30% BC 
ration. However, CP, NDF and ADF intakes were similar (P>0.05) among treatments. In natura 
sugar cane bagasse inclusion up to 40% of the TMR dry matter as the sole roughage supplied the 
requirements of dry and gestating ewes. Raw soybean may be included in the ewes’diet (40:60 
roughage:concentrate) up to 14% (DM basis) with no negative effect on performance and 
postpartum ovarian activity return.  

 
 
Keywords: Fat; Fatty acid;Maintanance; Metabolism; Roughage; Reproduction 
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1 INTRODUÇÃO 

A ovinocultura brasileira tradicional está localizada basicamente nos estados do Sul, onde a 

exploração é voltada às raças lanadas, e nordeste do país, com raças nativas deslanadas voltadas à 

produção de carne. Contudo, durante as últimas duas décadas, tem se verificado aumento no 

potencial do mercado consumidor de carne ovina nos grandes centros urbanos brasileiros, o que 

tem estimulado o aumento de sua produção na região sudeste do Brasil (SIQUEIRA, 1999). 

Apesar disto, o Brasil ainda é considerado um país importador de carne ovina, oriunda 

principalmente dos países do Mercosul e da Nova Zelândia, havendo a necessidade de 

intensificar a produção de cordeiros a fim de manter constante o suprimento de carne no mercado 

brasileiro. Para mudar este quadro e o Brasil passar a atender esta crescente demanda, uma das 

ferramentas que pode ser utilizada é a intensificação nas pesquisas que relacionam aspectos 

reprodutivos ligados à nutrição de ovinos. O aumento dos índices reprodutivos do rebanho vem a 

ser muito mais eficiente do que o simples aumento no número de animais, feito através da 

aquisição de novas matrizes (SID, 1988). A diminuição do intervalo entre partos (IEP) possibilita 

maior número de cordeiros produzidos ao longo da vida produtiva de uma ovelha. Vários são os 

fatores nutricionais que influenciam a fisiologia da reprodução de ruminantes, e os lipídeos têm 

sido amplamente estudados (STAPLES; BURKE; THATCHER, 1998). Há relatos de resultados 

positivos tanto no desempenho reprodutivo (DE FRIES; NEUENDORFF; RANDEL, 1996) 

quanto na produção (BEAM; BUTLER, 1998) e composição do leite com a incorporação de 

lipídeos na dieta de ruminantes. Os principais constituintes do leite e suas concentrações estão 

relacionados a fatores nutricionais e ambientais (COLEMAN; LEWIN; MUOIO, 2000), sendo 

que a nutrição exerce efeito considerável na composição dos lipídeos (JENSEN, 2000). O 

fornecimento de lipídeos na dieta de ruminantes possibilita a manipulação do perfil de ácido 

graxo (AG) dos produtos oriundos destes animais. Desta forma, possibilita o acréscimo de ácido 

graxo de interesse, como o ácido linoléico conjugado (CLA), que desempenha diversas atividades 

fisiológicas, atendendo às novas perspectivas de consumo. 

Os produtos oriundos da exploração de pequenos ruminantes, seja a carne ou leite, são de 

excelente qualidade nutricional, sendo úteis para ajudar na solução de problemas relacionados à 

subnutrição, especialmente entre a população infantil. Além disso, o leite de pequenos ruminantes 

tais como ovinos e caprinos apresenta especial importância para regiões áridas e semi-áridas.   
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O presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da inclusão do grão de soja como 

fonte de lipídeos na ração de ovelhas da raça Santa Inês sobre a produção e composição 

centesimal e de ácidos graxos do leite, a atividade ovariana e parâmetros sanguíneos no período 

pós-parto, e avaliar a utilização do bagaço de cana-de-açúcar in natura como fonte única de 

volumoso na ração de ovelhas secas e em gestação. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Grão de soja e outras fontes de lipídeos na dieta de ruminantes 

A soja (Glycine max Merill) originária da China, foi introduzida no Brasil na década de 60, 

e atualmente o país é o segundo maior produtor mundial deste cereal. O grão de soja (GS) como 

fonte protéica e energética pode ser utilizado tanto na alimentação de ruminantes em sua forma 

original (crua) quanto na alimentação de monogástricos na forma processada (BUTOLO, 2002).  

O melhor conhecimento da utilização do GS na alimentação animal pode viabilizar a sua 

utilização em rações de animais de produção (ovinos, bovinos e outros).  

As sementes oleaginosas (grão de soja, caroço de algodão) são utilizadas como fontes de 

lipídeos, que além de fornecerem energia, apresentam também elevados teores de PB.  Segundo o 

NRC (1989) o GS contém cerca de 2,11 Mcal/kg de MS de energia líquida para vacas em 

lactação, sendo mais energético do que o milho, além de conter elevado teor de PB (42,8%) e de 

lipídeos (18,8% de extrato etéreo). Além disso, a soja grão pode ser considerada fonte de lipídeos 

parcialmente protegida, visto que as gotículas de lipídeos em sementes oleaginosas se encontram 

inseridas na matriz protéica dos grãos, conferindo-lhes proteção natural. 

A gordura ingerida pelo animal em lactação pode ser incorporado no tecido adiposo, 

oxidado para fornecer energia e ser direcionado diretamente à secreção no leite (PALMQUIST, 

1994). A suplementação lipídica é comumente utilizada para aumentar a densidade energética da 

dieta de ruminantes na tentativa de reduzir o balanço negativo de energia, evitando a 

manifestação de distúrbios metabólicos, melhorando o desempenho da lactação e reprodução, 

além de facilitar a restituição corporal. Algumas fontes lipídicas podem apresentar melhores 

custos, dependendo da época, para a formulação da dieta. Possibilita ainda a manipulação da 

proporção de ácidos graxos  específicos na gordura do leite ou da carne, de acordo com a 

necessidade da indústria alimentícia e do consumo humano.  

De acordo com Santos e Amstalden (1998) os ruminantes em geral não toleram teores 

acima de 7% de lipídeos na ração (com base na MS), uma vez que isto pode reduzir o consumo, 

digestibilidade, produção de leite, podendo ainda ocasionar diarréia nos animais. 

Alguns trabalhos  mostraram redução no consumo de matéria seca (CMS) de acordo com o 

aumento da inclusão de sementes oleaginosas na ração total de cabras (OLIVEIRA JUNIOR et 

al., 2002; BERNARD et al., 2005; SILVA et al., 2007), e vacas em lactação (COPPOCK et al., 
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1985, CHIK; BEED; WILCOX, 1986). Uma das hipóteses é que isto ocorra em função de um 

“feedback” quimiostático (ANDRAE et al., 2001), no qual o CMS é ajustado para manter 

constante o consumo de energia, uma vez que há aumento da densidade calórica proporcionado 

pelo elevado teor de lipídeos na ração. Contudo, existem trabalhos em que não foi verificado 

alteração no CMS com a inclusão da fonte lipídica (0 a 4% EE) na ração total de vacas (BU et al., 

2007, ALZAHAL et al., 2007) e ovelhas em lactação (2,5 a 7,8%EE) (GÓMEZ-CORTÉS et al., 

2008a). 

De acordo com Allen (2000), os mecanismos responsáveis pela redução no CMS se iniciam 

em virtude das alterações na fermentação ruminal, motilidade do trato gastrointestinal, secreção 

do hormônio do trato digestório e oxidação hepática da gordura. Além de inibirem a atividade 

microbiana ruminal, os ácidos graxos  de cadeia longa parecem ter efeito no intestino delgado, o 

qual inibe a motilidade ruminal (NICHOLSON; OMER, 1983). Esta inibição da motilidade do 

trato digestório imposta pela ingestão de gordura parece ser mediada pelo aumento da 

concentração plasmática do peptídeo semelhante ao glucagon 1 (GLP-1), sob efeito de fontes 

ricas em ácidos graxos  monoinsaturados (MUFA) e poliinsaturados (PUFA) na dieta, e da 

colecistoquinina (CCK), sob efeito de fontes ricas em MUFA na dieta, os quais são secretados 

pelo intestino (RELLING; REYNOLDS, 2007). A inclusão da gordura na dieta atua no 

organismo animal de forma multifatorial, considerando-se alterações no estado reprodutivo, 

gordura corpórea, lactação e sinais metabólicos (nutrientes, metabólitos, hormônios reprodutivos, 

leptina, insulina, peptídeos do trato digestório, citoquinas e neuropeptídeos). 

Existe uma limitação na inclusão de lipídeos na ração de ruminantes relacionada aos seus 

efeitos na redução da digestão da fibra da dieta (ARIELI, 1992). Enquanto a baixa quantidade de 

ácidos graxos  insaturados presente nas forragens não causa efeito sobre a fermentação ruminal, o 

seu excesso pode alterar profundamente o crescimento dos microrganismos ruminais. Estes 

mecanismos podem ser exercidos de diversas maneiras, entre elas, através da cobertura física da 

fibra dietética impedindo o ataque dos microrganismos, ocasionando a modificação da população 

microbiana do rúmen devido ao efeito tóxico dos lipídeos sob certos microrganismos ruminais, 

efeitos ativos dos lipídeos da ração na superfície das membranas dos microrganismos e alteração 

no pH ruminal devido à reduzida disponibilidade de cátions através da formação de sabões 

(PALMQUIST; JENKINS, 1980). Santos e Amstalden (1998) afirmaram que os lipídeos da ração 

podem cobrir as partículas dos alimentos e inibir a colonização e digestão dos carboidratos.   



23 

 

 

Por outro lado, o efeito potencialmente negativo da ingestão de gordura na digestibilidade 

dos nutrientes depende de vários outros fatores tais como: forma de fornecimento (livres ou 

esterificadas; óleos ou gorduras, etc.), tipo de processamento da fonte (grãos moídos, inteiros, 

etc.), quantidade ingerida e grau de insaturação, uma vez que os ácidos graxos poliinsaturados 

ocasionam maiores prejuízos que os monoinsaturados, e estes últimos, mais que os saturados 

(CHILLIARD et al., 1991). 

De acordo com Jenkins (1993), a redução na digestibilidade ruminal dos carboidratos 

estruturais ocasionado pela inclusão excessiva de gordura na dieta pode resultar na redução da 

produção de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) e na relação acetato:propionato (C2:C3).  

Luginbuhl; Poore e Parson (1998) adicionaram caroço de algodão (0, 8, 16 e 24%) à ração 

de cabritos e observaram redução linear na digestibilidade da MS (73, 72, 73, 67%) e da FDN 

(70, 70, 71, 65%). Mohamed et al. (1988) também observaram redução na digestibilidade da MS 

com a inclusão de 20% de GS cru comparado a uma ração controle sem nenhuma fonte 

suplementar de gordura. Contudo, vários autores não observaram efeito da gordura na 

digestibilidade da FDN (ALBRO; WEBER; DELCURTO, 1993, SILVA et al., 2007; LU, 1993, 

WU et al., 1994), o  que suporta a teoria de que a concentração adequada de fibra  na ração pode 

reduzir o efeito negativo dos lipídeos na digestibilidade da fibra (ERICKSON; BARTON, 1987).  

Com o intuito de prevenir efeitos deletérios à digestão ruminal em vacas em lactação 

ocasionada principalmente pela redução na degradabilidade da matéria fibrosa decorrente da 

inibição da atividade das bactérias celulolíticas, a inclusão de gordura na ração total não deve ser 

superior a 7% (WU et al., 1994). 

Além do teor de inclusão de gordura na ração total em si, que influencia o metabolismo 

ruminal da dieta, a proporção de volumoso:concentrado, o perfil de ácido graxo da ração, além de 

efeitos associativos devem ser considerados. O teor de gordura ≥ 6% na ração total, composta por 

alta proporção de volumoso, afeta a digestibilidade e os parâmetros ruminais (HESS; MOSS; 

RULE, 2008).  

O maior desaparecimento dos ácidos graxos insaturados em relação aos saturados é 

esperado uma vez que os ácidos graxos insaturados são mais hidrofóbicos e formam micelas 

rapidamente, passando mais facilmente a camada adjacente de água para os microvilos do 

intestino delgado. Os efeitos da suplementação lipídica na digestão ruminal dos nutrientes da 

dieta são difíceis de predizer, uma vez que são altamente variáveis. A natureza e quantidade dos 
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lipídeos dietéticos, natureza e quantidade de forragens, concentrados, e minerais na dieta 

influenciam tanto o ecossistema microbiano, a taxa de trânsito da digesta, como a interação do 

ácido graxo com a digestão. Considerando as interações complexas multifatoriais que ocorrem no 

organismo animal, os efeitos da suplementação lipídica não podem ser analisados como 

consequência do simples aumento na absorção do ácido graxo pelo intestino, seja intacto ou 

transformado ruminalmente (CHILLIARD, 1993). A redução na proporção molar C2:C3 foi 

observada acompanhada pela redução na digestibilidade da FDN com o aumento de ácidos 

graxos insaturados chegando no rúmen (DOREAU; CHILLIARD, 1997). 

Os trabalhos com suplementação lipídica utilizando sementes oleaginosas na alimentação 

de ovinos são escassos, e o aprofundamento nestes estudos é necessário para contribuir para a 

intensificação da ovinocultura brasileira. 

2.2 Produção e composição do leite 

O leite é o primeiro alimento que os mamíferos recém-nascidos ingerem e possui grande 

impacto no seu desenvolvimento até a desmama. Trata-se de um fluido biológico complexo, cujas 

propriedades físicas e a composição variam de uma espécie para outra (Tabela 1).  

 
Tabela 1 - Composição do leite de ovelhas, cabras e vacas 
Constituintes (%) Ovelha1 Cabra2 Vaca3 

Gordura 7,7 3,4 3,3 
Proteína 4,5 3,0 2,9 
Lactose 5,1 4,3 4,4 
Sólidos totais 18,5 11,6 11,6 
Fontes: 1Araújo, 2008; 2Mendes, 2006; 3Leite, 2006. 

 

O leite de ovinos e caprinos é caracterizado por apresentar gordura com elevados teores de 

triglicerídeos (TG) compostos por ácido graxo de cadeia média (6-10 átomos de carbono). Deste 

modo os ácidos graxos conhecidos como capróico (C6:0), caprílico (C8:0) e cáprico (C10:0) são 

assim denominados devido ao leite no qual eles são encontrados preferencialmente. Estes três 

ácidos graxos formam até 15-18% da gordura do leite caprino e ovino, mas apenas de 5-9% do 

leite bovino. A maior parte do leite é constituído por água e contém quantidades variáveis de 

lipídeos, proteínas e carboidratos sintetizados na glândula mamária, sendo encontrados também 

pequenas quantidades de minerais (VARNAN; SUTHERLAND, 1994). 
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Fatores genéticos e nutricionais são determinantes na composição do leite, sendo que a 

nutrição tem efeito considerável na composição dos lipídeos (JENSEN, 2002).  

A gordura do leite é composta por aproximadamente 98% de TG, do qual 95% é ácido 

graxo e menos de 1% é fosfolipídeo, com pequena quantidade de colesterol, 1,2-diacilglicerol, 

monoacilglicerol, e ácido graxo livre. Os ácidos graxos do leite tem duas origens: Síntese de novo 

na glândula mamária (endógena) ou diretamente da dieta (exógena). A síntese de novo na 

glândula mamária ocorre a partir do acetato e 3-hidroxibutirato produzidos pela fermentação 

ruminal dos carboidratos e pelo epitélio ruminal a partir do butirato absorvido, respectivamente. 

Estes resultam em ácidos graxos de cadeias curta e média (C4:0 a C16:0) que representam 40-

50% do ácido graxo secretado no leite. Por outro lado, os ácidos graxos de cadeia longa (C ≥ 18) 

e metade do C16:0 são provenientes diretamente da dieta, absorvidos e disponibilizados no 

plasma, sendo liberados pela enzima lipoproteína lípase (LPL) a partir dos TG circulantes no 

quilomícron ou no VLDL, ou derivados dos ácidos graxos não esterificados (AGNE) que 

circulam ligados à albumina.  

Os ácidos graxos de cadeia longa originam-se de lipídeos provenientes da dieta, absorvidos 

no trato digestório (considerando que os ácidos graxos da dieta sofrem biohidrogenação total ou 

parcial no rúmen) ou da mobilização da reserva corporal (principalmente na período inicial de 

lactação). Geralmente menos de 10% da composição lipídica do leite provém da mobilização de 

gordura corporal, contudo sua participação aumenta diretamente proporcional ao balanço 

energético negativo no animal ruminante (BAUMAN; GRIINARI, 2001). Deste modo, os ácidos 

graxos podem ser dessaturados, mas não elongados nas céulas epiteliais secretórias da glândula 

mamária (CHILLIARD et al., 2000). 

Alguns trabalhos apresentam redução no teor de proteína (GÓMEZ-CORTÉS et al. 2008b; 

SINCLAIR et al. 2007) e gordura do leite em virtude da suplementação lipídica. Entretanto, 

GÓMEZ-Cortés et al. (2008a) não observaram alteração na produção de leite e teores de proteína, 

gordura e sólidos totais com a inclusão de 6% de óleo de soja na ração total de ovelhas em 

lactação. Da mesma forma Bu et al. (2007) avaliaram a utilização dos óleos de soja e linhaça na 

dieta de vacas em lactação e não observaram alteração no teor de proteína, gordura, lactose e 

sólidos totais no leite. Por outro lado, Gómez-Cortés et al. (2008b) avaliaram a suplementação 

lipídica com 6% de óleo de oliva na ração de ovelhas em lactação e observaram aumento na 

produção de leite e redução no teor de proteína, não alterando o teor de gordura e sólidos totais. 
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Alzahal et al. (2007) observaram redução nos teores de proteína e gordura  do leite com teores de 

até 3,4% de óleo de soja na ração de vacas em lactação.  

A redução no teor de proteína ocorre provavelmente devido à baixa quantidade de 

aminoácidos na glândula mamária para acompanhar o aumento na produção de leite em 

conseqüência da suplementação energética proveniente dos lipídeos (GAYNOR et al., 1994). 

Contudo, em alguns casos não é observado aumento na produção de leite e redução na proteína 

do leite concomitantemente (FLOWERS et al., 2008). Isto pode estar relacionado à mudanças no 

metabolismo da insulina ou glucose na glândula mamária em conseqüência da suplementação 

lipídica ( DHIMAN et al., 1995). 

O fornecimento de óleos vegetais ricos em ácido linoléico tem se mostrado uma estratégia 

eficiente para enriquecer o leite com o ácido graxo linoléico conjugado (CLA). Contudo, existem 

alguns CLAs, como o t10 c12 e 9t 11c, que têm se mostrado potentes inibidores da síntese de 

novo da gordura na glândula mamária, causando a redução da gordura do leite em vacas leiteiras.  

Vários são os mecanismos supostos de inibição da síntese de gordura na glândula mamária. 

Um deles é o CLA t10 c12 atuando na atividade e abundância de RNAm de enzimas lipogênicas, 

tais como a acetyl-CoA carboxilase e ácido graxo sintase, as quais são necessárias para a síntese 

de AG de cadeia média no tecido mamário. Os AG trans C18:1 totais também parecem inibir a 

síntese de gordura, contudo atualmente os AG t10 c12 CLA são os maiores inibidores da síntese 

de gordura do leite, enquanto o isômero c9 t11 CLA parece não ter nenhum efeito (BAUMAN; 

GRIINARI, 2003). O aumento do CLA t10 c12 no leite foi acompanhado pela redução da 

gordura do leite em vários trabalhos utilizando vacas (MOORE et al., 2004; PERFIELD et al., 

2007; GERVAIS; CHOUINARD, 2008). Contudo, o aumento do CLA t10 c12 no leite não foi 

efetivo na redução de gordura em alguns trabalhos utilizando pequenos ruminantes (GÓMEZ-

CORTÉS et al., 2008a; GÓMEZ-CORTÉS et al., 2008b; BERNARD et al., 2005).  

Sob determinadas condições dietéticas as rotas de biohidrogenação são alteradas para 

produzir AG intermediários únicos,  em que alguns são potentes inibidores da síntese de gordura. 

Neste caso, dois fatores devem ser observados relacionados à redução de gordura conseqüente da 

dieta: os AG insaturados da dieta e a variação nos processos microbianos. Mudanças nos 

processos microbianos envolvem alterações nas rotas de biohidrogenação que aumentam a síntese 

de t10 c12 CLA e C18:1 t10. No caso de dietas com baixa fibra, a mudança nos processos 
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microbianos também reduz o pH e altera o padrão de produção dos AGCC (BAUMAN; 

GRIINARI, 2003). 

A partição dos nutrientes absorvidos para a produção de leite ou reservas corporais é 

influenciada pela variação no pH ruminal, o qual determina o padrão de suprimento de 

combustíveis metabólicos do rúmen para a circulação sanguínea (OBA; ALLEN, 2000). A 

variação no pH ruminal pode provocar variação no fluxo de combustível, estimulando a secreção 

de insulina e aumentando a utilização de energia no tecido adiposo em relação à síntese de 

gordura do leite. 

 Variações no padrão de AGCC ruminal também estão relacionados à redução na produção 

de gordura do leite, o que sugere que a redução do acetato e butirato ruminal limita a síntese de 

gordura do leite. Aproximadamente 80% da variação do teor de gordura do leite pode ser dada à 

variação molar nas proporções de AGCC no rúmen (SUTTON et al., 1988). Oldham e Emmans 

(1988) propuseram que o teor de gordura do leite pode ser simples relação precursor - produto. 

Em dietas de baixo teor de fibra a taxa de produção de acetato não é reduzido. Na realidade, a sua 

proporção molar no fluido ruminal é reduzido em virtude do aumento da taxa de produção do 

propionato. A disponibilidade de β-hidroxibutirato está correlacionada à taxa de produção de 

butirato ruminal, e também não é afetada por uma dieta com baixo teor de fibra (PALMQUIST et 

al., 1969). Contudo, a simples redução na proporção molar do acetato não explica totalmente a 

redução da gordura do leite. A concentração sanguínea e sua captação pela glândula mamária 

devem ser consideradas, pois o suprimento do nutriente pode ser limitado por sua baixa 

concentração arterial (DAVIS; BROWN, 1970). 

Existe ainda uma teoria insulino-glucogênica que se baseia na competição por nutrientes 

entre as glândulas mamárias e os tecidos não mamários, e as diferenças entre os tecidos na 

resposta à insulina (BAUMAN; GRIINARI, 2003). No caso de dietas com baixo teor de fibra, há 

aumento na taxa de produção de propionato, na taxa de gluconeogênese hepática e assim aumento 

da insulina circulante. A insulina por sua vez, estimula o aumento da utilização de acetato, β-

hidroxibutirato, e AG de cadeia longa derivados da dieta pelo tecido adiposo, e inibe a 

mobilização de AG de cadeia longa da gordura corporal de reserva. A insulina coordena a 

partição de nutrientes através de sua rota na regulação da glucose e a homeostase energética. No 

caso da glândula mamária do ruminante, a insulina é necessária para a manutenção da função 

normal da célula mamária. Essa exigência é suprida pela baixa concentração sanguínea, e as 
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flutuações diárias na insulina circulante que ocorre com as refeições não têm efeitos aparentes na 

utilização de glucose pela glândula mamária. A insulina regula o metabolismo de outros tecidos 

no ruminante, incluindo a taxa de lipogênese (estimula) e lipólise (inibe) no tecido adiposo, e isto 

pode indiretamente afetar o suprimento e padrão de nutrientes disponíveis à glândula mamária. 

Em geral, estas mudanças nas taxas de lipogênese e lipólise parecem preferencialmente 

direcionar os nutrientes ao tecido adiposo, causando redução de precursores lipogênicos para a 

síntese mamária da gordura do leite (BAUMAN; GRIINARI, 2003).  

A produção de leite é uma característica importante para a seleção dos melhores genótipos 

(SAKUL; BOYLAN, 1992). Contudo, relações existem entre a produção de leite, intensidade do 

balanço energético negativo pós-parto e nutrição. Deste modo, devido a fatores genéticos, 

animais que possuem maior produção de leite possuem maior exigência nutricional, podendo isto 

ser expressado no aumento do IEP. Caso a exigência nutricional não seja atendida o desempenho 

certamente é reduzido e o anestro pós-parto pode ser prolongado (SUSIN, 1994). 

Consequentemente, verificar a presença ou ausência dessa interação em ovelhas é bastante 

interessante. Além disso, a sobrevivência e desempenho dos cordeiros estão diretamente ligados à 

produção de leite da mãe. Deste modo, estudar efeitos nutricionais sobre a produção e 

composição do leite de ovelhas é fundamental para o rápido desenvolvimento dos cordeiros, 

atuando como mais uma ferramenta para possibilitar o abate de cordeiros até os 5 ou 6 meses, e 

assim disponibilizar carcaças de melhor qualidade. A avaliação da produção e composição de 

leite possibilita ainda, a obtenção de parâmetros médios da raça Santa Inês, além de investigar a 

habilidade materna da raça, visando seleção. 

 

2.2.1 O perfil de ácidos graxos da gordura do leite 

A composição lipídica é um dos componentes de qualidade tecnológica e nutricional mais 

importantes no leite. Os lipídeos estão relacionados com o rendimento da produção do queijo (/kg 

de leite), e os diferentes AG (saturados e insaturados) que o compõem estão envolvidos positiva 

ou negativamente na saúde dos consumidores (WILLIAMS, 2000). A suplementação lipídica na 

dieta de ruminantes possibilita a manipulação da proporção de AG específicos na gordura do leite 

ou da carne, de acordo com a necessidade da indústria alimentícia e consumo humano. 
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Em comparação à gordura do leite de vaca, os AG de cadeia média principalmente os 

ácidos graxos capróico (C6:0), caprílico (C8) e cáprico (C10) são encontrados em teores mais 

elevados na gordura do leite de ovelhas (TEMPLEMAN; TIVEY, 1997) e cabras (CHILLIARD 

et al., 2003). Estes AG são de interesse especial do ponto de vista terapêutico devido ao seu 

metabolismo e sua aplicação a certos casos de doenças metabólicas. Por outro lado, o ácido graxo 

palmítico (C16:0) parece ser mais elevado na gordura do leite de vacas (TEMPLEMAN; TIVEY, 

1997). Assim, a regulação das células mamárias parecem diferir entre as espécies caprina e 

bovina, particularmente no processo de elongação dos AG, os quais são sintetizados de novo pelo 

complexo AG sintase. 

A suplementação lipídica pode mudar a composição de AG na gordura do leite e resultar 

em mudanças positivas ou adversas nas características físicas e propriedades nutricionais dos 

produtos derivados do leite de ovelha e modificar o sistema lipolítico.  

A composição de AG nos tecidos de ruminantes é geralmente menos afetada pela 

composição lipídica da dieta do que no caso de monogástricos, o que se deve principalmente à 

biohidrogenação dos lipídeos da dieta pelos microrganismos ruminais (BYERS; SCHELLING, 

1993). No entanto, a conversão ruminal (saturação) dos AG insaturados da dieta é geralmente 

incompleta (BYERS; SCHELLING, 1993). Segundo estudos realizados com bovinos 

(CHILLIARD, 1993; MARMER; MAXWELL; WILLIAMS, 1984; WESTERLING; HEDRICK, 

1979) a diferença na composição de AG da dieta pode refletir na composição de AG do tecido 

(RHEE et al., 2000) e do leite (PETIT; DEWHURST; SCOLLAN, 2002). O CLA no leite e carne 

de ruminantes é proveniente da biohidrogenação incompleta do ácido graxo linoléico (C18:2) 

como um produto intermediário (HARFOOT; HAZLEWOOD, 1997) ou mesmo pela síntese 

endógena na glândula mamária a partir do ácido graxo vacênico, o qual também é um 

intermediário da biohidrogenação ruminal, via Δ9-dessaturase (GRIINARI et al., 2000). 

As fontes lipídicas mais comumente encontradas no Brasil são o GS, caroço de algodão e 

óleo de milho, tendo como principal ácido graxo o ácido linoléico.  

Bobe et al. (2007) observaram altas proporções dos AG poliinsaturados, linolênico (18:3) e 

linoléico (18:2) na manteiga proveniente da gordura do leite de vacas alimentadas com 0,9 e 5% 

(com base na MS) de óleo de peixe e GS tostados, respectivamente. O perfil de AG do leite foi 

característico de cada fonte lipídica utilizada, não diferindo no grau de saturação, sendo que 

ambos apresentaram-se menos saturados do que os AG da gordura do leite de vacas sem a 
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suplementação lipídica. Bu et al. (2007) avaliaram a utilização dos óleos de soja e linhaça, fontes 

ricas em ácido graxo linoléico e linolênico, respectivamente, na dieta de vacas em lactação. As 

proporções de AG de cadeia curta e média (C10:0, C12:0, C14:0 e C16:0) na gordura do leite de 

vacas suplementadas com as fontes lipídicas reduziram e proporções de C18:0, C18:1 e C18:2 c9 

t11 CLA aumentaram em comparação às não suplementadas. 

A inclusão de 6% de óleo de soja na ração total de ovelhas em lactação aumentou a 

proporção dos AG de 18C, reduzindo a concentração dos AG saturados C6-C16 (GÓMEZ-

CORTÉS et al., 2008a) . Por outro lado, Alzahal et al. (2007) observaram aumento dos AG > C16 

(provenientes da dieta) e monoinsaturados, e redução dos AG <C16 (provenientes da síntese de 

novo) e saturados totais com a inclusão de até 3,4% de óleo de soja na ração de vacas em 

lactação. 

Petit, Dewhurst e Scollan (2002) observaram aumento na porcentagem de ácido graxo 

linolênico no leite de vacas alimentadas com linhaça, o qual é o AG característico da fonte 

lipídica utilizada.  

O leite ovino não é um produto comumente comercializado no Brasil, mas tratando-se de 

um animal ruminante como os bovinos, cujo leite é altamente consumido, o estudo referente ao 

efeito do GS (rico em ácido graxo linoléico) contribui para pesquisas realizadas no intuito de 

investigar a relação da composição de AG na nutrição de ruminantes com seus teores em seus 

produtos finais (carne, leite).  

2.2.2 Ácidos graxos x saúde humana  

 O perfil de AG da gordura é determinante nas propriedades físicas, químicas e 

organolépticas dos alimentos. A gordura tem sido foco de estudo em várias áreas de pesquisa, 

seja na saúde humana ou produção animal, devido à associação da ingestão de gordura com 

problemas de saúde. A gordura de origem animal, mais saturada em relação à de origem vegetal, 

tem sido relacionada a problemas no coração. Os AG trans estão associados 

epidemiologicamente ao aumento de doenças coronarianas, contudo existe esta relação para 

fontes vegetais, mas não para gorduras de fonte animal.  

A diminuição do risco de doenças coronárias em seres humanos está associado à baixa 

ingestão de AG saturados e maior consumo de AG poliinsaturados, ou seja, à maior relação AG 

poliinsaturados:saturados (HU et al., 1999). A alta ingestão do ácido mirístico (14:0), palmítico 
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(16:0), e láurico (12:0) aumenta a concentração da lipoproteínas de baixa densidade (LDL), 

enquanto o maior consumo de AG insaturados tem o efeito inverso em humanos (MENSINK et 

al., 2003; FERNANDEZ; WEST, 2005).  

Além dos efeitos benéficos dos AG poliinsaturados na dieta humana, os isômeros do ácido 

graxo linoléico conjugado (CLA) têm se mostrado potenciais anticarcinogênicos em estudos com 

animais (HUGHES; DHIMAN, 2002). O CLA é um produto da biohidrogenação incompleta no 

rúmen. Os principais isômeros do CLA com propriedades benéficas à saúde humana são o C18:2 

c9 t11, e o C18:2 t10 c12, sendo os produtos provenientes de ruminantes (leite/carne) as 

principais fontes do CLA na alimentação humana. O C18:2 c9 t11 é normalmente o mais 

abundante na natureza e possui efeito anti-carcinogênico e de modulação do sistema imune. O  

C18:2 t10 c12 é um potente repartidor de nutrientes. Tratam-se de duas moléculas com pequenas 

diferenças de posição e geometria de ligação, contudo, com ações diversas e intensas no 

metabolismo animal, mesmo em mínimas quantidades na dieta (0,1 a 1% MS). Isto ocorre porque 

estas moléculas interferem nos processos básicos de metabolismo. Embora vários isômeros de 

CLA tenham sido identificados no leite e tecido adiposo de ruminantes (KHANAL; DHIMAN, 

2004), apenas dois desempenham atividades fisiológicas importantes no organimso (PARODI, 

2003): O C18:2 c9 t11 (até 90% do CLA total) e o C18:2 t10 c12 (3-5% do CLA total). A 

existência de um componente potencialmente tão benéfico nos produtos provenientes do 

ruminante pode mudar a percepção dos consumidores e comunidade médica sobre os alimentos 

de origem animal. 

 

2.3 Metabolismo ruminal dos lipídeos  

As fontes de lipídeos de origem vegetal geralmente se encontram na forma de TG ricos em 

AG poliinsaturados (ácido graxo linoléico e linolênico) (KENNELY, 1996). A hidrólise dos 

lipídeos no rúmen é o primeiro passo para o seu metabolismo. Lipases têm sido isolados de 

diferentes tipos de bactérias no rúmen. O produto final da hidrólise são AG livres (TAMMINGA; 

DOREAU, 1991), galactose e glicerol, os quais são rapidamente metabolizados até AGCC. Após 

a hidrólise dos TG algumas bactérias ruminais promovem a hidrogenação dos AG livres em um 

processo diretamente relacionado ao grau de insaturação dos AG e ao nível e freqüência de 

alimentação. Os AG poliinsaturados são altamente tóxicos aos microrganismos ruminais, e como 
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forma de adaptação e sobrevivência, estes microrganismos desenvolveram um mecanismo de 

defesa denominado biohidrogenação com o intuito de reduzir a insaturação dos AG presentes no 

ambiente ruminal.  

As principais mudanças que os lipídeos dietéticos sofrem no ambiente ruminal são a 

hidrólise e a biohidrogenação dos AG liberados pela população microbiana, o que leva a redução 

de 70-90% de AG poliinsaturados  e sua transformação a isômeros trans de AG monoinsaturados 

ou saturados (ácido esteárico em sua maioria). Lipídeos dietéticos podem afetar a digestão 

ruminal, reduzindo a digestibilidade da fibra, produção de metano, e a proporção molar de 

C2:C3. Estes efeitos podem ser decorrentes de reduções no metabolismo e crescimento de 

protozoários e bactérias, especialmente as bactérias celulolíticas, no caso de AG poliinsaturados 

(CHILLIARD, 1993).  

Os AG insaturados sofrem intensa biohidrogenação ruminal, contudo cerca de 90% do AG 

ingerido não apresenta importância relevante para o suprimento energético dos microrganismos 

ruminais (PALMQUIST; JENKINS, 1980). De acordo com Bauchart et al. (1990) esses AG 

podem também ser incorporados aos lipídeos da parede celular destes microrganismos. A 

utilização de AG de cadeia longa como fonte de energia pelos microrganismos ruminais é muito 

pequena. Essa baixa afinidade pelos AG explica a irrelevante alteração do valor energético da 

gordura ao passar pelo ambiente ruminal, o que pode ser confirmado pela grande proporção do 

ingerido que chega ao duodeno (cerca de 87%) de vacas suplementadas (JENKINS, 1994).  

Os AG poliinsaturados como o oléico e o linoléico são hidrogenados pelas bactérias 

ruminais produzindo o ácido esteárico, o qual é completamente saturado (BONDI, 1988). Kemp e 

Lander (1984) dividiram as bactérias em dois grupos (A e B) baseados nas reações e produtos 

finais da biohidrogenação. O grupo A são bactérias que primeiro isomerizam o ácido linoléico 

(C18:2 c9 c12) à C18:2 c9 t12 (ácido linoléico conjugado - CLA) e posteriormente 

biohidrogenizam o mesmo até o C18:1 t11 (ácido vaccênico). O grupo B são as bactérias que 

hidrogenam esta ligação t11 formando o produto primário da biohidrogenação, o ácido esteárico 

(C18:0). Quando os AG insaturados estão em alta concentração no rúmen, o passo final pode ser 

inibido e a concentração do C18:1 t11 aumenta (PALMQUIST; MATTOS, 2006). Sob condições 

normais de alimentação, maior parte dos AG insaturados provenientes da alimentação, linoléico e 

linolênico, são biohidrogenados acima de 80 e 90%, respectivamente (PALMQUIST; MATTOS, 

2006). 
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Embora a maior parte dos AG essenciais da ração sejam destruídos por hidrogenação, os 

ruminantes não parecem apresentar deficiência dos mesmos, hipotetizando que a pequena 

quantidade de AG essenciais que passa pelo rúmen inertes sejam suficientes para atender suas 

exigências (BONDI, 1988).  

Apesar dos efeitos deletérios na digestibibilidade dos nutrientes da dieta, a ação dos 

microrganismos ruminais nestes compostos, via isomerização, redução e hidrogenação, é 

fundamental para a síntese ruminal de CLA e fornecimento do precursor para a síntese endógena 

do C18:2 c9 t11 e C18:1 t11 (AG vacênico). 

 

2.4 Reprodução e nutrição 

Sob o ponto de vista econômico, a eficiência reprodutiva ou porcentagem de cordeiros 

produzidos e comercializados é o fator que mais afeta a rentabilidade de um rebanho ovino (SID, 

1988). A maioria das raças ovinas lanadas são consideradas estacionais, observando-se a 

influência do fotoperíodo na atividade reprodutiva (PINEDA, 1989; ROSA; BRYANT, 2003). 

Neste caso a habilidade de emprenhar as ovelhas durante a lactação depende, em parte, da estação 

do ano (SID, 1988). Assim, nas raças ovinas com estacionalidade reprodutiva cuja ovulação é 

estimulada pelo decréscimo da luminosidade, fica difícil diminuir o IEP. Uma grande vantagem 

das matrizes da raça Santa Inês em relação às  raças lanadas (poliéstricas estacionais) é que trata-

se de ovelhas poliéstricas anuais, o que possibilita o aumento do índice de natalidade e 

diminuição do IEP (três parições a cada dois anos). Há possibilidade de formação de lotes 

homogêneos de acasalamento, parição e desmame ao longo do ano com a introdução de 

reprodutores em lotes de fêmeas em qualquer época do ano, em vista da manifestação de cios 

férteis independente do fotoperíodo. Isto permite, consequentemente, constante oferta de carne 

ovina para o mercado consumidor. Além disso, as fêmas da raça Santa Inês apresentam boa 

habilidade materna, com produção de leite satisfatória e parição de cordeiros vigorosos (SOUSA, 

1998).  

No caso das raças não estacionais fatores de nutrição e manejo se sobressaem em relação ao 

fator época do ano ou fotoperíodo (LINDSAY, 1991). Assim, a busca  pela redução do IEP aliada 

à boa nutrição dos animais constitui uma ferramenta para aumentar a produção de cordeiros. 
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Em geral recomenda-se oito meses como IEP ideal para ovinos deslanados, como a raça 

Santa Inês. Cinco meses são necessários para a gestação, dois meses para o aleitamento das crias 

e um mês para o descanso das matrizes (CUNHA et al., 2003). Contudo, dados experimentais que 

avaliem a duração do anestro pós-parto e o ressurgimento da atividade ovariana em ovelhas Santa 

Inês são escassos na literatura.  

Vários fatores nutricionais e sua influência na reprodução têm sido extensivamente 

revisados (O`CALLAGHAN; BOLAND, 1999), como a concentração de proteína bruta (PB), 

nível de energia e de gordura na dieta, bem como concentrações de minerais e vitaminas. Os 

mecanismos pelos quais a nutrição regula parâmetros reprodutivos são complexos e também não 

muito bem compreendidos.  

De acordo com Staples et al. (1996), o aumento da concentração de lipídeos na dieta (acima 

de 3% da MS) tem influência positiva no “status” reprodutivo das vacas leiteiras. A 

suplementação lipídica pode aumentar as concentrações de colesterol circulante, progesterona 

circulante e no fluido folicular, e LH plasmático (ESPINOZA et al., 1995; DE FRIES; 

NEUENDORFF; RANDEL, 1998). Além disso, pode aumentar o crescimento folicular (DE 

FRIES; NEUENDORFF; RANDEL, 1998; BOTTGER et al., 2002), os quais podem 

concomitantemente aumentar a taxa de prenhez. De acordo com Thomaz et al. (1997)  a 

suplementação com óleo de soja (rico em ácido graxo linoléico) aumentou o crescimento 

folicular ovariano comparado aos animais alimentados com sebo (predominantemente AG 

saturados) ou óleo de peixe (rico em ácido graxo linolênico) .  

O fluxo duodenal de AG insaturados pode variar de acordo com a fonte lipídica utilizada 

(SCHOLLIEGEREDES et al., 2001), assim como o perfil plasmático de AG (WHITNEY et al., 

2000), o qual apresenta variadas respostas metabólicas e reprodutivas (ESPINOZA et al., 1995; 

THOMAS et al., 1997; DE FRIES; NEUENDORFF; RANDEL, 1998). O ácido graxo linolênico 

(n-3) pode reduzir a secreção uterina de PGF2α ou mesmo reduzir a sensibilidade do corpo lúteo à 

PGF2α, o que pode melhorar a fertilidade, reduzindo perdas embrionárias associadas à supressão 

inadequada da PGF2α no início de uma gestação. Contudo, ao contrário do n-3, os AG n-6 são 

precursores do ácido araquidônico e assim da PGF2α (PETIT et al., 2002). Enquanto a redução de 

PGF2α seria benéfico na inibição da luteólise durante a estação de monta, a estimulação do 

aumento deste hormônio no período pós-parto tem sido associado com a melhora da saúde 

uterina (ABAYASEKARA; WATHES, 1999) e sua involução (GUILBAULT et al., 1985). 
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Embora os efeitos do parto e da lactação sob o desempenho reprodutivo de ovinos sejam 

conhecidos, não são muito bem compreendidos. Sabe-se que a involução uterina e a recuperação 

do sistema reprodutivo para permitir a ovulação, estro e concepção requerem de 30 a 40 dias para 

ocorrer (GLIMP, 1988). Por sua vez, as condições a serem atingidas para que a atividade estral 

pós-parto se reinicie são: ocorrência da involução uterina, adequada secreção de gonadotropinas 

(LH e FSH) e diminuição dos efeitos negativos relacionados à amamentação. Os teores de P4, LH 

e estradiol (E2) no momento do parto são baixos, e deverão estar normalizados para que a 

atividade ovariana se reinicie (HUMPHREY et al., 1983).  

Vários trabalhos têm sido realizados com o objetivo de verificar o efeito da inclusão de 

lipídeos na dieta sobre o desempenho reprodutivo. De Fries, Neuendorff e Randel (1996) 

trabalharam com 40 vacas Brahman após o parto divididas em dois tratamentos, um controle (3,7 

% de EE, n=20) e outro suplementado com óleo de arroz (5,2% de EE, n=20). Os autores 

observaram  aumento na taxa de prenhez nos animais suplementados com óleo de arroz (91,5%) 

quando comparado aos animais do grupo controle (71,4%).  

Sklan, Moallem e Folman (1991) utilizaram 126 vacas multíparas para avaliar a inclusão de 

óleo palmítico complexado com cálcio na dieta e verificaram aumento na taxa de prenhez 

(82,4%) aos 150 dias pós-parto quando comparado aos animais do grupo controle (62,5%). Da 

mesma forma, Son, Grant e Larson (1996) verificaram aumento na taxa de concepção na primeira 

inseminação pós-parto nos animais que receberam lipídeos de origem animal como fonte de 

energia. 

Por outro lado, alguns trabalhos que avaliaram o efeito dos lipídeos na fertilidade pós-parto 

dos animais não apresentaram efeitos na taxa de prenhez. Scott, Shaver e Zepeda (1995) testaram 

o efeito da inclusão de lipídeos complexados com sais de cálcio (n=443 total) e não verificaram 

efeito na taxa de concepção.  

Os principais mecanismos pelos quais a inclusão de lipídeos na dieta influencia as variáveis 

reprodutivas podem estar relacionados com o aumento das concentrações sangüíneas de P4, 

hormônio essencial para a manutenção da gestação nos animais domésticos. Asworth (1995) 

afirmou que a concentração circulante de P4 modifica a quantidade e a composição dos 

polipeptídeos secretados pelo endométrio, muitos dos quais são responsáveis pelo 

desenvolvimento do embrião e também se relaciona diretamente à qualidade do ovócito (SAVIO 

et al., 1993, citados por MCEVOY et al., 1995). Pequenas mudanças na concentração sérica de P4 
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no período inicial do desenvolvimento embrionário podem comprometer a sobrevivência do 

embrião (O`CALLAGHAN; YAAKUB; HYTTEL, 2000). 

Son, Grant e Larson (1996) reportaram aumento na produção de P4 nos animais que 

receberam lipídeos de origem animal, assim como vários outros autores ao fornecerem lipídeos 

na dieta de vacas leiteiras ou de corte (TALAVERA; PARK; WILLIANS, 1985; WILLIANS, 

1989; HAWKINS; NISWENDER; OSS, 1995; LAMMOGLIA et al., 1996). 

Este aumento na síntese de P4 está provavelmente relacionado com o aumento de colesterol 

na circulação, sendo o HDL a principal fração lipídica que estimula a síntese de P4 na circulação 

(WILLIANS, 1989). Mancio, Londono-Hernandez e Fonseca (1999) encontraram correlação 

positiva entre o nível de colesterol total e HDL na concentração de P4. De acordo com Grummer 

e Carrol (1991), a concentração de colesterol é aumentada pela suplementação de lipídeos na 

dieta, além disso, o colesterol é um importante componente na formação dos quilomícrons 

durante o processo de absorção de lipídeos no intestino delgado. Desta forma, conforme a 

ingestão de lipídeos aumenta, mais quilomicrons são formados e assim mais colesterol passa a ser 

sintetizado (TALAVERA; PARK; WILLIANS, 1985; THATCHER; STAPLES, 2000). 

Por outro lado, Childs et al. (2008) avaliaram a inclusão de fontes de ômega-3 e ômega-6 

(1,7%EE) na ração de novilhas e observaram aumento na concentração sérica de colesterol com a 

suplementação lipídica em relação ao controle. Contudo, não observaram alteração na 

concentração de progesterona.  

Titi et al. (2008) avaliaram a inclusão de 0, 3 ou 5% de gordura protegida na ração de 

ovelhas recém paridas e observaram aumento nas concentrações de progesterona em ovelhas 

alimentadas com adição de 3% de lipídeos, mas não com 5%. Além disso, os autores não 

detectaram  diferença nos dias à primeira ovulação pós-parto. 

Elevadas concentrações de AG não esterificados (AGNE) geralmente refletem a 

mobilização de gordura das reservas corporais. Em vacas leiteiras, as concentrações plasmáticas 

de AGNE foram maiores no início da lactação e decresceram à medida que a lactação avançou 

(DHIMAN et al., 1991). Por sua vez, em cabras em lactação, as concentrações plasmáticas de 

AGNE também foram positivamente relacionadas à perda de gordura corporal (DUNSHEA et al., 

1989). Logo, mensurar o comportamento das concentrações de AGNE no pós-parto torna-se 

importante na verificação dos efeitos nutricionais sob o retorno da atividade cíclica. Indicadores 

como o escore de condição corporal (ECC) e alterações no peso corporal também são importantes 
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na determinação dos efeitos nutricionais sobre os índices reprodutivos, como o IEP (RANDEL, 

1990). 

O consumo de energia, assim como de lipídeos (fonte de energia), tem sido relacionado às 

variações na concentração de P4. Observou-se que em vacas leiteiras de alta produção, a nutrição 

pós-parto influenciou os teores de P4  durante a estação de cobrição, sendo que os animais que 

tinham livre acesso à  concentrado tiveram  maiores concentrações de P4 (FOLMAN et al., 1973). 

No mesmo trabalho, os autores observaram que as vacas que ganharam peso também tiveram 

teores de P4 mais elevados. Além disso, verificou-se que o balanço energético pós-parto afetou a 

secreção de P4 durante o período de monta. Vacas que tiveram as maiores quedas no balanço de 

energia nos primeiros nove dias pós-parto apresentaram menores teores de secreção de P4 até 70 

dias pós-parto (VILLA-GODOY et al., 1988).  

O mecanismo exato pelo qual a suplementação lipídica pode modificar a fisiologia ovariana 

nos ruminantes ainda não está totalmente esclarecida. Em ovinos é esperado um comportamento 

hormonal semelhante aos apresentados, pois a magnitude do aumento da exigência nutricional do 

final da gestação para o início da lactação é bastante similar entre as duas espécies.  
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3 PRODUÇÃO, COMPOSIÇÃO E PERFIL DE ÁCIDOS GRAXOS DO LEITE DE 
OVELHAS DA RAÇA SANTA INÊS ALIMENTADAS COM GRÃOS DE SOJA 

 

Resumo 

 
Cinquenta e seis ovelhas multíparas da raça Santa Inês (63,9±0,76 kg PC) foram 

distribuídas em blocos completos casualizados de acordo com o peso corporal, dias pós-parto, 
tipo de parto, sexo e peso das crias. Os objetivos deste experimento foram avaliar o desempenho 
das ovelhas e respectivas crias, assim como a composição do leite e perfil de ácidos graxos do 
leite. As rações experimentais foram constituídas de 40% de bagaço de cana-de-açúcar in natura 
como fonte de volumoso e 60% de concentrado (grãos de soja e milho moídos, farelo de soja, 
polpa cítrica e minerais). As rações foram isonitrogenadas (15% PB) contendo 0, 7, 14 e 21% de 
GS na matéria seca total da ração. As ovelhas foram ordenhadas (da segunda à oitava semana de 
lactação) e as respectivas crias pesadas (da segunda à décima semana de vida) semanalmente. 
Houve efeito quadrático (P<0,05) no consumo de matéria seca ( 1,3; 1,3; 1,4 e 1,1 kg/dia) e 
produção de leite (1,0; 1,1; 1,1 e 1,0 kg/dia). Contudo, não houve alteração (P>0,05)  na 
produção de leite corrigida para gordura (1,2; 1,2; 1,2 e 1,0 kg/dia) ou para gordura e proteína 
(1,1; 1,2; 1,1 e 1,0 kg/dia), ou mesmo na eficiência alimentar (0,9; 0,9; 0,8 e 1,0). Os teores de 
gordura (7,7; 7,5; 7,5 e 7,4 %), proteína (4,1; 4,0; 3,9 e 3,8 %), lactose (4,5; 4,8; 4,7 e 4,6 %) e 
sólidos totais (17,0; 17,7; 17,5 e 16,7%) do leite foram similares (P>0,05) entre os tratamentos. 
Houve redução dos ácidos graxos de cadeia curta (C4-C10) e média (C11-C16), enquanto que os 
de cadeia longa (C ≥ 18) aumentaram linearmente (P<0,05) com a inclusão de GS na ração. A 
proporção de ácidos graxos C18:2 c9 t11 e o C18:2 t10 c12 aumentaram linearmente (P≤0,01) e o 
índice de aterogenicidade reduziu linearmente (P<0,05) com a inclusão crescente de grão de soja 
na ração. Os ácidos graxos saturados, insaturados, monoinsaturados, poliinsaturados e a relação 
insturados:saturados não foi alterada pelos tratamentos (P>0.05). Não houve diferença no 
desempenho das crias entre os tratamentos nas fases pré ou pós-desmame (P>0,05). A inclusão de 
grão de soja cru na dieta (40:60 forragem:concentrado) aumentou ácidos graxos de cadeia longa, 
incluindo os ácidos graxos linoléico conjugados (C18:2 c9 t11 e C18:2 t10 c12 ) e reduziu o 
índice de aterogenicidade da gordura do leite sem efeitos negativos no desempenho das ovelhas e 
suas crias. 
 
Palavras-chave: Ácidos graxos; Lipídeo 
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MILK YIELD AND CENTESIMAL AND FATTY ACID COMPOSITION OF SANTA 
INES EWES FED RAW SOYBEANS 
  

Abstract 

 
Fifty six Santa Ines ewes (63.9±0.76 kg BW) were assigned to a complete randomized 

block design according to body weight, days postpartum, type of rearing (single or twin) and 
offspring gender and weight. The objectives of this trial were to evaluate milk yield, composition 
and fatty acid profile and their lambs performance. Experimental diets were composed of 40% in 
natura sugar cane bagasse as roughage source and 60% concentrate (ground corn and raw 
soybeans, soybean meal, citrus pulp and minerals). Diets were isonitrogenous (15% CP) with 0, 
7, 14 and 21% of soybeans (DM basis). Milk yield of the ewes (from 2nd to 8th week of lactation) 
and weight of the lambs (from 2nd to 10th  week of age) were observed weekly. Dry matter intake 
(1.3, 1.3, 1.4 and 1.1 kg/day) and milk yield (1.0, 1.1, 1.1 and 1.0 kg/day) showed a quadratic 
effect (P<0.05). However, milk yield corrected for fat (1.2, 1.2, 1.2 and 1.0 kg/day) or for fat and 
protein (1.1, 1.2, 1.1 and 1.0 kg/dia)  and feed efficiency (0.9, 0.9, 0.8 and 1.0) were not different 
(P>0.05). Milk fat (7.7, 7.5, 7.5 and 7.4%), protein (4.1, 4.0, 3.9 and 3.8 %), lactose (4.5, 4.8, 4.7 
and 4.6 %) and total solids (17.0, 17.7, 17.5 and 16.7 %) were similar (P>0.05) among 
treatments. Short (C4-C10) and medium (C11-C16) chain fatty acids were decreased while long 
chain (C≥18) fatty acids were increased linearlly (P<0.05). C18:2 c9 t11 and C18:2 t10 c12 
increased linearly (P≤0,01) and the atherogenicity index decreased linearly (P<0.05) with 
increasing inclusion of ground soybean in the ration. Unsaturated:saturated ratio and saturated, 
unsaturated, monounsaturated and polyunsaturated fatty acids (g/100g) were similar among 
treatments (P>0.05). There was no difference (P>0.05) in lambs performance in pre or pos 
weaning period among treatments. The inclusion of ground soybean in the diet (40:60 
roughage:concentrate)  increased long chain fatty acids, including the conjugated linoleic fatty 
acids (C18:2 c9 t11 and C18:2 t10 c12 ) and decreased atherogenicity index in the milk fat with 
no negative effect on ewes and their lambs performance. 

Keywords: Fatty acid; Lipid 
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3.1 Introdução 

A produção de leite é uma característica importante para a seleção dos melhores genótipos 

(SAKUL; BOYLAN, 1992). O leite é constituído por  água, lipídeos, proteínas, carboidratos e 

pequenas quantidades de minerais (VARNAN; SUTHERLAND, 1994). A nutrição, além dos 

fatores genéticos, tem efeito considerável na composição dos lipídeos do leite (JENSEN, 2002), 

sendo que os AG (insaturados e saturados) que o compõem estão envolvidos positiva ou 

negativamente na saúde dos humanos (WILLIAMS, 2000). 

A gordura tem sido foco de estudo em várias áreas de pesquisa, seja na produção animal ou 

na saúde humana, devido à associação da ingestão de gordura com problemas de saúde. A 

suplementação lipídica na dieta de ruminantes possibilita disponibilizar ácidos graxos (AG) de 

interesse específicos na gordura do leite ou da carne, de acordo com a necessidade da indústria 

alimentícia e consumo humano. A gordura de origem animal, mais saturada em relação à de 

origem vegetal, tem sido relacionada a problemas no coração. Os AG trans estão associados ao 

aumento de doenças coronarianas, contudo existe esta relação para fontes vegetais, mas não para 

gorduras de fonte animal. Além dos efeitos benéficos dos AG poliinsaturados na dieta humana 

(HU et al., 1999), os isômeros do ácido graxo linoléico conjugado (CLA) têm mostrado potencial 

anticarcinogênico em estudos com animais (HUGHES; DHIMAN, 2002).  

O CLA é um produto da biohidrogenação incompleta no rúmen. Os principais isômeros do 

CLA com propriedades benéficas à saúde humana são o C18:2 c9 t11 e o C18:2 t10 c12, sendo os 

produtos provenientes de ruminantes (leite/carne) as principais fontes do CLA na alimentação 

humana. O C18:2 c9 t11 é normalmente o mais abundante na natureza e possui efeito anti-

carcinogênico e de modulação do sistema imune, enquanto que o C18:2 t10 c12 é um potente 

repartidor de nutrientes.  

O leite é o primeiro alimento que o recém-nascido ingere, e a sobrevivência e desempenho 

dos cordeiros estão diretamente ligados à produção de leite da mãe. Deste modo, estudar efeitos 

nutricionais sobre a produção e composição do leite de ovelhas é fundamental para o rápido 

desenvolvimento dos cordeiros, atuando como mais uma ferramenta para possibilitar o abate de 

animais jovens, e assim disponibilizar carcaças de melhor qualidade. A avaliação da produção e 

composição de leite possibilita ainda, a obtenção de parâmetros médios da raça Santa Inês, além 

de investigar a habilidade materna da raça, visando seleção. 
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Os objetivos deste experimento foram avaliar os efeitos da inclusão GS na ração sobre o 

desempenho das ovelhas (produção, composição e perfil de AG) e de suas respectivas crias 

(consumo e ganho de peso pré e pós-desmame). 

 

3.2 Material e métodos 

3.2.1 Animais e instalações experimentais 

O experimento foi conduzido no Sistema Intensivo de Produção de Ovinos e Caprinos 

(SIPOC) do Departamento de Zootecnia da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" 

(ESALQ - USP) nos meses de Novembro de 2006 a Janeiro de 2007. 

Foram utilizadas 56 ovelhas multíparas da raça Santa Inês com PC médio inicial de 

63,9±0,76 kg com suas respectivas crias. Cada ovelha juntamente com sua(s) cria(s) foi 

individualmente alojada em baia coberta (1,3m x 3,5m) provida de piso de concreto, cocho para 

ração total, saleiro e bebedouro. Dos 14 blocos existentes, 2 continham ovelhas de parto gemelar 

e 12 de parto simples, totalizando 32 cordeiras e 32 cordeiros.  

 

3.2.2 Período experimental e tratamentos 

O experimento ocorreu da segunda até a oitava semana de lactação, época na qual ocorreu o 

desmame dos(as) cordeiros(as). O período experimental teve a duração de 56 dias, sendo 42 dias 

de acompanhamento do desempenho das ovelhas e mais 14 dias do acompanhamento do 

desempenho pós desmame das respectivas crias. Com o intuito de evitar que as crias  tivessem 

acesso ao alimento das ovelhas, as mesmas foram mantidas em sistema de coleira, a qual permitia 

acesso ao concentrado inicial, água, sal mineral e ao espaço livre da baia até 15 cm de distância 

do cocho da mãe. 

As ovelhas foram alimentadas com rações constituídas de 40% de bagaço de cana-de-açúcar 

in natura como fonte de volumoso e 60% de concentrado, contendo 0, 7, 14 e 21% de GS, 

constituindo os tratamentos experimentais 0GS, 7GS, 14GS e 21GS, respectivamente. As dietas 

(Tabela 2) foram isonitrogenadas (15% PB) e balanceadas de acordo com as exigências de 

ovelhas em início de lactação (NRC, 1985).  
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Tabela 2 - Proporção dos ingredientes,  composição bromatológica e de ácidos graxos das dietas 

experimentais (%MS) 

Itens Tratamentos1 

0GS 7GS 14GS 21GS 
Ingredientes     
   Bagaço de cana-de-açúcar in natura 40,0 40,0 40,0 40,0
   Grão de soja - 7,0 14,0 21,0
   Milho moído 23,3 22,2 21,0 19,7
   Farelo de soja 24,6 19,2 14,0 9,0
   Polpa cítrica 9,9 9,4 8,8 8,1
   Calcário 1,0 1,0 1,0 1,0
   Sal mineral2 1,2 1,2 1,2 1,2
Composição bromatológica   
   Matéria seca (% da matéria original) 93,8 93,9 95,1 93,9
   Matéria mineral 6,2 5,8 7,2 5,5
   Proteína bruta 15,2 14,8 14,9 15,4
   Extrato etéreo 1,4 2,4 3,7 4,5
   Fibra em detergente neutro 46,8 54,2 51,9 54,2
Composição de ácidos graxos   
   C14:0 (ácido mirístico) 1,0 0,8 0,7 0,6
   C16:0 (ácido palmítico) 19,3 18,5 17,8 17,3
   C18:0 (ácido esteárico) 4,8 4,5 4,3 4,1
   C18:1 (ácido oléico) 32,0 30,3 29,0 28,0
   C18:2 (ácido linoléico) 37,5 40,0 42,0 43,5
   C18:3 (ácido linolênico) 2,3 2,9 3,4 3,8
   Outros 3,2 3,0 2,8 2,7

1 Tratamentos: 0GS: 0% de inclusão de GS; 7GS: 7% de inclusão de GS; 14GS: 14% de inclusão de GS; 21GS: 21% 
de inclusão de GS. 2Composição: Ca 22%; P 5,5%; Mg 3,5%; S 2,2%, Cl 10,55%; Na 7,0%; Mn 1500mg/kg; Fe 
500mg/kg; Zn 1550mg/kg; Cu 440mg/kg; Co 50mg/kg; I 40mg/kg; Se 20mg/kg. 
 

O concentrado inicial oferecido às crias continha 70% de milho; 23,9% de farelo de soja; 

1,5% de calcário; 1% de mistura mineral e 3,7% de melaço de cana, todos na base da MS. O 

concentrado inicial possuía 87,7% de MS, 5,4% de cinzas; 18,6% PB; 11,8% FDN e 3,3% FDA 

(com base na MS). Adicionou-se ao concentrado 25mg de monensina sódica (Elanco Saúde 

Animal LTDA.) por kg de matéria original.  

 

3.2.3 Manejo alimentar, colheita das amostras e metodologias aplicadas 

Os ingredientes do concentrato das rações foram pesados em balança eletrônica Marte® 

modelo LC100, com precisão de 20g, e misturados em misturador horizontal Lucato® com 
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capacidade para 500 kg. A cada oferta o bagaço de cana-de-açúcar in natura foi misturado ao 

concentrado como fonte única de volumoso no vagão misturador alimentador da marca Casale®. 

A ração foi fornecida a cada dois dias, em cochos de madeira com capacidade para 10 kg, 

para garantir o consumo ad libitum. Amostras do oferecido de cada tratamento foram colhidas a 

cada mistura nova de ração. Semanalmente as sobras foram pesadas e reofertadas aos animais, 

sendo desta forma determinado o CMS. 

Todas as ovelhas foram pesadas sem jejum alimentar por três dias consecutivos, no início e 

final do período experimental para posterior avaliação da variação do peso corporal.  

Amostras das rações experimentais foram analisadas no Laboratório de Bromatologia do 

Departamento de Zootecnia da ESALQ - USP. Após descongeladas, as amostras foram moídas 

em moinho tipo Wiley (Modelo Thomas) com peneiras com crivos de 1mm. As determinações de 

matéria seca (MS), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB) e extrato etéreo (EE) foram 

realizadas de acordo com a AOAC (1990) e fibra em detergente neutro (FDN) segundo Van 

Soest; Robertson e Lewis (1991) utilizando-se α-amilase (Ankom Technology, Tecnoglobo 

Equipamentos LTDA) e sulfito de sódio. A determinação de FDN foi corrigida para cinzas.  

Na segunda semana pós-parto antes das ovelhas começarem a receber as rações 

experimentais (início do experimento, sendo estes dados utilizados como covariáveis) e uma vez 

por semana as ovelhas foram ordenhadas obedecendo os seguintes critérios: As ovelhas foram 

separadas de suas crias e ordenhadas mecanicamente (Alfa D-Laval, GL300) após a aplicação 

intravenosa de 10 UI de ocitocina sintética injetável. O leite obtido nesta ordenha foi descartado. 

Decorridas três horas desta primeira ordenha, as ovelhas receberam uma nova aplicação de 

ocitocina e em seguida foram ordenhadas pela segunda vez. Utilizou-se o valor de produção de 

leite destas 3h (g/3h) para verificar o efeito dos tratamentos. O total de leite produzido por ovelha 

nesse intervalo foi pesado e a produção diária estimada através do total de gramas obtido durante 

o intervalo de três horas multiplicado por oito (SUSIN; LOERCH; MCCLURE, 1995). Uma 

amostra por animal foi colhida e conservada em bromopol, marca Broad Spectrum Microtabs® 

II, fabricado pela D&F Control Systems, Inc, California - USA, para posterior quantificação de 

proteína, gordura, lactose e sólidos totais. As amostras foram enviadas semanalmente para o 

Laboratório de Análise de Leite da Clínica do Leite do Departamento de Zootecnia da ESALQ - 

USP, onde a composição centesimal foi analisada por leitura de absorção de infravermelho 

próximo em equipamento Bentley 2000.  
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Foram realizados cálculos de produção de leite corrigida para gordura (6,5%) e produção de 

leite corrigida para gordura (6,5%) e proteína (5,8%), de acordo com Pulina e Nudda (2002). As 

equações utilizadas foram: 

LCG (6,5%) = Produção x (0,37 + 0.097 x gordura) 

LCGP (6,5 e 5,8%)= Produção x (0,25 + 0,085 x gordura + 0,035 x proteína) 

 

Sendo: LCG= Leite corrigido para gordura (1.020 kcal/kg) 

            LCGP= Leite corrigido para gordura e proteína (1.047 kcal/kg) 

            Produção de leite em kg. 

            Gordura e proteína em %. 

 

 Amostras semanais de leite de todo o período experimental foram compostas por animal e 

armazenadas a -200C. Posteriormente estas amostras foram analisadas para a determinação do 

perfil de AG no Laboratório de Bioquímica e Análise Instrumental do Departamento de 

Agroindústrias, Alimentos e Nutrição da ESALQ-USP. O perfil de AG do leite foi analisado 

através de de técnica de cromatografia gasosa. As amostras foram descongeladas em banho maria 

à temperatura de 400C, sendo 50 mL de cada amostra centrifugada a 12.000 x g por 30 minutos a 

40C. Aproximadamente 70 mg da gordura foi removida das amostras para serem metiladas em 

dois passos com 2 mL de 0,5M de metóxido de sódio (10 minutos a 500C), seguido da adição de 

3 mL de HCl metanólico (10 minutos a 800C) como descrito por Kramer et al. (1997). Com a 

finalidade de detectar possíveis perdas de AG durante o processo de esterificação utilizou-se o 

ácido graxo esteárico (C18:0) como padrão externo e o ácido graxo nonadecanóico (C19:0) como 

padrão interno para quantificação dos AG. Os lipídeos já metilados foram armazenados a -200C 

em frasco âmbar contendo nitrogênio para evitar possível oxidação. Os lipídeos metilados foram 

armazenados por no máximo 1 mês antes da leitura em cromatógrafo. Para a extração e metilação 

dos lipídeos do milho e do grão de soja, assim como da amostra da ração total foram utilizadas as 

metodologias descritas por Folch et al. (1957) e Kramer et al. (1997), respectivamente. A análise 

cromatográfica indicou que mais de 94% dos AG foram recuperados. Para a quantificação e 

determinação dos AG foi utilizado um cromatógrafo HP5890 SERIE II equipado com detector de 

ionização de chama; coluna capilar de sílica fundida de 100 m de comprimento x 0,25mm de 

diâmetro interno, contendo 0,2 mm de polietileno glicol (Supelco). A aquisição de dados foi feita 
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pelo software GC Solution (Shimadzu Co.) utilizando uma interface CBM 102 (Shimadzu Co.), a 

qual permitiu obtenção de sinal digital. As condições cromatográficas foram: temperatura inicial 

da coluna de 140°C por 2 minutos aumentando 4oC por minuto até 240oC, sendo esta mantida por 

15 minutos; gás de arraste hélio numa vazão de 1,5 mL/min; temperatura do injetor de 250°C e 

temperatura do detector de 260°C. A identificação dos AG foi realizada pela comparação do 

tempo de retenção de ésteres metílicos dos AG dos padrões (Supelco mix C4-C24/n. 18919) com 

os das amostras. O padrão utilizado para a identificação de C18:2 c9,t11 e C18:2 t10,c12 foi da 

marca Nu-Chek Prep (Elysian, MN). A determinação do índice de dessaturase (ID) foi obtida 

pela relação entre a concentração no leite de determinados AG saturados [AGSLeite] e a 

concentração de seu isômero [ILeite] com dupla ligação no carbono 9, conforme fórmula 

apresentada: ID= [AGS leite]/[I leite] 

 

3.2.4 Desempenho dos cordeiros em aleitamento sob ração inicial 

Em conjunto com o experimento de desempenho das ovelhas foi avaliado o desempenho 

das crias, visando verificar o efeito da inclusão dos teores de grãos de soja na alimentação das 

mães sobre o ganho médio diário (GMD) e consumo de concentrado inicial (CI). 

Em cada baia, um alimentador privativo metálico (1,0 m x 0,8 m) permitia que somente as 

crias tivessem acesso ao concentrado inicial. Para evitar o acesso das crias à ração da mãe, os 

cordeiros foram mantidos presos aos alimentadores privativos com o uso de coleira e corda de 

nylon (1,20 m), com livre acesso ao CI e água. O CI foi fornecido a partir dos 22 dias de idade, 

regulado de acordo com a ingestão, garantindo o consumo ad libitum. Semanalmente as sobras de 

ração ofertadas às crias foram pesadas e reofertadas. 

O peso das crias e o consumo de ração inicial foram acompanhados semanalmente, até as 

crias completarem oito semanas de vida. Na oitava semana pós-parto as crias foram desmamadas, 

sendo o peso das crias e consumo de ração inicial acompanhados por mais duas semanas. Dessa 

forma, acompanhou-se o GMD das crias e o CMS, tanto antes como após a desmama.  
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3.2.5 Análise estatística 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos completos casualizados, sendo os 

blocos definidos de acordo com o peso corporal, dias pós-parto, tipo de parto, sexo e peso das 

crias. Foram definidos quatro tratamentos de acordo com o teor de inclusão de GS, com quatorze 

repetições.  

Os dados de CMS (%PC e g/kg PC0,75), PC (inicial e final) e variação do PC (PCfinal- 

PCinicial) índice de dessaturase e composição de AG do leite das ovelhas; PC (inicial, desmame 

e final), CMS (pré e pós-desmame em g/dia) e o GMD (pré e pós-desmame em g) das crias foram 

analisados através do procedimento GLM do programa estatístico SAS® (SAS, 2002). O modelo 

estatístico utilizado para estas variáveis foi: 

Yij = M + bi + Tj + eij; 

em que:     Yij = Variável dependente; 

       M = Média geral; 

       bi = Efeito do bloco i, i=1,2,...,14; 

       Tj = Efeito do tratamento j, j=1,2,3,4; 

       eij = Efeito aleatório, eij ~ N(0,σ2). 
 

Os dados de CMS (kg/dia), produção de leite total, LCG e LCGP (kg/dia), eficiência 

alimentar, composição e produção de cada constituinte do leite (gordura, proteína, lactose, 

sólidos tatais e uréia) foram analisadas como medidas repetidas no tempo (semana), utilizando-se 

o procedimento mixed do SAS® (SAS, 2002). A opção por este tipo de análise é que esta 

possibilita considerar que as respostas observadas entre tempos mais próximos sejam, em geral, 

mais fortemente correlacionadas que as de tempos mais distantes, fato este que não ocorre 

quando se utiliza parcelas sub-divididas. De forma geral, a análise de medidas repetidas permite 

modelar o grau de homogeneidade das variâncias e covariâncias dos dados, nos diferentes 

tempos, por meio da utilização de matrizes de co-variância específicas. O modelo utilizado foi o 

seguinte: 

 

Yij = M + bi + Tj + Hk + Tj x Hk +eij; 

em que:  Yij = Variável dependente; 
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M = Média geral; 

   bi = Efeito do bloco i, i=1,2,...,14; 

Tj = Efeito do tratamento j, j=1,2,3,4; 

Hk = Efeito da semana k, k=2,3,...,8; 

Tj x Hk = Interação entre o tratamento j e a semana k; 

eij = Efeito aleatório, eij ~ N(0,σ2). 

 

Em relação a escolha da melhor matriz de co-variância para representar o efeito temporal de 

semanas foram comparadas as seguintes matrizes: componentes de variância (CV), simetria 

composta (CS) e auto-regressiva de primeira ordem (AR1). Para tal comparação foi utilizado o 

Critério de Akaike Corrigido (AICC), de forma que quanto menor o seu valor, melhor a matriz 

considerada.  A matriz AR1 mostrou-se mais eficiente para todas as variáveis análisadas, sendo 

utilizada como padrão para todas as análises. 

Para todas as variáveis utilizou-se a baia como unidade experimental. Testes para 

polinômios ortogonais (linear, quadrático e cúbico) e contrastes foram aplicados considerando o 

nível de significância de 5% (P<0,05).  

 

3.3 Resultados e discussão 

3.3.1 Peso corporal, consumo de matéria seca, produção e composição do leite 

O PC final e sua variação no decorrer do experimento não foram alterados pelo tratamento 

experimental. Houve efeito de semana (P≤0,05) no CMS e produção de leite (kg/dia) (Figura 1).  
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Figura 1 - Consumo de matéria seca (CMS) e produção de leite (PL) das ovelhas ao longo do 
período experimental 

 

 Observou-se redução na produção de leite no decorrer das semanas em lactação das 

ovelhas no período experimental, o qual se iniciou na terceira semana pós-parto. Contudo o CMS 

atingiu o pico na quarta semana em lactação. 

Houve efeito de tratamento no CMS (kg/dia) e consequentemente na produção de leite 

(kg/dia), os quais apresentaram efeito quadrático (P<0,05).  

O CMS  em %PC e g/kg PC0,75 das ovelhas foi semelhante entre os tratamentos (P>0,05). A 

produção de LCG e LCGP e a EA foram semelhantes (P>0,05) entre os tratamentos, contudo 

apresentaram efeito de semana (P<0,05). Não houve interação semana x tratamento para 

nenhuma das variáveis apresentadas na Tabela 3.  
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Tabela 3 - Peso corporal, consumo de matéria seca e produção de leite das ovelhas Santa Inês 

Variáveis1 
Tratamentos2

EPM3 P4 
Efeito5 GS 

vs C6 Sem7 Trat* 
Sem8 

0GS 7GS 14GS 21GS L Q 

PC, kg   
   Inicial 62,3 64,4 64,2 64,1 0,76 0,57 - - 0,40 - -
   Final 56,0 58,5 58,7 55,9 1,12 0,92 - - 0,22 - -
   Variação -0,15 -0,14 -0,13 -019 0,028 0,79 - - 0,87 - -
CMS   
   kg/d 1,3 1,3 1,4 1,1 0,07 <0,01 0,42 0,05 0,28 0,05 0,81
   %PC 2,2 2,2 2,4 2,0 0,37 0,17 - - 0,99 - -
   g/kg PC0,75 61,3 61,7 65,7 53,7 0,38 0,12 - - 0,81 - -
Produção, g/3h  
    Leite 1,04 1,12 1,12 0,95 0,054 0,01 0,24 0,03 0,64 <0,01 0,40
    LCG9 1,16 1,23 1,21 1,03 0,077 0,26 - - 0,06 <0,01 0,33
    LCGP10 1,09 1,15 1,13 0,96 0,071 0,22 - - 0,06 <0,01 0,28
EA   
    PL/CMS 0,89 0,92 0,83 1,03 0,073 0,31 - - 0,10 < 0,01 0,17
    PLCG/CMS 1,0 1,0 0,95 1,0 0,09 0,48 - - 0,47 <0,01 0,17
    PLCGP/CMS 0,94 0,95 0,87 0,91 0,11 0,47   - - 0,45 <0,01 0,16
1PC= Peso corporal; CMS= Consumo de matéria seca.  2Tratamentos: 0GS= 0% grãos de soja; 7GS= 7% de grãos de soja; 14GS= 14% de grãos de soja e 21GS= 
21% de grãos de soja. 3EPM= Erro padrão da média. 4P: valor de P para efeito de tratamentos. 5Efeito: Valor de P para o teste de polinômio ortogonal apresentar 
resposta linear (L) ou quadrática (Q). 6GS vs. C: Contraste GS (7, 14 e 21 GS) vs. Controle (0GS). 7Sem= Efeito de semana. 8Trat*Sem= Interação entre 
tratamento e semana. 9LCG= Leite corrigido para gordura (6,5%) conforme Pulina e Nudda (2002). 10LCGP= Leite corrigido para gordura (6,5%) e proteína 
(5,8%) conforme Pulina e Nudda (2002). 
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O CMS em kg/dia aumentou do 0 a 14% de inclusão de GS, diminuindo com a inclusão de 

21% de GS. O maior teor de gordura na ração (21GS) pode ter inibido a ingestão de matéria seca. 

A inclusão de gordura na dieta de ruminantes parece ter efeitos deletérios no consumo 

(BERNARD et al., 2005), digestibilidade (ARIELLI, 1992) e produção de leite. 

Oliveira Junior et al. (2002) e Coppock et al. (1985) observaram redução no consumo de 

matéria seca (CMS) de acordo com o aumento da inclusão de sementes oleaginosas na ração total 

de cabras e vacas em lactação, respectivamente. Isto provavelmente ocorra em função de um 

“feedback” quimiostático (ANDRAE et al., 2001), no qual o CMS é ajustado para manter 

constante o consumo de energia, uma vez que há aumento da densidade calórica proporcionado 

pelo elevado teor de lipídeos na ração. Contudo, existem trabalhos em que não foi verificado 

alteração no CMS com a inclusão da fonte lipídica (0 a 4% EE) na ração total de vacas (BU et al., 

2007, ALZAHAL et al., 2007) e ovelhas em lactação (2,5 a 7,8%EE) (GÓMEZ-CORTÉS et al., 

2008a). Da mesma forma, Flowers et al. (2008) também não observaram alteração no CMS de 

vacas alimentadas com óleo de linhaça (7% EE). 

Por outro lado, além da aceitabilidade da dieta com a inclusão de gordura, alterações na 

fermentação ruminal, motilidade do trato gastrointestinal, secreção de hormônio do trato 

digestório e oxidação hepática da gordura são fatores que devem ser considerados (ALLEN, 

2000). Os AG de cadeia longa além de inibirem a atividade microbiana ruminal, parecem ter 

efeito no intestino delgado, o qual inibe a motilidade ruminal (NICHOLSON; OMER, 1983), e 

isto pode ser um dos fatores determinantes da limitação do consumo da dieta com a inclusão de 

GS como fonte de gordura. Os dados de composição e produção dos constituintes do leite estão 

apresentados na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Composição e produção dos componentes do leite das ovelhas Santa Inês 

Variáveis 
Tratamentos1

EPM2 P3 Efeito4 GS 
vs. C5 

Sem6 Trat* 
Sem7 

0GS 7GS 14GS 21GS L Q 

Teor (%)            
    Gordura 7,7 7,5 7,5 7,4 0,33 0,95 - - 0,36 0,07 0,56
    Proteína 4,1 4,0 3,9 3,8 0,04 0,17 - - 0,10 0,54 0,42
    Lactose 4,5 4,8 4,7 4,6 0,90 0,72 - - 0,26 <0,01 0,59
    Sólidos totais 17,0 17,7 17,5 16,7 0,66 0,49 - - 0,66 0,01 0,10
    Uréia, mg/dL 17,1 18,9 18,2 17,8 0,59 0,79 - - 0,69 <0,01 0,98
Produção (g/3h)   
    Gordura 9,6 10,6 10,7 8,8 0,76 0,01 0,54 0,05 0,27 <0,01 0,57
    Proteína 5,0 5,7 5,3 4,4 0,26 <0,01 0,07 0,01 0,94 <0,01 0,07
    Lactose 5,9 6,8 6,6 5,6 0,37 <0,01 0,47 0,02 0,15 <0,01 0,08
    Sólidos 
    Totais 

23,1 24,9 24,3 20,6 1,29 0,05 0,20 0,03 0,96 <0,01 0,44

    Uréia 26,3 28,9 29,9 24,8 1,69 0,05 0,51 0,05 0,45 <0,01 0,62
1Tratamentos: 0GS= 0% grãos de soja; 7GS= 7% de grãos de soja; 14GS= 14% de grãos de soja e 21GS= 21% de grãos de soja. 2EPM= Erro padrão da média. 3P: 
valor de P para efeito de tratamentos. 4Efeito: Valor de P para o teste de polinômio ortogonal apresentar resposta linear (L) ou quadrática (Q). 5GS vs. C:Contraste 
GS (7, 14 e 21 GS) vs. Controle (0GS). 6Sem= Efeito de semana. 7Trat*Sem= Interação entre tratamento e semana.
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Não observou-se efeito de tratamento nas proporções dos constituintes do leite  (P>0,05). 

As médias do teor de gordura, proteína, lactose e sólidos totais foram de 7,5; 4,0; 4,7 e 17,2 %, 

respectivamente e 18 mg/dL de uréia no leite das ovelhas. Estes dados estão de acordo com 

Bencini e Pulina (1997) os quais observaram variações de 5,3 a 9,1%  e 4,5 a 7,3% de gordura e 

proteína no leite, respectivamente. Por sua vez, Mendes et al. (2003) encontraram 8,4% de 

gordura; 4,3% de proteína; 5,3% de lactose e 19,3% de sólidos totais no leite de ovelhas da raça 

Santa Inês alimentadas com silagem de milho.  

Os teores de gordura e proteína não apresentaram efeito de semana (P>0,05). Contudo, os 

teores de lactose, sólidos totais e uréia apresentaram efeito de semana (P<0,05).  

Gómez-Cortés et al. (2008a) utilizaram 6% de óleo de soja como fonte de gordura (7,7 vs. 

2,5% EE) na dieta de ovelhas em lactação e observaram teor médio de 5,6; 4,9 e 16,3% de 

gordura, proteína e sólidos totais, respectivamente, os quais também não foram alterados com a 

suplementação lipídica, semana ou interação semana x tratamento.  

O teor de gordura no presente trabalho não foi alterado com a inclusão crescente de GS na 

ração das ovelhas. Isto contrasta com os resultados observados na maioria dos estudos 

conduzidos com vacas leiteiras, em que o óleo suplementar reduz o teor de gordura do leite 

(CHILLIARD et al., 2003; GRIINARI; BAUMAN, 2006, SINCLAIR et al., 2007, MOORE et 

al., 2004, PERFIELD et al., 2007).  

No presente experimento não houve alteração no teor de proteína no leite. Da mesma forma, 

outros trabalhos não apresentaram alteração no teor de proteína no leite com a inclusão de fontes 

de gordura (MOORE et al., 2004, PERFIELD et al., 2007). Flowers et al. (2008) observaram 

efeito quadrático no teor de proteína do leite com a inclusão crescente de óleo de linhaça no 

suplemento de vacas em pastejo. Por outro lado, vários trabalhos apresentaram tendência 

(CHILLIARD et al., 2003; GÓMEZ-CORTÉS et al., 2008; PULINA et al., 2006; ZHANG et al., 

2006) ou mesmo redução significativa (SINCLAIR et al., 2007) no teor de  proteína no leite. Isto 

provavelmente é devido à quantidade insuficiente de aminoácidos na glândula mamária para 

acompanhar o aumento na produção de leite geralmente ocasionada pela suplementação lipídica 

(GAYNOR et al., 1994).  

A produção dos constituintes do leite (gordura, proteína, lactose, sólidos totais e uréia) 

apresentaram efeito quadrático (P<0,05) dos tratamentos e efeito de semana. Isto era esperado, 

uma vez que não houve alteração no teor destes constituintes no leite, a produção dos mesmos 
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acompanhou a produção total do leite. Não foi observado efeito do contraste entre inclusão de GS 

vs. C na produção dos constituintes do leite (P>0,05). 

Flowers et al. (2008) não observaram alteração no CMS do suplemento sem e com  

inclusão do óleo de linhaça, e consequentemente na produção de leite, teor de lactose e sólidos 

totais. Contudo, o teor de gordura e proteína foram reduzidos com a inclusão de 5,1 e 7% na base 

da MS.  

A inclusão de gordura na dieta geralmente reduz o CMS reduzindo concomitantemente a 

produção de leite (CHILIARD et al., 2001), provavelmente devido à redução na digestibilidade 

dos nutrientes e fermentação ruminal (JENKINS, 1994). No presente trabalho, a produção de 

leite acompanhou o CMS, sendo que ambos apresentaram efeito quadrático, o que indica que 

provavelmente não houve diferença na digestibilidade e fermentação ruminal dos nutrientes 

ingeridos. 

  

 

3.3.2 Composição de ácidos graxos da gordura do leite 

A composição de AG da gordura do leite das ovelhas está apresentada na Tabela 5.  
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Tabela 5 - Composição de ácidos graxos do leite das ovelhas Santa Inês (g/100g de ácidos graxos) 
Ácidos graxos Tratamentos 1 EPM 2 P3 Efeito4 GS 

vs. C5 0GS 7GS 14GS 21GS L Q 
C10:0 (cáprico) 8,62 8,32 7,57 6,06 0,617 0,03 <0,01 0,33 0,07 
C12:0 (láurico) 4,74 4,69 4,18 3,52 0,305 0,03 <0,01 0,32 0,09 
C13:0 (tridecanóico) 0,15 0,15 0,14 0,13 0,010 0,15 - - 0,13 
C 14:0 (mirístico) 11,18 10,97 10,46 9,28 0,471 0,03 <0,01 0,31 0,09 
C 14:1 (miristoléico) 0,40 0,50 0,30 0,29 0,065 0,10 - - 0,70 
C 15:0 (pentadecanóico) 1,01 0,97 0,95 0,86 0,047 0,16 0,03 0,20 0,13 
C 15:1  
(10-pentadecenóico) 

0,26 0,25 0,25 0,23 0,011 0,52 - - 0,36 

C 16:0 (palmítico) 28,50 26,58 27,40 26,74 0,642 0,14 - - 0,03 
C 16:1 (palmitoléico) 0,35 0,51 0,33 0,40 0,064 0,21 - - 0,45 
C 17:0 (heptadecanóico) 0,81 0,80 0,68 0,79 0,054 0,32 - - 0,43 
C 17:1 (10-heptadecenóico) 0,50 0,51 0,40 0,47 0,047 0,36 - - 0,45 
C 18:0 (esteárico) 9,61 9,84 11,56 12,47 0,506 <0,01 <0,01 0,51 <0,01 
C 18:1 c9(oléico) 26,64 28,02 27,90 31,00 1,232 0,10 - - 0,10 
C 18:2 t (linoleaídico) 2,73 2,71 2,18 1,97 0,326 0,10 - - 0,15 
C 18:2 c (linoléico) 2,22 2,39 2,93 2,81 0,094 0,10 - - <0,001 
C 18:3 c (linolênico) 0,06 0,12 0,11 0,09 0,029 0,27 - - 0,99 
C18:2 9c 11t (rumênico) 0,49 0,57 0,62 0,61 0,035 0,01 <0,01 0,11 <0,01 
C18:2 10t 12c (CLA) 0,16 0,17 0,20 0,19 0,017 <0,01 <0,01 0,11 <0,01 
Outros 2,04 2,61 1,83 2,21 0,276 0,24 - - 0,58 

1Tratamentos: 0GS= 0% grãos de soja; 7GS= 7% de grãos de soja; 14GS= 14% de grãos de soja e 21GS= 21% de grãos de soja. 2EPM= Erro padrão da média. 
3P= Valor de P para efeito de tratamento. 4Efeito: Valor de P para o teste de polinômio ortogonal apresentar resposta linear (L) ou quadrática (Q).  5GS vs. C: 
Contraste GS (7, 14 e 21 GS) vs. Controle (0GS). 
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Os ácidos graxos cáprico (C10:0), láurico (C12:0), mirístico (C14:0) e miristoléico (C14:1) 

reduziram (P<0,05), enquanto os ácidos graxos esteárico (C18:0), rumênico (C18:2 c9 t11) e o 

CLA (C18:2 t10 c12) aumentaram linearmente (P<0,05) com o aumento do GS na ração. Isto era 

previsto, uma vez que o teor crescente de GS proporcionou teores crescentes do ácido graxo 

linoléico (C18:2). O ácido graxo linoléico é principal substrato para a disponibilização de 

intermediários da biohidrogenação ruminal (CLA) de interesse para a saúde humana, sendo o 

ácido graxo C18:0, produto de sua biohidrogenação completa no rúmen. Além disto, 

provavelmente houve redução da síntese de ácido graxo endógeno em virtude do aumento do 

aporte de ácidos graxos provenientes da dieta. O ácido graxo vacênico (C18:1 t11) não foi 

detectado no leite destas ovelhas, contudo o ácido graxo rumênico (C18:2 c9 t11) aumentou 

linearmente (P<0,05). Almeida (2008) observou aumento crescente na concentração do ácido 

graxo vacênico, contudo as concentrações do ácido graxo rumênico (C18:2 c9 t11) reduziram no 

leite quando este autor incluiu teores crescentes de óleo de soja (30 a 90 g/dia) na ração de cabras 

em lactação. O ácido graxo rumênico (C18:2 c9 t11) é produto da biohidrogenação ruminal do 

ácido graxo vacênico (C18:1 t11), indicando desta forma, que o ácido graxo vacênico (C18:1 t11) 

foi altamente biohidrogenado a ácido graxo rumênico (C18:2 c9 t11).  

Além da digestibilidade e fermentação ruminal dos nutrientes ingeridos, existem trabalhos 

que indicam a relação de ácidos graxos específicos como o CLA t10 c12, oriundo da 

biohidrogenação ruminal parcial do ácido graxo linoléico ingerido, com a redução no teor de 

gordua do leite. Trata-se de um produto da biohidrogenação ruminal incompleta do ácido graxo 

linoléico que têm se mostrado potente inibidor da síntese de novo da gordura na glândula 

mamária, causando a redução da gordura do leite em vacas leiteiras. A redução da gordura do 

leite foi observada em vários trabalhos com o aumento de CLA t10 c12 no leite de vacas 

(MOORE et al., 2004; PERFIELD et al., 2007; GERVAIS; CHOUINARD, 2008). Pequenas 

concentrações de CLA (C18:2 t10 c12) têm indicado possuir efeitos inibitórios sobre a síntese de 

ácidos graxos pela glândula mamária (BAUMGARD et al., 2000). Contudo, no presente trabalho 

não foi observado alteração no teor de gordura do leite das ovelhas. Da mesma forma, o aumento 

do CLA t10 c12 no leite não foi efetivo na redução da gordura em alguns trabalhos realizados 

com pequenos ruminantes (GÓMEZ-CORTÉS et al., 2008a; GÓMEZ-CORTÉS et al., 2008b; 

BERNARDT et al., 2005).  
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Houve aumento linear de 1,3 x na concentração de CLA (C18:2 t10 c12) como 

consequência da crescente ingestão de seu precursor, o ácido graxo linoléico.  

Sinclair et al. (2007) observaram redução no teor de gordura com o aumento de 11x no 

CLA t10 c12 no leite de ovelhas. Concomitantemente observou-se a redução na proporção dos 

ácidos graxos de cadeia <C16, e aumento nos >C16. A relação dos ácidos graxos no leite que 

constitui o índice de dessaturase reduziu com a inclusão do CLA. Da mesma forma, Moore et al. 

(2004) observaram redução no teor de gordura do leite com o aumento de 16x da proporção de 

CLA t10 c12 no leite de vacas. Observou-se também a redução de ácido graxo de cadeia curta e 

média e aumento dos ácidos graxos de cadeia longa. Provavelmente, o aumento de 1,3 x 

observado no presente trabalho foi pouco significativo para atuar na inibição da síntese de novo 

de gordura na glândula mamária.  

Flowers, Ibrahim e Abughazaleh (2008) avaliaram a inclusão de teores de óleo de linhaça 

(0 a 7,7% ) na suplementação de vacas em lactação. Os autores observaram efeito quadrático no 

teor de gordura no leite, sendo observado aumento até a inclusão de 5,1%, e reduzindo então com 

a inclusão de 7,7%. de óleo de linhaça. Além disso, os autores não detectaram o CLA t10 c12, 

contudo a concentração do CLA c9 t12 apresentou efeito linear crescente. Além do CLA t10 c12, 

é bem estabelecido que infusões pós ruminais de CLA c9 t12 também inibem a síntese de novo 

de AG in vacas leiteiras (BAUMGARD et al., 2002). Bauman e Griinari (2003) sugeriram que a 

redução da gordura do leite está relacionada à ação direta na glândula mamária de ácidos graxos 

específicos, isômeros derivados do metabolismo ruminal dos ácidos graxos insaturados 

provenientes da dieta.  

A inclusão crescente de GS como fonte de gordura (ácido graxo linoléico) promoveu 

alterações desejáveis no perfil de ácido graxo no leite, favorecendo a elevação de ácido graxo de 

interesse humano, como o CLA (C18:2 c9 t11 e t10 c12), além de promover a redução de alguns 

ácidos graxos indesejáveis, como o láurico (C12:0), mirístico (C14:0) e o palmítico (C16:0), os 

quais são indicados como promotores de doenças cardiovasculares. 

A composição de ácidos graxos da gordura do leite das ovelhas estão apresentadas na 

Tabela 6.  
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Tabela 6 - Composição de ácidos graxos da gordura do leite das ovelhas Santa Inês (g/100g de ácidos graxos) 
Ácidos graxos Tratamentos 1 EPM2 P3 Efeito4 GS  

vs. C5 0GS 7GS 14GS 21GS L Q 
Ácidos Graxos          

Cadeia curta (C4-C10) 10,41 10,68 9,03 7,74 0,627 <0,01 <0,01 0,22 0,09 
Cadeia média (C11-C16) 47,86 45,89 45,08 42,70 1,172 0,03 <0,01 0,86 0,02 
Cadeia longa (>C18) 41,73 43,43 45,89 49,55 1,631 0,01 <0,01 0,55 0,02 
Saturados 64,65 62,32 63,02 59,93 1,473 0,17 - - 0,09 
Insaturados 33,57 35,31 35,53 38,38 1,344 0,11 - - 0,07 
Insaturados: saturados 0,53 0,58 0,58 0,65 0,038 0,22 - - 0,10 
MUFA6 28,16 29,82 29,23 32,47 1,275 0,13 - - 0,11 
PUFA7 5,41 5,49 6,30 5,92 0,338 0,24 - - 0,21 

1Tratamentos: 0GS= 0% grãos de soja; 7GS= 7% de grãos de soja; 14GS= 14% de grãos de soja e 21GS= 21% de grãos de soja. 2EPM: Erro padrão da média. 3P: Valor 
de P para efeito de tratamento. 4Efeito: Valor de P para o teste de polinômio ortogonal apresentar resposta linear (L) ou quadrática (Q).  5GS vs. C: Contraste GS (7, 14 e 
21GS) vs. Controle (0GS). 6MUFA: Monounsaturated fatty acid. 7PUFA: Polyunsaturated fatty acid.  
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Houve redução nos ácidos graxos de cadeia curta e média, enquanto os ácidos graxos de 

cadeia longa aumentaram linearmente (P<0,05). Embora não tenha sido observado alteração 

nas proporções de ácidos graxos monoinsaturados, poliinsaturados, e na relação 

insaturado:saturado, o IA reduziu linearmente (P<0,05). 

Apesar da configuração trans possuir diversos ácidos graxos envolvidos na elevação da 

incidência de doenças cardiovasculares, alguns autores consideram o vacênico como um caso 

a parte (ARO 2001; MEIJER et al., 2001), pois quando consumido pelos humanos pode gerar 

o C18:2 c9 t11, o qual é considerado benéfico à saúde humana. 

O aumento da inclusão de GS na ração das ovelhas em lactação acarretou na redução dos 

ácido graxo de cadeia curta no leite das ovelhas. Os ácidos graxos cáprico, capróico e caprílico 

(ácido graxo de cadeia curta) são responsáveis pelo odor característico dos produtos 

originados de ovinos e caprinos, o qual cria certa resistência ao consumo tanto da carne como 

do leite e seus derivados (CHILLIARD, 2003). Portanto, a sua redução pode ser importante na 

aceitação de seus produtos pelos consumidores em geral. 

A concentração de ácido graxo de cadeia média também foi reduzida (P<0,05). Os 

ácidos graxos de cadeia curta (C4-C10) e média (C11-C16) são provenientes da lipogênese 

mamária. A inclusão crescente de GS na ração das ovelhas pode ter inibido a síntese 

intramamária  de ácido graxo em virtude do aumento do CLA t10 c12 (BAUMGARD; 

SANGTER; BAUMAN, 2001) e ou aumento na concentração de ácidos graxos insaturados de 

cadeia longa (ANNISON, 1983), uma vez que esses compostos inibem o ácido graxo sintetase 

mamária. 

A redução na concentração de ácido graxo de cadeia média é desejável, uma vez que  os 

ácidos graxos láurico (C12:0), mirístico (C14:0) e o palmítico são considerados os principais 

responsáveis pelo desenvolvimento de doenças cardiovasculares (PALMQUIST; MATTOS, 

2006). 

Sinclair et al. (2007) observaram redução na proporção dos ácidos graxos de cadeia 

<C16, aumentando os >C16 com o aumento de 11x no CLA t10 c12 no leite de ovelhas. A 

relação dos ácidos graxos no leite que constitui o índice de dessaturase reduziram com a 

inclusão do CLA. Da mesma forma, Moore et al. (2004) observaram redução de ácido graxo 

de cadeia curta e média e aumento dos ácidos graxos de cadeia longa com o aumento de 16x 

da proporção de CLA t10 c12 no leite de vacas.  
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Em estudos realizados com bovinos (CHILLIARD, 1993; MARMER; MAXWELL; 

WILLIAMS, 1984; WESTERLING; HEDRICK, 1979) a diferença na composição de ácido 

graxo da dieta pode refletir na composição de ácido graxo do tecido (RHEE et al., 2000) e do 

leite (PETIT; DEWHURST; SCOLLAN, 2002).  O CLA no leite e carne de ruminantes é 

proveniente da biohidrogenação incompleta do ácido graxo linoléico (C18:2) como um 

produto intermediário (HARFOOT; HAZLEWOOD, 1997) ou mesmo pela síntese endógena 

na glândula mamária a partir do ácido graxo vacênico, o qual também é um intermediário da 

biohidrogenação ruminal, via Δ9-dessaturase (GRIINARI et al., 2000). 

Bobe et al. (2007) observaram altas proporções dos ácidos graxos poliinsaturados, 

linolênico (18:3) e linoléico (18:2) na manteiga proveniente da gordura do leite de vacas 

alimentadas com 0,9 ou 5% (com base na MS) de óleo de peixe e GS tostados, 

respectivamente. O perfil de ácido graxo do leite foi característico de cada fonte lipídica 

utilizada, não diferindo no grau de saturação, sendo que ambos apresentaram-se menos 

saturados do que os ácidos graxos da gordura do leite de vacas sem a suplementação lipídica. 

Bu et al. (2007) avaliaram a utilização dos óleos de soja e linhaça, fontes ricas em ácido graxo 

linoléico e linolênico, respectivamente, na dieta de vacas em lactação. As proporções de 

ácidos graxos de cadeia curta e média (C10:0, C12:0, C14:0 e C16:0) na gordura do leite de 

vacas suplementadas com as fontes lipídicas reduziram e proporções de C18:0, C18:1 e C18:2 

cis-9, trans-11 CLA aumentaram em comparação às não suplementadas. 

A inclusão de 6% de óleo de soja na ração total de ovelhas em lactação aumentou a 

proporção dos ácidos graxos de 18C, reduzindo a concentração dos ácidos graxos saturados 

C6-C16 (GÓMEZ-CORTÉS et al., 2008a) . Por outro lado, Alzahal et al. (2007) observaram 

aumento dos ácidos graxos > C16 (provenientes da dieta) e monoinsaturados, e redução dos 

ácidos graxos <C16 (provenientes da síntese de novo) e saturados totais com a inclusão de até 

3,4% de óleo de soja na ração de vacas em lactação. 
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3.3.3 Índice de dessaturase (ID) 

 A atividade da enzima Δ9-dessaturase na glândula mamária sobre o ácido vacênico 

proveniente da ação da microbiota ruminal sobre ácidos graxos insaturados da dieta 

especialmente o linoléico e o linolênico, é responsável por aproximadamente 78% do CLA 

presente no leite (CORL et al., 2001). A inserção de dupla ligação de configuração cis no 

carbono 9 do ácido vacênico é a responsável por esta conversão (BAUMAN; CORL, 2006).  

Com o crescente interesse na elevação da concentração de CLA no leite de ruminantes, e 

para isto o conhecimento da atividade da Δ9-dessaturase, Bauman e Lock (2006) propuseram a 

avaliação da relação entre alguns ácidos graxos insaturados com configuração cis 9 (C10:1, 

C12:1, C14:1, C16:1, C18:1 E C18:2 c9 t11) e os isômeros que lhe originam (C10:0, C12:0, 

C14:0, C16:0, C18:0, e C18:0 T11). De acordo com Griinari et al. (2000), o ID calculado a 

partir da relação C14:1/C14:0 é a que melhor representa a atividade da Δ9-dessaturase. O 

C14:0 é originário da síntese neste tecido e consequentemente a quase totalidade da dupla 

ligação cis inserida no carbono 9 do C14:1 é resultante da atividade dessa enzima. De acordo 

com Bernard et al. (2005), a proporção de produto:substrato da Δ9-dessaturase na gordura do 

leite é correlacionada com a abundância de RNAm e atividade da Δ9-dessaturase na glândula 

mamária de cabras. Com base no que foi proposto por esses autores, o ID foi estimado para 

cada conjunto de isômero identificado  no leite (Tabela 7).  

 
Tabela 7 - Índices de dessaturase na glândula mamária e aterogenicidade do leite das ovelhas  

Santa Inês 

Ácidos graxos 
Tratamentos 1

EPM2 P3 Efeito4 GS 
vs. C5 

0GS 7GS 14GS 21GS L Q 
Índice de Dessaturase         

C14:1 / C14:0  0,04 0,05 0,03 0,03 0,006 0,15 - - 0,91 
C15:1 / C15:0  0,26 0,26 0,26 0,27 0,009 0,72 - - 0,42 
C16:1 / C16:0  0,01 0,02 0,01 0,02 0,002 0,16 - - 0,55 
C17:1 / C17:0  0,61 0,62 0,57 0,59 0,023 0,60 - - 0,51 
C18:1 c/ C18:0  2,81 2,88 2,42 2,53 0,117 0,02 0,02 0,04 0,13 

Índice de 
Aterogenicidade6 1,54 1,43 1,39 1,07 0,115 0,04 0,01 0,35 0,07 
1Tratamentos: 0GS= 0% grãos de soja; 7GS= 7% de grãos de soja; 14GS= 14% de grãos de soja e 21GS= 21% de 
grãos de soja. 2EPM= Erro padrão da média. 3P= Valor de P para efeito de tratamento. 4Efeito: Valor de P para o 
teste de polinômio ortogonal apresentar resposta linear (L), quadrática (Q).  5GS vs. C: Contraste GS (7, 14 e 21 
GS) vs. Controle (0GS). 6Índice de Aterogenicidade: (C12+4xC14+C16)/(AG monoinsaturado+AG 
poliinsaturado). 
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Não verificou-se diferença (P>0,05) no índice de dessaturase entre os teores de inclusão 

de GS na ração para os pares C14, C15, C16  e C17 (Tabela 7). Entretanto, o par C18 apresentou 

efeito quadrático (P<0,05). Por outro lado, Almeida (2008) observou redução linear no ID 

(C14:1/C14:0, C18:1/C18:0 e C18:2 c9t11/C18:1t11) com a inclusão crescente de óleo de soja 

na ração (3,2 a 6,7% EE) de cabras lactantes. 

As médias de ID para C14:1/C14:0, C15:1/C15:0, C16:1/C16:0, C17:1/C17:0 e 

C18:1c/C18:0 observadas foram de 0,04; 0,26; 0,02; 0,60 e 2,66, respectivamente. Observou-

se que os valores de ID entre os grupos de isômeros variaram de 0,02 a 2,66. Provavelmente 

existem diferenças nos passos intracelulares que priorizam determinados substratos 

(MARSZALEK et al., 2005).  

A redução do ID reflete a inibição da atividade da Δ9-dessaturase em virtude do aumento 

do aporte de ácidos graxos poliinsaturados para a glândula mamária (MARSZALEK et al. 

2005) e pela elevação do isômero no leite (LOOR et al., 2003; PERFIELD et al., 2006). 

No presente experimento a não alteração no ID provavelmente ocorreu devido ao teor de 

inclusão de gordura na ração (0 a 21% GS) que variou de 1,4 a 4,5% de EE na base da MS. 

A ausência de alteração no ID no presente trabalho era esperado, uma vez que não houve 

alteração no teor de gordura do leite das ovelhas no período experimental. Alguns trabalhos 

apresentaram relação da redução de gordura do leite com a o ID na glândula mamária com o 

uso de CLA encapsulado (BAUMGARD et al., 2000, LOOR; HERBEIN, 2003). De acordo 

com Perfiel et al. (2002) os CLA reduzem a atividade do sistema Δ9-dessaturase. Esta enzima 

tem papel crítico na rota de regulação  na fluidez da membrana celular e os TG da gordura do 

leite introduzindo a ligação cis-9 de dupla ligação nos ácidos graxos (PARODI, 1982). Este 

sistema dessaturase é inibido especificamente pelo CLA t10 c12 (BAUMGARD et al., 2000). 

Contudo, Moore et al. (2004) não observaram alteração no ID (C14:1/C14:0; C16:1/C16:0 e 

C18:1/C18:0) com a redução de gordura no leite, sugerindo que a redução no sistema da Δ9-

dessaturase pode não ser requisito para que ocorra a redução de gordura no leite sob ação do 

CLA t10 c12.  

O ácido graxo C18:1 t11 (vacênico) não foi detectado no leite das ovelhas deste 

experimento para estimar o ID para o par C18:2 9c 11t: C18:1 11t. Considerando a presença 
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do ácido graxo C18:2 9c 11t, o qual é proveniente da dessaturação do ácido graxo C18:1 11t, 

sugere-se que a atividade da dessaturase tenha sido altamente eficaz na dessaturação do C18:1 

11t, disponibilizando o CLA C18:2 9c 11t no leite das ovelhas. 

O índice de aterogenicidade do leite reduziu linearmente (P<0,05) com a inclusão de GS 

na ração das ovelhas (Tabela 7). Embora não tenha sido observado alteração significativa 

(P>0,05) na concentração dos AG insaturados, houve redução nos AG de cadeia média (C11-

C16), o que proporcionou esta redução observada no IA. 

 

3.3.4 Desempenho das crias 

 

O peso ao desmame de cordeiros são influenciados diretamente pela produção do leite 

materno. Deste modo, a eficiência do manejo nutricional para o animal em lactação pode 

melhorar o seu próprio desempenho e proporcionar maior peso ao desmame de seus cordeiros.  

Entretanto, no presente estudo não observou-se diferença (P<0,05) para o consumo de 

concentrado inicial e o ganho médio diário e, consequentemente no PC na fase pré ou pós-

desmame dos cordeiros entre os tratamentos experimentais (Tabela 8). Por outro lado, Araújo 

et al. (2008) observou alteração no desempenho de cordeiros sob aleitamento e consumindo 

concentrado inicial, de acordo com a variação na produção de leite da mãe.  

   

Tabela 8 - Peso corporal, consumo de concentrado inicial e desempenho das crias em função 
da inclusão de grãos de soja na ração das ovelhas Santa Inês 

Variáveis Tratamentos1
EPM2 P3 

0GS 7GS 14GS 21GS 
Peso Corporal (kg)       
  Inicial 8,21 7,70 7,89 8,07 0,391 0,77 
  Desmame 15,84 15,23 15,40 15,57 0,701 0,16 
  Final 16,87 16,54 16,24 16,60 0,823 0,13 
Consumo (g/dia)       
  Pré-desmame 81,58 86,04 80,55 97,62 9,862 0,81 
  Pós-desmame 329,32 380,67 349,00 341,55 37,988 0,34 
Ganho médio diário (g)       
  Pré-desmame 181,78 179,27 178,76 178,42 12,230 0,07 
  Pós-desmame 73,26 93,93 59,73 74,00 19,984 0,21 
1Tratamentos: 0GS= 0% grãos de soja; 7GS= 7% de grãos de soja; 14GS= 14% de grãos de soja e 21GS= 21% de 
grãos de soja. 2EPM= Erro padrão da média. . 3P= Valor de P para efeito de tratamento.  
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3.4 Conclusões 

A inclusão de GS em até 14% na MS da ração não compromete o desempenho e a 

composição do leite de ovelhas em lactação, bem como o desempenho de suas crias que foi 

semelhante entre os tratamentos.   

A inclusão de GS em até 21% na MS da ração aumenta a concentração do ácido graxo 

de interesse para a saúde humana (CLA trans10 cis 12) e reduz o IA do leite das ovelhas Santa 

Inês. 
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4  ATIVIDADE OVARIANA PÓS-PARTO E PARÂMETROS SANGUÍNEOS DE 
OVELHAS DA RAÇA SANTA INÊS ALIMENTADAS COM GRÃO DE SOJA 

Resumo 

Cinquenta e seis ovelhas da raça Santa Inês (63,9±0,76 kg PC) foram distribuídas em 
blocos completos casualizados de acordo com o peso corporal, dias pós-parto, tipo de parto, 
sexo e peso das crias. Os objetivos deste experimento foram avaliar o retorno à atividade 
ovariana pós-parto, a variação no ECC, AGNE, HDL, LDL e colesterol total. As rações 
experimentais foram constituídas de 40% de bagaço de cana-de-açúcar in natura como fonte 
de volumoso e 60% de concentrado (grãos de soja e milho moídos, farelo de soja, polpa cítrica 
e minerais). As rações foram isonitrogenadas (15% PB) contendo 0, 7, 14 e 21% de GS na 
matéria seca total da ração. As colheitas de sangue foram feitas da veia jugular duas vezes por 
semana para a análise de progesterona sérica, e a cada duas semanas para a análise de AGNE, 
HDL, LDL e colesterol total plasmático no período da segunda à oitava semana de lactação 
(época do desmame). O ECC das ovelhas, os dias para o retorno à atividade ovariana e a 
porcentagen de animais ovulando foram semelhantes (P>0,05) entre os tratamentos. Não 
houve efeito de tratamento na concentração de AGNE e LDL. Efeito linear crescente (P<0,05) 
foi observado nas concentrações de HDL (32,1; 35,1; 42,6 e 39,7 mg/dL) e colesterol total 
(57,1; 61,2; 69,4; 69,7 mg/dL) com a inclusão de GS na ração das ovelhas em lactação. Houve 
efeito (P<0,05) do contraste entre as rações contendo GS vs. ração controle (0GS) para as 
concentrações de HDL e colesterol total, as quais foram maiores com a inclusão de GS. O 
efeito de semana (P<0,05) foi observado no CMS, AGNE, HDL, LDL e colesterol total, e 
houve interação tratamento x semana (P<0,05) nas concentraçòes de HDL e colesterol total. A 
inclusão crescente de GS em até 21% da matéria seca da ração total não alterou o desempenho 
reprodutivo das ovelhas em lactação. 

 
Palavras-chave: Colesterol; Progesterona; Gordura de reserva 
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POSTPARTUM OVARIAN ACTIVITY AND BLOOD PARAMETERS OF SANTA 
INES EWES FED RAW SOYBEAN 

Abstract 

Fifty six Santa Ines ewes (63.9±0.76 kg BW) were assigned to a complete randomized 
block design according to body weight, days postpartum, type of rearing (single or twin) and 
offspring gender and weight. The objectives of this trial were to evaluate postpartum return of 
ovarian activity, body condition score, non esterified fatty acids, HDL, LDL and total 
cholesterol. Experimental diets were composed of 40% in natura sugar cane bagasse as 
roughage source and 60% concentrate (ground corn and soybeans, soybean meal, citrus pulp 
and minerals). Diets were isonitrogenous (15% CP) with 0, 7, 14 and 21% of soybeans (DM 
basis). Blood was sampled from the jugular vein twice a week for serum progesterone analysis 
and in each two weeks for plasmatic NEFA, HDL, LDL and total cholesterol concentrations in 
the period from the 2nd to 8th week of lactation (weaning time). BCS of the ewes, days to 
return of the ovarian activity and ovulating animals percentage until the end of the trial were 
similar (P>0.05) among treatments. There was no treatment effect on NEFA and LDL 
concentrations. Increasing linear effect (P<0.05) was observed in HDL (32.1, 35.1, 42.6 and 
39.7 mg/dL) and total cholesterol (57.1, 61.2, 69.4, 69.7 mg/dL) concentrations, respectively, 
with the increasing GS inclusion in the diet. There was effect (P<0.05) of the contrast among 
diets containing raw soybean vs. control diet for HDL and total cholesterol concentrations, 
which were higher with the inclusion of GS. Week effect (P<0.05) was observed in DMI, 
NEFA, HDL, LDL and total cholesterol, and interaction of treatment x week (P<0.05) was 
also detected in HDL and total cholesterol concentrations. The inclusion of raw soybean up to 
21% of the total mixed ration had no effect on reproductive performance of Santa Ines 
lactating ewes.  
 
Keywords: Body fat; Cholesterol; Progesterone 
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4.1 Introdução 

 

Vários fatores nutricionais e sua influência na reprodução têm sido extensivamente 

estudados (O`CALLAGHAN; BOLAND, 1999). O aumento da concentração de lipídeos na 

dieta (acima de 3% da MS) tem influência positiva no “status” reprodutivo das vacas leiteiras 

(STAPLES et al., 1998). A suplementação lipídica pode aumentar as concentrações de 

colesterol circulante, progesterona circulante, no fluido folicular e LH plasmático (ESPINOZA 

et al., 1995; DE FRIES; NEUENDORFF; RANDEL, 1998). 

O ácido graxo linolênico (n-3) pode reduzir a secreção uterina de PGF2α ou mesmo 

reduzir a sensibilidade do corpo lúteo à PGF2α, o que pode melhorar a fertilidade, reduzindo 

perdas embrionárias associadas à supressão inadequada da PGF2α no início de uma gestação. 

Contudo, ao contrário do n-3, os ácidos graxos n-6 são precursores do ácido araquidônico e 

assim da PGF2α (PETIT et al., 2002). Enquanto a redução de PGF2α seria benéfico na inibição 

da luteólise durante a estação de monta, a estimulação do aumento deste hormônio no período 

pós-parto tem sido associado com a melhora da saúde uterina (ABAYASEKARA; WATHES, 

1999) e sua involução (GUILBAULT et al., 1985). 

O GS como fonte de gordura tem mostrado resultados consistentes de aumento na 

eficiência reprodutiva (BELLOWS et al., 2001; GRAHAM et al., 2001). 

Dados experimentais que avaliem a duração do anestro pós-parto e o ressurgimento da 

atividade ovariana em ovelhas Santa Inês são escassos na literatura. Portanto, avaliar o 

comportamento hormonal pós-parto, permitindo-se verificar a duração do anestro pós-parto, 

relacionando-o com aspectos nutricionais e metabólicos é de suma importância para a 

intensificação do sistema de criação. 

Os objetivos deste trabalho foram avaliar os efeitos da inclusão de GS como fonte de 

gordura na dieta de ovelhas lactantes sobre o retorno à atividade ovariana, ECC, AGNE, HDL, 

LDL e colesterol total. 
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4.2 Material e métodos 

4.2.1 Animais e instalações experimentais 

O experimento foi conduzido no Sistema Intensivo de Produção de Ovinos e Caprinos 

(SIPOC) do Departamento de Zootecnia da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" 

(ESALQ - USP) nos meses de Novembro de 2006 a Janeiro de 2007. 

Foram utilizadas 56 ovelhas multíparas da raça Santa Inês com PC médio inicial de 

63,9±0,76 kg com suas respectivas crias. Cada ovelha, juntamente com sua(s) cria(s) foi 

individualmente alojada em baia coberta (1,3m x 3,5m) provida de piso de concreto, cocho 

para ração total, saleiro e bebedouro. Dos 14 blocos existentes, 2 continham ovelhas de parto 

gemelar e 12 de parto simples, totalizando 32 cordeiras e 32 cordeiros.  

4.2.2 Período experimental e tratamentos 

O experimento ocorreu da segunda até a oitava semana de lactação, quando ocorreu o 

desmame dos(as) cordeiros(as). O período experimental teve a duração de 42 dias.  

As ovelhas foram alimentadas com rações constituídas de 40% de bagaço de cana-de-

açúcar in natura como fonte de volumoso e 60% de concentrado, contendo 0, 7, 14 e 21% de 

GS, constituindo os tratamentos experimentais 0GS, 7GS, 14GS e 21GS, respectivamente. As 

dietas (Tabela 2) foram isonitrogenadas (15% PB) e balanceadas de acordo com as exigências 

de ovelhas em início de lactação (NRC, 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

Tabela 9 – Proporção dos ingredientes, composição bromatológica e de ácidos graxos das 
dietas experimentais (%MS) 

Itens Tratamentos1 

0GS 7GS 14GS 21GS 
Ingredientes     
   Bagaço de cana-de-açúcar in natura 40,0 40,0 40,0 40,0 
   Grão de soja - 7,0 14,0 21,0 
   Milho moído 23,3 22,2 21,0 19,7 
   Farelo de soja 24,6 19,2 14,0 9,0 
   Polpa cítrica 9,9 9,4 8,8 8,1 
   Calcário 1,0 1,0 1,0 1,0 
   Sal mineral2 1,2 1,2 1,2 1,2 
Composição bromatológica     
   Matéria seca (% da matéria original) 93,8 93,9 95,1 93,9 
   Matéria mineral 6,2 5,8 7,2 5,5 
   Proteína bruta 15,2 14,8 14,9 15,4 
   Extrato etéreo 1,4 2,4 3,7 4,5 
   Fibra em detergente neutro 46,8 54,2 51,9 54,2 
Composição de ácidos graxos     
   C14:0 (ácido mirístico) 1,0 0,8 0,7 0,6 
   C16:0 (ácido palmítico) 19,3 18,5 17,8 17,3 
   C18:0 (ácido esteárico) 4,8 4,5 4,3 4,1 
   C18:1 (ácido oléico) 32,0 30,3 29,0 28,0 
   C18:2 (ácido linoléico) 37,5 40,0 42,0 43,5 
   C18:3 (ácido linolênico) 2,3 2,9 3,4 3,8 
   Outros 3,2 3,0 2,8 2,7 
1 Tratamentos: 0GS: 0% de inclusão de GS; 7GS: 7% de inclusão de GS; 14GS: 14% de inclusão de GS; 21GS: 
21% de inclusão de GS. 2Composição: Ca 22%; P 5,5%; Mg 3,5%; S 2,2%, Cl 10,55%; Na 7,0%; Mn 
1500mg/kg; Fe 500mg/kg; Zn 1550mg/kg; Cu 440mg/kg; Co 50mg/kg; I 40mg/kg; Se 20mg/kg. 

4.2.3 Manejo alimentar, colheita das amostras e metodologias aplicadas 

Os ingredientes do concentrado das rações foram pesados em balança eletrônica Marte® 

modelo LC100, com precisão de 20g, e misturados em misturador horizontal Lucato® com 

capacidade para 500 kg. A cada oferta, o bagaço de cana-de-açúcar in natura foi misturado ao 

concentrado como fonte única de volumoso no vagão misturador alimentador da marca 

Casale®. 

A ração foi fornecida a cada dois dias, em cochos de madeira com capacidade para 10 

kg, para garantir o consumo ad libitum. Amostras do oferecido de cada tratamento foram 

colhidas a cada mistura nova de ração. Semanalmente as sobras foram pesadas e reofertadas 

aos animais, sendo desta forma determinado o CMS. 
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Todas as ovelhas foram pesadas sem jejum alimentar por três dias consecutivos, no 

início e final do período experimental para posterior avaliação da variação do PC. O ECC foi 

observado por dois avaliadores no início e final de cada sub-período, sendo utilizado a média 

da avaliação dos observadores para a análise estatística. A avaliação visual do ECC das 

ovelhas foi feita no início (segunda semana pós-parto) e no final (oitava semana pós-parto) do 

experimento, sempre por dois observadores previamente treinados. Os valores de ECC foram 

determinados entre 1 (muito magra) e 5 (muito gorda), com valores de ECC a cada 0,25 

pontos, segundo metodologia proposta por Russel; Doney e Gunn (1969). 

 

4.2.4 Determinação do retorno à atividade ovariana 

Amostras de sangue das ovelhas foram colhidas em tubos tipo Vacutainer® com gel 

separador inerte para soro e ativador de coágulo duas vezes por semana a partir da terceira 

semana pós-parto. As colheitas ocorreram da 3a à 8a semana pós-parto. As amostras foram 

colhidas na veia jugular externa sempre no período da manhã. Após a colheita os tubos foram 

centrifugados e duas alíquotas de 1,5 mL de soro sanguíneo foram colocadas em tubos 

Eppendorf® de 1,5 mL. Em seguida, todas as amostras de soro sanguíneo foram conservadas a    

-20ºC, para posterior determinação de P4. As determinações de P4 das amostras de soro 

sanguíneo colhidas da 3ª a 8ª semana pós-parto foram realizadas por radioimunoensaio (RIA) 

por meio de "kits" comerciais (Diagnostic Products Co., Los Angeles, CA - USA) valendo-se 

do I125 e contador de cintilações gama (Beckman, Mod. 5500). O retorno à atividade ovariana 

foi determinada considerando-se a detecção da concentração sérica de P4≥1ng/dL por duas 

semanas consecutivas. 

 

4.2.5 Determinação de AGNE, HDL, LDL e colesterol total 

Amostras de sangue das ovelhas foram colhidas no início e a cada duas semanas em 

tubos tipo Vacutainer® com gel separador inerte para soro e ativador de coágulo. As colheitas 

ocorreram da 2a à 8a semana pós-parto. As amostras de sangue da 2a semana (anteriores às 

dietas experimentais) foram usadas como covariáveis. As amostras foram colhidas da veia 
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jugular externa sempre no período da manhã. Após a colheita os tubos foram centrifugados e 

duas alíquotas de 1,5 mL de plasma sanguíneo foram colocadas em tubos Eppendorf® de 1,5 

mL. Em seguida todas as amostras de plasma sanguíneo foram conservadas a -20ºC para 

posterior determinação de AGNE, HDL, LDL e colesterol total.  

As concentrações de AGNE foram determinados enzimaticamente usando 

"kits"comerciais (NEFA-C Waco Chemicals, Richmond, Virginia – USA) modificado por 

Jonhson e Peters (1993). 

As concentrações de HDL, LDL e colesterol total foram determinadas enzimaticamente 

no aparelho analisador bioquímico Lab Max 240 da marca Labtest. O HDL, LDL e colesterol 

foram analisados utilizando “kits” comerciais da marca Labtest (Cholesterol HDL Direct, 

Cholesterol LDL Direct e Cholesterol Direct). 

 

4.2.6 Análise estatística 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos completos casualizados, sendo os 

blocos definidos de acordo com o peso corporal, dias pós-parto, tipo de parto, sexo e peso das 

crias. Foram definidos quatro tratamentos de acordo com o teor de inclusão de GS, com 

quatorze repetições.  

Os dados de ECC foi analisado através do procedimento GLM do programa estatístico 

SAS (2002). O modelo estatístico utilizado para estas variáveis foi: 

Yij = M + bi + Tj + eij; 

em que:     Yij = Variável dependente; 

       M = Média geral; 

       bi = Efeito do bloco i, i=1,2,...,14; 

       Tj = Efeito do tratamento j, j=1,2,3,4; 

       eij = Efeito aleatório, eij ~ N(0,σ2). 
 

Os dados de AGNE, HDL, LDL e colesterol total foram analisadas como medidas 

repetidas no tempo (a cada duas semanas), utilizando-se o procedimento mixed do SAS® 

(SAS, 2002). A opção por este tipo de análise é que esta possibilita considerar que as respostas 

observadas entre tempos mais próximos sejam, em geral, mais fortemente correlacionadas do 
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que as de tempos mais distantes, fato este que não ocorre quando se utiliza parcelas sub-

divididas. De forma geral, a análise de medidas repetidas permite modelar o grau de 

homogeneidade das variâncias e covariâncias dos dados, nos diferentes tempos, por meio da 

utilização de matrizes de co-variância específicas. O modelo utilizado foi o seguinte: 

 

Yij = M + bi + Tj + Hk + Tj x Hk +eij; 

em que:  Yij = Variável dependente; 

M = Média geral; 

   bi = Efeito do bloco i, i=1,2,...,14; 

Tj = Efeito do tratamento j, j=1,2,3,4; 

Hk = Efeito da semana k, k=2,3,...,8; 

Tj x Hk = Interação entre o tratamento j e a semana k; 

eij = Efeito aleatório, eij ~ N(0,σ2). 

 

Em relação a escolha da melhor matriz de co-variância para representar o efeito temporal 

de semanas foram comparadas as seguintes matrizes: componentes de variância (CV), simetria 

composta (CS) e auto-regressiva de primeira ordem (AR1). Para tal comparação foi utilizado o 

Critério de Akaike Corrigido (AICC), de forma que quanto menor o seu valor, melhor a matriz 

considerada. A matriz AR1 mostrou-se mais eficiente para todas as variáveis análisadas, sendo 

assim a mesma foi utililazada como padrão para todas as análises. 

Para todas as variáveis utilizou-se a baia como unidade experimental. Testes para 

polinômios ortogonais (linear, quadrático e cúbico) e contrastes foram aplicados considerando 

o nível de significância de 5% (P<0,05).  

Para avaliar o efeito de tratamento sobre as variáveis reprodutivas, tempo até o retorno 

ovariano (TRO) e proporção de animais que ovularam (PO), utilzou-se o intervalo de 

confiança para diferenças entre proporções. Optou-se pela confecção de intervalos de 

confiança de 95% para as diferenças entre as PO entre todos os tratamentos. Assim, se o valor 

zero estiver contido no intervalo em questão, assume-se que as proporções observadas para os 

dois tratamentos comparados são estatisticamente iguais. Tal metodologia foi empregada por 

meio da função Proc.diff do software estatístico R (R Development Core Team, 2008).  
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4.3. Resultados e discussão 

 

O PC final das ovelhas foi semelhante (P>0,05) entre as ovelhas de todos os tratamentos. 

Embora tenha sido observado efeito quadrático (P<0,05) no CMS em kg/dia, o CMS em %PC 

e g/kg PC0,75 foram semelhantes (P>0,05). Da mesma forma, a concentração de AGNE foi 

semelhante entre as ovelhas. Este resultado está de acordo com o PC e o ECC observados, os 

quais também não foram alterados (P>0,05) com os tratamentos experimentais. A 

concentração de AGNE está negativamente correlacionada com o balanço energético do 

animal (ERFLE et al., 1974), pois o aumento em seu valor é indicativo de mobilização de 

gordura corporal  (BLAUWIEKEL; KINCAID, 1986) para suprir a exigência energética do 

animal no caso de sua escassez. Isto mostra que todas as rações experimentais proporcionaram 

energia semelhante ao animal.  

 Todas as ovelhas terminaram o período experimental com PC e ECC inferior ao 

observado no início. As rações das ovelhas foram constituídas de 40% de bagaço de cana-de-

açúcar in natura como fonte única de volumoso, o que pode ter influenciado o CMS da ração 

de modo geral. 
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Tabela 10 - Escore de condição corporal, AGNE e colesterol plasmático das ovelhas Santa Inês 

Variáveis1 
Tratamentos2

EPM3 P4 
Efeito5 GS 

vs C6 Sem7 Trat* 
Sem8 

0GS 7GS 14GS 21GS L Q 

PC, kg            
   Inicial 62,3 64,4 64,2 64,1 0,76 0,57 - - 0,40 ns ns 
   Final 56,0 58,5 58,7 55,9 1,12 0,92 - - 0,22 ns ns 
   Variação -0,15 -0,14 -0,13 -019 0,028 0,79 - - 0,87 ns ns 
CMS            
   kg/d 1,3 1,3 1,4 1,1 0,07 <0,01 0,42 0,05 0,28 0,05 0,81 
   %PC 2,2 2,2 2,4 2,0 0,37 0,17 - - 0,99 ns ns 
   g/kg PC0,75 61,3 61,7 65,7 53,7 0,38 0,12 - - 0,81 ns ns 
ECC            
   Inicial 3,8 3,8 3,8 3,7 0,108 0,34 - - 0,39 ns ns 
   Final 3,2 3,1 2,9 3,2 0,227 0,30 - - 0,40 ns ns 
AGNE (mEq/L) 0,54 0,58 0,51 0,53 0,037 0,60 - - 0,93 <0,01 0,95 
HDL (mg/dL) 32,1 35,1 42,6 39,7 0,85 <0,01 <0,01 0,06 <0,01 <0,01 <0,01 
LDL (mg/dL) 10,9 10,8 10,1 12,1 0,47 0,39 - - 0,84 <0,01 0,28 
Colesterol total (mg/dL) 57,1 61,2 69,4 69,7 1,64 <0,01 <0,01 0,41 <0,01 <0,01 0,05 
P4 ≥ 1ng/mL  
(dias pós-parto) 46,1 47,1 50,1 47,1 2,46 0,10 - - 0,16 0,38 0,82 
1PC= Peso corporal; CMS= Consumo de matéria seca; ECC= Escore de condição corporal; AGNE= Ácidos graxos não esterificados; HDL= High density 
lipoprotein; LDL= Low density lipoprotein. 2Tratamentos: 0GS= 0% grãos de soja; 7GS= 7% de grãos de soja; 14GS= 14% de grãos de soja e 21GS= 21% de 
grãos de soja. 3EPM= Erro padrão da média. 4 P= Valor de P para efeito de tratamento. 5Efeito: Valor de P para o teste de polinômio ortogonal apresentar 
resposta linear (L) ou quadrática (Q); 6GS vs. C: Contraste GS (7, 14 e 21 GS) vs. Controle (0GS). 7Sem= efeito de semana. 8Trat*Sem= Efeito de interação 
entre tratamento e semana.  
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A variação do AGNE plasmático no decorrer da semana foi devido á variação no CMS e 

produção de leite no decorrer das semanas em lactação.  

Além de efeitos de nutrientes específicos na dieta de pequenos ruminantes, a quantidade 

em si de alimento ingerido pelo animal é o principal determinante da concentração de AGNE. 

Schmidely et al. (1999) observaram maior concentração de AGNE em cabras Saanen em 

lactação que receberam menor quantidade de ração (2 kg vs. 2,4 kg MS/dia). A concentração 

média de AGNE observada no presente experimento foi de 0,54 mEq/L, e isto decorrente do 

menor CMS (1,3 kg/dia; 2,2%PC e 60,6 g/kg PC0,75) em relação ao observado no trabalho de 

Araújo et al. (2008), no qual foi observado CMS de 2,8 kg/dia; 4,9 %PC e 135,8 g/kg PC0,75. 

Araújo et al. (2009) observaram a média de 0,25 mEq/L de AGNE plasmático em ovelhas 

Santa Inês. Estas ovelhas apresentaram menor mobilização de gordura corporal (0,25 mEq/L) 

em virtude do maior CMS e ECC (3). 

Observou-se efeito de semana (P<0,05) na concentração plasmática de AGNE das 

ovelhas (Figura 2).  

 
Figura 2 -  AGNE (mEq/L) plasmático das ovelhas no decorrer das semanas pós parto 

 

Observou-se o pico de concentração de AGNE na quarta semana pós-parto, a qual foi 

reduzida na sexta semana e então aumentou novamente na oitava semana pós-parto. Não 

houve interação tratamento x semana (P>0,05). O aumento dos AGNE da sexta para a oitava 
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semana provavelmente se deu pelo aumento do teor de gordura no leite também observado 

neste período.  

As concentrações plasmáticas de AGNE estão positivamente correlacionadas à perda de 

gordura corporal (DUNSHEA et al., 1989), sendo sua mensuração no período pós-parto 

importante na verificação dos efeitos nutricioanais sob o retorno da atividade ovariana. 

Indicadores de perda de peso após o parto, como alterações no PC, ECC e concentrações 

plasmáticas de AGNE  são importantes na determinação de efeitos nutricionais nos índices 

reprodutivos, como o IEP (RANDEL, 1990).  

O HDL colesterol apresentou efeito linear crescente, efeito de semana, e interação 

tratamento x semana (P<0,05). 

 

 
Figura 3 -  HDL (mg/dL) plasmático das ovelhas alimentadas com teores de grão de soja 

 

O LDL colesterol foi semelhante entre os tratamentos (P>0,05). Houve efeito de semana 

na concentração de LDL (Figura 4); entretanto, a interação tratamento*semana não foi 

significativa (P>0,05).  
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O colesterol total apresentou aumento linear (P<0,01) de acordo com a inclusão de GS 

na dieta das ovelhas. Houve efeito de semana (Figura 4) e interação tratamento*semana 

(P<0,05).  

 
Figura 4 - Colesterol total (mg/dL) plasmático das ovelhas alimentadas com teores de GS 

 

De acordo com as figuras 3 e 5, observa-se que o HDL e o colesterol total continuaram a 

aumentar no decorrer da sexta à oitava semana no tratamento 21GS, enquanto nos demais 

tratamentos, o HDL, LDL e colesterol total acompanharam o efeito de semana da 

concentração de AGNE.  

O fígado coordena o metabolismo dos ácidos graxos de cadeia longa no corpo, e além de 

utilizar os AGNE como combustível, os converte a corpos cetônicos. Além disto, também re-

esterifica os AGNE a triacilgliceróis, os quais acumulam no fígado ou são empacotados como 

partes das VLDL para secreção e uso pelos tecidos periferais (DRACKLEY; ANDERSEN, 

2006). Desta forma, os lipídeos endógenos e o colesterol do fígado são levados aos tecidos 

adiposos e musculares pelo VLDL. A extração dos lipídeos do VLDL gradualmente converte 

algumas destas lipoproteínas em LDL, o qual leva colesterol aos tecidos extrahepáticos e 

retorna ao fígado. Do mesmo modo, o excesso de colesterol nos tecidos extra hepáticos é 

transportado de volta ao fígado na forma de HDL (NELSON; COX, 2005). 
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As dietas experimentais foram constituídas de teores crescentes de GS, cujo ácido graxo 

predominante é o ácido graxo linoléico. Os ácidos graxos láurico, mirístico e palmítico 

aumentam tanto o HDL quanto o LDL colesterol, enquanto que o ácido graxo esteárico tem 

pouco efeito. Os ácidos graxos linoléico e oléico aumentam o HDL e reduzem levemente o 

LDL (KATAN; ZOCK; MENSINK, 1994). No capítulo 3  observou-se que o perfil de ácido 

graxo do leite das ovelhas refletiu o perfil de ácido graxo da ração ingerida, uma vez que a 

crescente inclusão de GS, além de proporcionar aumento do teor de gordura, aumenta a 

proporção de ácidos graxos poliinsaturados na dieta. Houve redução nos ácidos graxos de 

cadeia curta e média (principalmente os ácidos graxos láurico e mirístico) e aumento dos 

ácidos graxos de cadeia longa (esteárico, oléico e linoléico). Provavelmente o perfil de ácido 

graxo proporcionado pela ingestão de dietas ricas em ácidos graxos poliinsaturados ocasionou 

o aumento do HDL e consequentemente do colesterol total, embora o HDL tenha apresentado 

efeito quadrático (P=0,05) e o coleterol total linear crescente (P<0,01). Isto também pode 

justificar a concentração de LDL que foi semelhante entre os tratamentos. 

A inclusão de lipídeos na dieta de vacas pode estimular o desenvolvimento e 

crescimento folicular durante o ciclo estral normal (LAMMOGLIA et al., 1997), protocolos de 

sincronização do estro (ROBINSON et al., 2002), ou durante o intervalo anovulatório pós 

parto (WEHRMAN et al., 1991; LAMMOGLIA et al., 1996; BEAM AND BUTLER, 1997; 

DE FRIES et al., 1998).  Contudo, os efeitos da suplementação lipídica são controversos, com 

experimentos em que foram observados redução (WEHRMAN et al., 1991; BEAM AND 

BUTLER, 1997)  ou nenhum efeito (LAMMOGLIA et al., 1996; DE FRIES et al., 1998) na 

duração do período anovulatório pós-parto. Os efeitos benéficos dos lipídeos no 

desenvolvimento e crescimento folicular tem sido atribuído ao aumento no colesterol 

circulante, o qual poderia levar ao aumento na esteroidogênese (WEHRMAN et al., 1991; 

BEAM; BUTLER, 1997), ou a mudanças na dinâmica dos hormônios tais como o IGF-I 

(THOMAS et al., 1997), insulina (LAMMOGLIA et al., 1997), LH (HIGHTSHOE et al., 

1991) ou prostaglandina F2α (LAMMOGLIA et al., 1996). Em vários casos a resposta parece 

estar especificamente ligada à ingestão de ácidos graxos poliinsaturados, assim como o ácido 

graxo linoléico (WEHRMAN et al., 1991; THOMAS et al., 1997; ROBINSON et al., 2002). 

O fornecimento do grão de soja proporciona liberação gradativa de seus ácidos graxos 

insaturados no rúmen, e uma proporção significativa destes ácidos graxos podem passar pelo 
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rúmen sem serem biohidrogenados (KENELLY, 1996). Desta forma, estes ácidos graxos 

insaturados entram na circulação sanguínea e são direcionados aos diferentes tecidos 

reprodutivos, podendo exercer efeitos positivos no crescimento e desenvolvimento folicular, e 

eventualmente, no retorno do ciclo estral (MENDOZA et al., 2008). 

O período pós-parto necessário para P4 ≥ 1ng/mL foi semelhante entre os tratamentos 

(P>0,05) e em média foram necessários 47,6 dias pós-parto para o retorno da atividade 

ovariana. Araújo et al. (2009) observou o retorno da atividade ovariana, em média,  aos 41 

dias, com 80% de detecção de P4 ≥ 1ng/mL no período experimental da segunda (14 dias) à 

oitava (56 dias) semana pós-parto. No presente trabalho, aos 56 dias pós-parto, o retorno à 

atividade ovariana (detecção da concentração sérica de P4 ≥ 1ng/mL) foi observada em 52% 

dos animais. Isto ocorreu provavelmente devido ao CMS das ovelhas que foi menor ao 

observado por Araújo et al. (2009). A elevada ingestão de MS por vacas de alta produção de 

leite pode interferir negativamente na reprodução através do aumento da taxa de 

metabolização da P4 pelos tecidos hepáticos. Por outro lado, há que ressaltar o fato de que a 

baixa ingestão de alimento também pode ter efeitos negativos no desempenho reprodutivo do 

animal.  

Os intervalos de confiança de 95% calculado para as diferenças entre as proporções de 

animais que ovularam quando submetidos a cada um dos tratamentos avaliados está 

apresentado na Tabela 11. 

Para todas as diferenças estimadas para as proporções o zero está contido no intervalo, 

o que indica que os resultados observados dentre estes tratamentos são equivalentes. 

 
Tabela 11 -  Intervalos de confiança de 95% calculado para as diferenças entre as proporções 

de animais que ovularam quando submetidos a cada um dos tratamentos 
avaliados 

Contrastes Diferença estimada para as 
proporções 

Intervalo de confiança de 95% 
Limite Inferior Limite Superior 

t0 – t7  0,571 – 0,714 = – 0,143 -0,457 0,207 
t0 – t14 0,571 – 0,357 =    0,214 -0,152 0,527 
t0  –  t21 0,571 – 0,429 =  0,142 -0,218 0,468 
t7  –  t14 0,714 – 0,357 =  0,357 -0,015 0,640 
t7  –  t21 0,714 – 0,429 =  0,285 -0,082 0,582 
t14 – t21 0,357 – 0,429 = – 0,072 -0,402 0,277 
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Figura 5 -  Porcentagem de animais ovulando até o término do período experimental 

 

Banta et al. (2008) avaliaram a suplementação com e sem a inclusão de grão de soja 

integral para vacas em final de gestação em pastejo, as quais proporcionaram a ingestão diária 

de 1,6 e 3,8% de EE, respectivamente. Estes autores também não observaram melhora na taxa 

de prenhez ou na  taxa de concepção ao primeiro serviço. Da mesma forma Carr et al. (1994) 

utilizaram caroço de algodão como fonte de gordura fornecendo teores de 3,1 a 8,3% de 

gordura em dietas isocalóricas e isonitrogenadas para vacas no período pós parto. O intervalo 

pós-parto para o estabelecimento da atividade luteal ovariana e o primeiro estro não foram 

alterados pela dieta. A média de concentração de P4 para o primero ciclo estral também não 

diferiu entre tratamentos. Os autores concluíram que teores crescentes de gordura não tiveram 

efeito no desempenho reprodutivo em vacas. Titi et al. (2008) avaliaram ovelhas alimentadas 

com 0, 3 e 5% de gordura (sais de cálcio) e também não observaram alteração nos dias para a 

primeira ovulação pós parto. Há que considerar que o metabolismo do animal sofre o efeito de 

vários fatores inerentes à gordura em si, o que faz necesário estudos que investiguem o 

metabolismo geral do animal visando a otimização do uso de cada nutriente da dieta para o 

sucesso da produção e reprodução animal.  
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4.4 Conclusões 

 A concentração sérica de HDL e colesterol total são influenciados pela inclusão de GS 

na dieta. A inclusão crescente de GS na dieta de ovelhas em lactação não alterou o período 

pós-parto para o retorno da atividade ovariana e a proporção de animais que retornaram à 

atividade ovariana nos primeiros 56 dias pós-parto.  
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5 BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR IN NATURA NA RAÇÃO DE OVELHAS SANTA 
INÊS 

Resumo 

O bagaço de cana-de-açúcar in natura pode ser uma alternativa de alimento em períodos 
de escassez de forragem, como fonte de fibra para a nutrição de ruminantes. Os objetivos deste 
estudo foram avaliar a ingestão de nutrientes e variação do peso de ovelhas secas e gestantes 
alimentadas com teores de bagaço de cana-de-açúcar in natura (BC) na ração como fonte 
única de volumoso. Cento e setenta e quatro ovelhas secas em gestação da raça Santa Inês 
(56±0,7kg PC) foram alimentadas em grupos com rações totais contendo as relações de 30:70 
ou 40:60 de volumoso: concentrado compostas por 30 e 40% de bagaço de cana-de-açúcar in 
natura, respectivamente (com base na matéria seca). Houve maiores consumos de MS (1,6; 
1,4 kg/dia), MO (1,5; 1,3 kg/d) e GMD (123; 76 g) nas ovelhas alimentadas com a ração com 
30% BC (P<0,05). Contudo, os consumos de PB, FDN e FDA foram semelhantes (P>0,05) 
entre os tratamentos. A utilização do bagaço de cana-de-açúcar in natura em até 40% na 
matéria seca da ração total como fonte única de volumoso reduziu o custo da ração total e 
supriu as exigências de manutenção e gestação das ovelhas Santa Inês.  

 
Palavras–chave: Fibra; Ovinos; Volumoso 

 
 

 
SUGAR CANE BAGASSE IN SANTA INES EWES RATION 

Abstract 

In natura sugar cane bagasse may be an alternative feed as a fiber source for ruminants 
in periods of scarse roughage sources. The objectives of this trial were to evaluate nutrients 
intake and body weight variation in dry and gestating Santa Ines ewes fed in natura sugar cane 
bagasse (BC) levels as the sole roughage source. A hundred and seventy four dry and gestating 
Santa Ines ewes (56±0.7kg BW) were fed in group a 30:70 or 40:60 (roughage: concentrate 
ratio) total mixed ration, with the inclusion of 30 and 40% of in natura sugar cane bagasse, 
respectivelly (on dry matter basis). Additive daily gain (123, 76 g), dry (1.6, 1.4 kg/day) and 
organic matter (1.5, 1.3 kg/day) intakes were higher (P<0.05) for the ewes fed 30% BC ration. 
However, CP, NDF and ADF intakes were similar (P>0.05) among treatments. In natura sugar 
cane bagasse inclusion up to 40% of the total mixed ration (on dry matter basis) as the sole 
roughage source decreased the feeding cost and supplied the requirements of maintanance and 
gestation of the Santa Ines ewes. 
 
Keywords: Fiber; Roughage; Sheep 
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5.1 Introdução 

 

A produção brasileira de cana-de-açúcar (Saccharum sp.) na safra 2009 está estimada em 

629 milhões de toneladas, o que representa o aumento de 10% do obtido na safra passada, ou 

seja, uma quantidade de 57,2 milhões de toneladas adicionais do produto (COMPANHIA 

NACIONAL DE ABASTECIMENTO, 2009).                                                                           

A participação da região Centro-Sul, que inclui os estados da região sudeste, sul e 

centro-oeste, está próxima de 90% do total nacional, e a estimativa é do aumento de 11,8% no 

volume da cana a ser processada. Além disso, o crescimento da produção nesta região ocorre 

em praticamente todos os estados, com destaque para os estados de Goiás com acréscimo de 

54,8%, seguido de Mato Grosso do Sul com 30,1%, Paraná com 21,4% e Minas Gerais com 

16,1%. Esse resultado deve-se a entrada nesta safra, de 25 novas usinas no sistema produtivo 

(COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, 2009).        

O período de safra da cana-de-açúcar (Maio a Dezembro) coincide com o período de 

entressafra de outras atividades agrícolas, assim como o de escassez de forragem para os 

ruminantes. Desta forma, a cana-de-açúcar e seus subprodutos podem ser considerados 

ingredientes alternativos com potencial para uso na alimentação animal. 

O bagaço in natura da cana-de-açúcar é um produto fibroso, resultante do esmagamento 

da cana-de-açúcar para obtenção de açúcar e álcool. Trata-se de um subproduto da indústria 

sucroalcooleira e que pode ser uma fonte alternativa de alimento para ruminantes, 

considerando que sua safra coincide com períodos de escassez de forragem, além do alto custo 

da manutenção de animais de produção num rebanho comercial. Pode ser considerado 

atualmente o principal resíduo agrícola brasileiro devido à expansão na produção 

sucroalcooleira.                                                                                                      

Trata-se de um material lignocelulósico, cuja utilidade tem sido pesquisada para várias 

finalidades, desde a geração de bioeletricidade através de sua queima, etanol celulósico 

(através de hidrólise ácida), insumo para adubação orgânica (produção de matéria orgânica) e 

alimentação animal como fonte de fibra/volumoso. Apesar de ser um alimento com alto teor 

de parede celular, baixa densidade energética e pobre em proteína e minerais, trata-se de uma 

fonte de fibra importante para a manutenção da saúde ruminal, essencial para possibilitar a 

utilização dos demais nutrientes provenientes da ração total.  



105 

 

 

De acordo com Santos (1990), o bagaço de cana-de-açúcar é um alimento de baixo valor 

nutricional que apresenta baixa digestibilidade, é pobre em proteína, minerais e vitaminas e 

muito rico em parede celular fortemente lignificada. Contudo, segundo Silva (1981), a 

composição química do bagaço pode variar dependendo da variedade de cana da qual é obtido, 

da época de corte e da eficiência da extração da garapa ou caldo da cana. 

O bagaço in natura, assim como outros resíduos da agroindústria, apresenta variação na 

composição de acordo com a procedência (variedade da cana-de-açúcar/processamento).  

De acordo com o NRC (2006), o bagaço de cana-de-açúcar é composto por 91%MS, 

36% NDT, 1% PB, 49% FB, 59% FDA, 86% FDN, sendo 100% FDNef., 0,7% EE. 

Thiago et al (1983) observaram no bagaço proveniente de destilarias de álcool, cerca de 

50% de umidade, 1,5 a 4% de sacarose, indicando a possibilidade de sua utilização na 

alimentação de ruminantes como fonte de energia. De acordo com Castro (1989), o bagaço in 

natura apresenta alto percentual de constituintes da parede celular contendo aproximadamente 

29% de hemicelulose, 40% de celulose e 13% de lignina na MS. Pires et al (2004) avaliaram o 

bagaço proveniente da moagem da cana para a produção de aguardente e registraram para o 

bagaço in natura teores de 1,8% de PB, 94,3% de FDN, 62,7% de FDA, 45,3% de celulose, 

31,6% de hemicelulose, 16,5% de lignina. 

A composição morfológica do bagaço está diretamente relacionada com a morfologia da 

cana-de-açúcar, na qual se encontram fibras exteriores do colmo ou da casca, feixes 

fibrovasculares e outras formas fibrosas que dão resistência ao colmo do vegetal, e também 

tecido parenquimatoso, conhecido popularmente como miolo ou medula. A variação da cana 

e, consequentemente do seu bagaço, ocorre em função da utilização de variedades com 

diferentes teores de fibras e de sacarose (POSADA, 1999). 

A celulose, hemicelulose e a lignina são os principais componentes da parede celular e 

encontrados em maiores proporções na composição químíca do bagaço da cana-de-açúcar 

(MAGNANI et al., 1985). A celulose é o composto químico orgânico em maior abundância 

nas plantas, aproveitada pelos ruminantes em diferentes graus, que oscilam desde 20% até 

90%, podendo colaborar para o suprimento das deficiências energéticas dos ruminantes. A 

hemicelulose é passível de ser hidrolisada a pentoses, também servindo de energia para os 

ruminantes. Entretanto, a digestão de polissacarídeos da parede celular é limitada pela 

presença de compostos fenólicos na matriz da parede celular (MOORE; HATFIELD, 1994).  
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Esses fenólicos consitem primariamente de lignina e ácidos fenólicos, os quais estão 

quimicamente ligados à lignina ou diretamente aos polissacarídeos da parede celular. 

Dependendo do grau de lignificação das paredes, o aproveitamento da celulose e da 

hemicelulose é limitado. Muitos compostos fenólicos em plantas forrageiras afetam a 

qualidade e a aceitabilidade da forragem (NELSON; MOSER, 1994). 

O bagaço da cana é um resíduo de baixa qualidade, mas apresenta potencial para ser 

empregado na alimentação de ruminantes (EVANGELISTA, 2001).  

Tratamentos químicos e físicos são utilizados para aumentar a qualidade do bagaço de 

cana-de-açúcar. Segundo Van Soest (1994), o tratamento de volumosos visa eliminar/reduzir 

efeitos da lignina sobre a degradação de compostos celulósicos pelos microrganismos do 

rúmen. Através da ruptura das complexas ligações químicas da lignina com a celulose e 

hemicelulose, disponibiliza o material para adesão e ataque enzimático da população 

microbiana fibrolítica.  

 O tratamento com pressão de vapor eleva o valor nutritivo do bagaço de cana, pois 

promove profundas alterações na composição das fibras. O tratamento do bagaço de cana sob 

pressão de vapor resulta em alimento com acidez elevada, cor marrom, baixo teor de conteúdo 

celular, digetibilidade de MS e densidade aparente superior a do bagaço in natura, com teores 

de proteína e minerais semelhantes ao BIN (BURGI, 1985). Este tratamento só é viável se o 

bagaço é originado de usinas e destilarias que já possuem estrutura para tal. Além disto, seu 

transporte é dificultado em função de sua baixa densidade, devendo ser utilizado próximo aos 

locais de produção. O bagaço de cana-de-açúcar proveniente de destilarias sucroalcooleiras 

também tem sido submetido ao tratamento chamado hidrólise, que é a aplicação de 

temperatura e pressão no bagaço com o intuito de melhorar sua digestibilidade. Porém, a 

hidrolização do bagaço de cana gerado nas grandes indústrias só é viável se for aproveitada a 

infra-estrutura já existente nas usinas e destilarias. Além dos tratamentos visando melhorar o 

valor nutritivo do bagaço de cana, métodos de conservação visando posterior utilização, como 

a fenação e ensilagem também podem ser utilizados para preservar o alimento com o mínimo 

possível de perdas (EVANGELISTA, 2004). Vários são os processos, como a fermentação, o 

tratamento a vapor ou com diversos agentes químicos, a ensilagem desidratação, peletização 

ou peneiramento, para tentar melhorar o valor nutritivo do bagaço. Contudo, há que considerar 

que além das formas de processamento e armazenamento do bagaço de cana-de-açúcar, é 
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essencial a investigação da melhor forma de uso do bagaço de cana-de-açúcar in natura. Isto 

pode possibilitar propriedades menos tecnificadas a otimizar o seu uso, uma vez que trata-se 

de uma fonte de volumoso de fácil acesso, e o seu uso pode reduzir o custo de produção de um 

rebanho comercial. 

Os objetivos deste trabalho foram avaliar a utilização de teores de bagaço de cana-de-

açúcar in natura como fonte única de volumoso sobre o consumo de nutrientes e a variação de 

peso de ovelhas secas e em gestação da raça Santa Inês.  

 

5.2 Material e métodos 

5.2.1 Animais e instalações experimentais 
O experimento foi conduzido no Sistema Intensivo de Produção de Ovinos e Caprinos do 

Departamento de Zootecnia da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. Cento e dez ovelhas 

secas e sessenta e quatro borregas, ambas em gestação da raça Santa Inês com PC médio inicial de 

56±0,7kg foram confinadas em baias cobertas, com piso de concreto, cocho e bebedouro. O 

delineamento experimental utilizado foi o de blocos completos casualizados, definidos de acordo com 

o PC. Foram formados 3 blocos, cada um formado por dois grupos de animais, onde dois blocos eram 

formados por ovelhas, e um por borregas. 

 

5.2.2 Período experimental e tratamentos 

O período experimental foi de 84 dias, subdividido em 3 subperíodos de 28 dias cada um. A 

pesagem dos animais foi realizada no início e final de cada subperíodo experimental para 

acompanhamento das variações de peso. As rações foram isonitrogenadas (15% PB), diferindo nas 

proporções de bagaço de cana-de-açúcar in natura na matéria seca da ração total: a) 30BC e b) 40BC, 

os quais foram compostos por 30 e 40% de bagaço de cana-de-açúcar in natura, respectivamente, como 

fonte única de volumoso. Os concentrados das rações experimentais foram compostos por milho, polpa 

cítrica e casca de soja moídos, farelo de soja, uréia e mistura mineral. As rações foram ofertadas a cada 

dois dias, e as sobras quantificadas semanalmente para estimar o consumo diário de matéria seca. A 

proporção dos ingredientes e a composição química das rações experimentais estão apresentadas na 

Tabela 12.  
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Tabela 12 - Proporção dos ingredientes e composição bromatológica das rações experimentais 
(%MS) 

Itens 
1Tratamentos 

30BC 40BC
Ingredientes   
   Bagaço de cana-de-açúcar in natura 30,0 40,0
   Milho 25,5 18,7
   Polpa Cítrica 16,5 11,5
   Farelo de Soja 12,5 14,2
   Casca de Soja 13,5 13,6
   Uréia 0,5 0,5
   Sal Mineral2 1,5 1,5
Composição bromatológica 
   Matéria Seca (% da matéria original) 91,3 91,5
   Matéria Orgânica (% da matéria seca) 95,0 94,7
   Matéria Mineral 5,0 5,3
   Proteína Bruta 14,9 15,5
   Extrato Etéreo 2,4 2,1
   Fibra em Detergente Neutro 57,5 61
   Fibrq em Detergente Ácido 38,4 44,2

1Tratamentos: 30BC: 30% de bagaço de cana-de-açúcar in natura; 40BC: 40% de bagaço de cana-de-açúcar in 
natura. 2Composição: Ca 13,4%; P 7,5%; Mg 1,0%; S 7,0%, Cl 21,8%; Na 14,5%; Mn 1100mg/kg; Fe 
500mg/kg; Zn 4600mg/kg; Cu 300mg/kg; Co 40mg/kg; I 80mg/kg; Se 15mg/kg. 

 

5.2.3 Manejo alimentar, colheita das amostras  

Os ingredientes do concentrado das rações foram pesados em balança eletrônica Marte® 

modelo LC100, com precisão de 20 g, e misturados em misturador horizontal Lucato® com 

capacidade para 500 kg. A cada oferta, o bagaço de cana-de-açúcar in natura foi misturado ao 

concentrado como fonte única de volumoso no vagão misturador alimentador da marca 

Casale®. A alimentação foi fornecida ad libitum a cada dois dias. A ração foi fornecida em 

cochos coletivos.  

As sobras dos alimentos de cada grupo foram quantificadas semanalmente, 

possibilitando o cálculo posterior do consumo e ajuste da quantidade de alimento a ser 

fornecida nas demais ofertas. Foi adotado como critério a sobra de aproximadamente 10% da 

oferta, garantindo o consumo ad libitum da ração. Os dados de consumo de matéria seca foram 

obtidos através da diferença entre a quantidade de alimento ofertado e o recusado. 
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As amostras da oferta e sobra foram colhidas semanalmente e compostas por tratamento. 

As amostras foram moídas em moinho do tipo Wiley providos de peneira com crivo de 1mm 

para posterior análise de matéria seca (MS) a 105°C (SILVA, 1981), matéria mineral (MM) e 

proteína bruta (PB) de acordo com a AOAC (1990) e fibra em detergente neutro (FDN) 

segundo Van Soest et al. (1991). A matéria orgânica das amostras foi calculada pela diferença 

entre a MS e MM.  

Todas as ovelhas foram pesadas sem jejum alimentar por três dias consecutivos, no 

início e final de cada período experimental, sendo utilizado as médias para posterior avaliação 

da variação do PC.  

 

5.2.4 Análise estatística 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos completos casualizados, sendo os 

blocos definidos de acordo com o PC, sendo formado dois blocos de ovelhas e um bloco de 

borregas. Foram definidos dois tratamentos de acordo com o teor de bagaço de cana-de-açúcar 

in natura na ração total.  

Os dados de PC inicial e final, variação do PC (PC final- PC inicial), CMS, CMO, CPB, 

CFDN e CFDA foram analisados através do procedimento GLM do programa estatístico SAS 

(2002). Os dados dos experimentos foram analisados pelo procedimento GLM do pacote 

estatístico SAS (2002). As médias das tabelas foram obtidas pelo comando LSMEANS, e para 

todas as variáveis aplicou-se o teste de Tukey (P<0,05). O modelo estatístico utilizado para 

estas variáveis foi: 

Yij = M + bi + Tj + eij; 

em que:     Yij = Variável dependente; 

       M = Média geral; 

       bi = Efeito do bloco i, i=1,2,...,4; 

       Tj = Efeito do tratamento j, j=1,2,3,4; 

       eij = Efeito aleatório, Eij ~ N(0,σ2). 
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Para as variáveis CMS, CMO, CPB, CFDN e CFDA, a baia (coletiva) foi utilizada como 

unidade experimental, e para as variáveis PC inicial, PC final e variação do PC (PC final- PC 

inicial) o animal foi considerado como unidade experimental. 

 

5.3 Resultados e discussão 

 
O consumo de MS e MO, o GMD e consequentemente o PC final foram superiores 

(P<0,05) nos animais tratados com 30 BC (Tabela 13). O aumento na proporção de bagaço de 

cana-de-açúcar em 40 BC promoveu a elevação do teor de FDN (57,5 para 61%) na matéria 

seca da ração total, e provavelmente isto tenha acarretado na redução do consumo de MS nas 

ovelhas deste grupo. No presente experimento, não foi observado diferença (P>0,05) nos 

consumos de PB, FDN e FDA.  

 

Tabela 13- Variáveis observadas nas ovelhas da raça Santa Inês alimentadas com as rações 
experimentais 

Variável1 
Tratamentos2 

EPM3 P4 30BC 40BC 
PC inicial 55,7 55,2 0,68 - 
PC final 65,9 61,5 0,78 <0,05 
GMD, g 123,0 76,0 0,01 0,05 
CMS     
       kg/dia 1,6 1,4 0,02 <0,02 
       g/kg (PV0,75) 72,1 67,2 0,61 <0,05 
 %PV 2,6 2,4 0,03 <0,05 
CMO, g/dia 1,5 1,3 0,04 <0,02 
CPB, g/dia 0,2 0,2 0,01 0,23 
CFDN, g/dia 0,8 0,9 0,03 0,62 
CFDA, g/dia 0,6 0,6 0,02 0,33 

1PC= Peso corporal; GMD= Ganho médio diário; CMS= Consumo de matéria seca; CMO= Consumo de matéria 
orgânica; CPB= Consumo de proteína bruta;  CFDN= Consumo de fibra em detergente neutro; CFDA= Consumo 
de fibra em detergente ácido. 2Tratamentos: 30BC: 30% de bagaço de cana-de-açúcar in natura; 40BC: 40% de 
bagaço de cana-de-açúcar in natura. 3EPM: Erro padrão da média. 4P: efeito de tratamento. 
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Embora tenha sido observado redução no consumo de MS e MO e conseqüentemente o 

GMD nas ovelhas alimentadas com a ração 40BC, os resultados obtidos com ambos os teores 

de inclusão de bagaço de cana-de-açúcar in natura, mostrou-se uma alternativa de volumoso 

para suprir as exigências da fase de manutenção e gestação das ovelhas. Leme et al. (2003) 

também observaram redução linear no consumo de MS (8,3; 7,9 e 7,5 kg/dia) e GMD (1,51; 

1,49 e 1,38 kg/dia) de acordo com o aumento do teor de bagaço de cana-de-açúcar (15, 21 e 

27%) na matéria seca da ração total de novilhos confinados. Contudo, observaram valores 

satisfatórios de desempenho dos animais com os três teores de inclusão de bagaço da cana-de-

açúcar como fonte única de volumoso. Da mesma forma, Wignez et al. (2007) observaram a 

viabilidade do uso do bagaço de cana-de-açúcar in natura (20%) como fonte única de 

volumoso na ração de bovinos em terminação, embora com resultados de desempenho 

inferiores em comparação ao uso da silagem de milho. 

Os dois principais componentes característicos encontrados em maiores proporções na 

cana-de-açúcar são os açúcares e material fibroso (RODRIGUES et al., 2002). De acordo com 

o NRC (2006), o bagaço de cana-de-açúcar é composto por 86% FDN, sendo 100% FDN 

efetiva. A efetividade da fibra é fator essencial para a manutenção do equilíbrio da população 

microbiana ruminal, e desta forma, da saúde ruminal afim de otimizar a utilização dos 

nutrientes provenientes das demais matérias-primas. 

Um dos fatores mais limitantes na produção é o custo da alimentação. A utilização de 

resíduos do processamento da cana-de-açúcar proveniente das indústrias sucroalcooleiras, 

como o bagaço pode ser uma alternativa interessante considerando seu volume de produção. 

O custo do concentrado utilizado na ração 40BC foi maior (Tabela 14) devido aos 

ajustes nutricionais necessários para atender à condição de ambas as rações serem 

isonitrogenadas. Contudo, observou-se que considerando o custo da ração total, a ração 40BC 

apresentou-se mais viável.  
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Tabela 14 – Custo das rações no período de manutenção e gestação das ovelhas Santa Inês 

Itens 
1Tratamentos 

30BC 40BC 
Consumo de Matéria Natural 2, kg/d 1,75 1,53 
Custo do concentrado3 , R$/kg 0,41 0,44 
Custo da ração total   
          R$/kg MN 0,28 0,25 
          R$/ovelha/dia 0,49 0,38 
          R$/ovelha/90 dias 44,1 34,2 
          R$/87 ovelhas/90 dias 3836,7 2975,4 
          R$/174 ovelhas/90 dias  7673,4 5950,8 

1Tratamentos: 30BC: 30% de bagaço de cana-de-açúcar in natura; 40BC: 40% de bagaço de cana-de-açúcar in 
natura. 2Consumo de matéria natural= considerando 91, 3 e 91,5% MS, para as rações dos tratamentos 30BC e 
40BC, respectivamente. 3Custo do concentrado: Preços das matérias primas praticados em Novembro/2009.  

 

A diferença do custo diário da ração/ovelhas considerando o consumo diário observado 

no presente experimento, foi de 10%. A maior magnitude da diferença do gasto com a ração 

fornecida aos animais, foi observada quando se simulou a alimentação do rebanho todo com a 

ração 30BC ou 40BC (R$7673,4 vs. R$5950,8), o que conferiu à redução de 22,45% no custo 

com o uso da ração 40BC em relação à 30BC. Há que considerar que quanto maior o rebanho, 

a diferença será observada em maior magnitude, o que indica a viabilidade do uso do bagaço 

de cana-de-açúcar in natura, principalmente nos grandes rebanhos comerciais. 

O bagaço de cana-de-açúcar tem grande potencial como alimentos alternativo para 

ruminantes (BARCELOS, 2006), permitindo ao produtor otimizar a produção animal.  
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5.4 Conclusões 

 

As ovelhas alimentadas com as rações 30 e 40 BC alcançaram uma condição corporal 

acima do normal para esta categoria, principalmente nas ovelhas alimentadas com 30BC. 

Considerando que a ração contendo 40BC permitiu ganho de peso de 6,3kg ao final do 

experimento, ou seja, 11,4% do PC inicial, há necessidade de mais pesquisas no sentido de 

explorar a viabilidade do aumento da inclusão do bagaço de cana-de-açúcar in natura na ração 

total sem prejudicar o desempenho animal. 

A inclusão de 30 e 40BC na ração de ovelhas secas em gestação permitiram um ótimo 

desempenho. Assim sendo, o BC pode ser considerado como uma fonte alternativa de 

volumoso para esta categoria animal.  

O custo considerando o consumo diário de cada ração foi 10% menor com a ração 40BC, 

o que adicionado ao desempenho observado das ovelhas, indica a viabilidade de seu uso como 

fonte única de volumoso. 

O bagaço de cana-de-açúcar in natura pode ser utilizado como fonte única de volumoso 

em até 40% da ração total atendendo às exigências de manutenção e gestação das ovelhas e 

borregas da raça Santa Inês. 
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