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RESUMO

Diversos são os fatores que podem influenciar o desempenho de um sistema de produção
de ovinos de corte. Entre eles está o manejo nutricional, cujo tipo de alimentação e os
diferentes sistemas de criação podem ser responsáveis por alterações no perfil metabólico,
influenciando no peso final de abate. A pesquisa teve por objetivo avaliar o perfil metabólico
nutricional de cordeiros da raça Santa Inês do nascimento ao abate, criados em sistema
semi-intensivo em propriedades no entorno de Manaus. Foram utilizados 15 cordeiros com
peso médio inicial de 3,6 Kg e peso médio final de 42,86 Kg, acompanhados desde o
nascimento (0 dias) até o abate (180 dias de idade) e em perfeitas condições sanitárias,
cujas fases de crescimento foram distribuídas em cinco grupos de acordo com a idade (dias)
e com o tipo de alimentação à qual eram submetidos, sendo G1: cordeiros recém-nascidos;
G2: cordeiros com idade até 30 dias; G3: cordeiros com idade até 60 dias; G4: cordeiros
com idade até 90 dias e G5: cordeiros com idade de 120 a 180 dias. O sangue foi coletado
por punção da jugular a cada 30 dias e as análises foram realizadas utilizando kits de
diagnóstico. As concentrações séricas de proteínas totais, albumina, globulina e uréia
apresentaram diferença significativa entre as fases e não se mantiveram dentro dos
parâmetros de referência com relação aos níveis séricos de: proteínas totais (recémnascidos, aos 30, 90, 150 e 180 dias), albumina (aos 30, 90 e 150 dias) e globulina (recémnascidos, aos 30, 120, 150 e 180 dias), estando abaixo dos padrões fisiológicos. Os níveis
de cálcio apresentaram-se abaixo dos valores de referência na maioria das fases, com
exceção dos animais recém-nascidos, com 16,01±3,53 mg/dL (acima dos padrões), e dos
ovinos com 180 dias, com 12,01±4,05 mg/dL (dentro dos padrões). Já o fósforo encontrouse dentro dos parâmetros referenciais somente nos ovinos recém-nascidos e, nas demais
fases, manteve-se acima dos níveis de referência. O magnésio apresentou-se dentro dos
parâmetros na maioria das fases, entretanto, aos 30 dias ficou abaixo e aos 60 dias ficou
acima dos padrões. Os níveis de glicose demonstraram oscilações, estando abaixo dos
valores referenciais aos 60 dias, acima dos padrões nos recém-nascidos e nos cordeiros
com 30 e 90 dias e mantendo-se normais nas demais fases. Os outros metabólitos
(colesterol, triglicerídeos e betahidroxibutirato) encontraram-se dentro dos parâmetros
esperados. Os níveis séricos de glicose mostraram-se bem acima dos valores referenciais
no G1, G2 e G4, com 110,03 mg/dL, 123,02 mg/dL e 110,65 mg/dL, respectivamente. Os
ovinos não apresentaram, em nenhuma das fases de crescimento, deficiências severas nos
aportes protéicos e energéticos da dieta, havendo a necessidade de adequação no aporte
mineral, de cálcio e fósforo para todas as fases.
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1. INTRODUÇÃO
A ovinocultura de corte brasileira vem passando por um período de grandes
transformações, deixando de ser uma atividade de subsistência para fazer parte de um
mercado em franca expansão, havendo uma forte demanda não só pela carne de cordeiro,
mas também por matrizes, reprodutores e também por sêmen e embriões. A atividade vem
experimentando grande crescimento na região Norte (OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2008).
Todavia, o desfrute do rebanho ovino é, em sua maioria, baixo, em conseqüência das altas
taxas de mortalidade pré e pós-desmame e da avançada idade de abate. Esse baixo
desfrute é creditado às deficiências sanitárias e principalmente nutricionais. Através do
fornecimento de rações balanceadas é possível conseguir maior ganho diário em peso e
redução da idade ao abate (OLIVEIRA et al., 1998 a, b).
Entre os fatores que podem influenciar o desempenho de um sistema de produção
de ovinos, estão os manejos sanitário, reprodutivo e nutricional (GONZÁLEZ et al., 2000).
No que diz respeito ao sistema nutricional, vários aspectos devem ser observados e, na
medida em que se buscam incrementos na eficiência de produção, torna-se fundamental a
avaliação dos rebanhos em relação aos distintos sistemas alimentares a que os animais são
submetidos (WHITAKER et al., 1999). Para tal, pode-se adotar a utilização do perfil
metabólico, como indicador da eficiência do sistema nutricional dos animais, permitindo,
assim, intervenções no manejo (WHITAKER et al., 1999; GONZÁLEZ et al., 2000). O Perfil
Metabólico é um exame complementar empregado no estudo e diagnóstico de
desequilíbrios nutricionais, que mede, em amostras de tecidos ou fluidos de animais
representativos de um rebanho, a concentração de metabólitos indicadores de energia,
proteínas e minerais, comparando seus resultados com valores referenciais populacionais.
Entretanto, informações a respeito do perfil metabólico voltadas para nossa região são
escassas. Diante deste fato, o presente estudo vem relatar a condição metabólica nutricional
de cordeiros Santa Inês recém-nascidos, até atingirem a idade de abate (180 dias),
contribuindo dessa forma com valores bioquímicos regionais para a raça.
O monitoramento dos padrões protéico, energético e mineral em ovinos é essencial
para um melhor desempenho dos animais levando em conta a intensificação da
produtividade, que visa o melhor resultado no menor espaço de tempo.
Tendo conhecimento do perfil metabólico poderá ser alterada a alimentação com o
objetivo de corrigir possíveis carências ou excessos encontrados através do exame.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 A OVINOCULTURA NO BRASIL E NO AMAZONAS

Segundo dados do IBGE (2009) o efetivo brasileiro de ovinos é formado por
16.812.105 cabeças, sendo que 547.903 encontram-se na região Norte e 43.808 no estado
do Amazonas. De acordo com dados do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do
Estado do Amazonas – IDAM, atualmente, o estado possui 90 mil cabeças de ovinos,
precisamente nos municípios do entorno de Manaus, tendo a raça Santa Inês como a mais
difundida. Neste cenário, a raça Santa Inês vem apresentando um potencial positivo para
produção. Animais da raça Santa Inês são de grande porte, produzem boa carcaça, são
resistentes e adaptáveis a diferentes condições climáticas. A criação de ovinos tem várias
vantagens, uma delas é a eliminação das queimadas na Amazônia (SEPROR, 2008). A
criação de ovinos e caprinos está deixando de ser uma prática doméstica para entrar na era
da produção em escala, conforme relata a Acocam (Associação dos Criadores de Ovinos e
Caprinos do Estado do Amazonas), que congrega 47 criadores de vários municípios
amazonenses, criada no ano de 2004 (OLIVEIRA, 2010).
Apesar do crescimento da produção de carne nos últimos anos, o Brasil realiza
importações de carne ovina para abastecer o mercado consumidor, visto que a oferta de
carne ainda é insuficiente (VIANA, 2008).

A carne de carneiro é amplamente aceita no mercado amazonense e, por isso, a
ovinocultura tem sido cada vez mais estimulada entre os pecuaristas estaduais. Apesar de o
setor ter crescido bastante nos últimos anos, a produtividade local ainda é baixa, atendendo
apenas 18% da demanda. O restante é importado de outras regiões brasileiras (SEPROR,
2008).

O principal entrave para o aumento do rebanho é a falta de técnicas de manejo,
mas, atualmente, esse empecilho está sendo solucionado pela incorporação de projetos de
pesquisas e extensão como iniciativa da Faculdade de Ciências Agrárias- FCA da
Universidade Federal do Amazonas (UFAM), do INPA (Instituto Nacional de Pesquisa da
Amazônia) e EMBRAPA Amazônia Ocidental, colaborando para o fortalecimento do setor na
região. No Amazonas, a idéia é que esta cultura se expanda e fortaleça o mais breve
possível, uma vez que se trata de uma atividade boa, lucrativa e economicamente viável
(OLIVEIRA, 2010).
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2.3 AVALIAÇÃO DO PERFIL METABÓLICO EM OVINOS

A avaliação do status nutricional de um rebanho pode ser realizada mediante a
determinação de alguns metabólitos sangüíneos. A utilização do perfil metabólico em
animais de produção atua como um método auxiliar na avaliação de rebanhos com
diferentes índices produtivos e reprodutivos, atuando também como uma importante
ferramenta no diagnóstico clínico de doenças do metabolismo (RIBEIRO, 2003).

Perfil metabólico foi o termo empregado por Payne (1970), se referindo ao estudo
de componentes hemato-bioquímicos específicos em vacas leiteiras, com o intuito de
avaliar, diagnosticar e prevenir transtornos metabólicos e servindo também como indicador
do estado nutricional. Esta metodologia se difundiu e outros autores passaram a utilizá-la
inclusive para outras espécies animais, como ovinos e bovinos. No Brasil diversos autores já
empregaram este método como indicador do status nutricional, destacando-se Gregory
(1983), Ferreira (1992), González (1993), González (2000), Ribeiro (2003) e Bezerra (2006).

Nos ruminantes, diferentemente dos monogástricos, a maior parte dos carboidratos
do alimento é fermentado no rúmen, originando, principalmente, os ácidos graxos voláteis
(AGV): acetato, propionato e butirato. Estes AGV representam, para os ruminantes, a
principal fonte de energia (KOSLOSKI, 2002).

Segundo González (2000), a composição bioquímica do sangue reflete de maneira
confiável o equilíbrio entre o ingresso, o egresso e a metabolização dos nutrientes nos
tecidos animais. Sendo assim, o perfil metabólico em ruminantes pode ser usado para
monitorar a adaptação metabólica, diagnosticar desequilíbrios da homeostase de nutrientes
e revelar as causas que estão por trás da manifestação de uma doença nutricional ou
metabólica. Neste contexto, Russel (1991) afirma que o método mais rápido de avaliar o
equilíbrio nutricional de ovinos, em períodos críticos, é a determinação da concentração de
alguns metabolitos na circulação.

Conforme exposto por Wittwer (2000), o perfil metabólico pode ser empregado para
diagnosticar ou avaliar deficiências minerais, controlar o balanço metabólico de energiaproteína, pesquisar problemas de infertilidade, diagnosticar incidência de transtornos
metabólicos e resolver problema de volume ou qualidade da produção de leite. O método
está baseado na amostragem de um ou mais subgrupos de sete indivíduos, representativos
da condição genética, fisiológica, de alimentação e manejo.
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2.3.1 METABOLISMO PROTÉICO
O metabolismo protéico pode ser avaliado a partir da dosagem de concentração de
metabólitos sanguíneos que são: proteínas totais, uréia, albumina e adicionalmente, para
alguns casos particulares a globulina, cujo valor é obtido por diferença entre as
concentrações de proteínas totais e albumina (CONTRERAS et al., 2000).

As proteínas sangüíneas são sintetizadas principalmente pelo fígado, sendo que
sua taxa de síntese está diretamente relacionada com o estado nutricional do animal,
especialmente com os níveis de proteína e de vitamina A e com a funcionalidade hepática
(PAYNE, 1987). Os valores das proteínas totais abaixo do normal no plasma estão
relacionados com deficiência na dieta, quando excluídas as causas patológicas
(GONZALEZ, 2000).

A concentração de uréia no sangue é de grande valia para avaliar a atividade
metabólica protéica do animal. Ela está diretamente relacionada com o aporte de proteína
na alimentação e também com a relação energia-proteína na dieta. Em contrapartida, valor
elevado desse metabólico é indicativo de excesso de proteína na alimentação ou déficit de
energia (WITTWER, 2000).

A albumina é sintetizada no fígado e representa 50% a 65% do total de proteínas
no plasma. Ela contribui com 80% da osmolaridade do plasma sanguíneo, constituindo
também uma importante reserva protéica, bem como um transportador de ácidos graxos
livres, aminoácidos e na regulação de pH sanguíneo. A concentração sanguínea de
albumina pode ser afetada pelo funcionamento hepático, a disponibilidade de aminoácidos
(aporte protéico e ração) e perdas durante doenças, como por exemplo, parasitismo
gastrointestinal (ALVES, 2001).

As globulinas têm como função o transporte de metais, lipídios e bilirrubina, além do
papel na imunidade. São indicadores limitados do metabolismo protéico, tendo mais
importância como indicadores de processos inflamatórios (GONZALEZ & SILVA, 2006).
Desta maneira quando se encontram altos níveis de globulinas, associam-se os valores a
doenças infecciosas ou a vacinações recentes. Também mudanças nos níveis de globulinas
podem ser utilizadas para avaliar a adaptação ao estresse: animais adaptados possuem
níveis normais, ao contrário daqueles não adaptados (BOCKOR, 2010).
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2.3.2 METABOLISMO MINERAL

Os minerais, em especial os macrominerais, estão em maior concentração no
organismo animal, chegando a ocupar 2 a 5% do peso total, tendo funções essenciais tanto
na estrutura de tecidos e biomoléculas, como no próprio metabolismo animal (SPEARS,
1998). Segundo Ospina (1999), os macrominerais Ca, P e Mg são fundamentais para a
sobrevivência e o crescimento dos microrganismos no rúmen, pois contribuem na regulação
de algumas propriedades físico-químicas do ambiente ruminal como a fermentação, pressão
osmótica, capacidade de tamponamento e taxa de diluição.

O cálcio (Ca) é um mineral que está intimamente associado ao metabolismo.
Apresenta-se no plasma, na forma livre ionizada (cerca de 45%) e na forma orgânica,
associada a proteínas, principalmente albumina (cerca de 45 %). Estas duas formas estão
em equilíbrio e sua distribuição final depende do pH, da concentração de albumina e da
relação ácido-base (OSPINA, 1999). Está envolvido na mineralização óssea, regulação
metabólica, coagulação sanguínea, contração muscular, além de atuar na transmissão de
impulsos nervosos (GONZALEZ, 2000).

O fósforo (P) é o segundo mineral mais abundante no organismo animal, sendo que
80% deste encontram-se nos ossos e dentes e o restante nos tecidos moles e fluidos.
Contudo, o P também desempenha outras funções importantes: sendo essencial para o
mecanismo de ação dos microrganismos do rúmen, e para o metabolismo dos glicídios e
lipídios (OSPINA, 1999). Está presente em combinações orgânicas dentro das células,
entretanto, para avaliação do perfil metabólico o alvo é o fósforo inorgânico que está no
plasma. Sua presença no rúmen faz-se necessária para manutenção da atividade da
microflora e por conseqüência uma digestão adequada dos alimentos (GONZALEZ, 2000).

O magnésio (Mg) é o quarto elemento mais abundante no organismo e está
associado com o Ca e o P nos tecidos e no metabolismo animal (CAVALHEIRO, 1992). É
um mineral que atua como co-fator para mais de 300 enzimas, é componente dos ossos e
tem participação na atividade neuromuscular. Não há controle homeostático para as
concentrações deste mineral, portanto, sua concentração sanguínea reflete diretamente a
dieta (RICCÓ, 2004). É possível por meio do perfil metabólico, acompanhar o estado
magnesêmico do rebanho, a fim de manter níveis de segurança e suplementar quando for
necessário (GONZALEZ, 2000).
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2.3.3 METABOLISMO ENERGÉTICO
Para avaliar o status nutricional energético, os componentes sanguíneos utilizados
são: glicose, beta-hidroxibutirato (BHB) e os ácidos graxos livres (AGLs).

As primeiras tentativas de se avaliar o status energético dos animais foram feitas
com base na determinação de glicemia. A glicose é considerada o mais importante
metabólito usado como combustível para a oxidação respiratória. É considerada vital para
funções tais como lactação e metabolismo cerebral. O nível de glicose sanguínea pode
indicar falhas na homeostase como, por exemplo, nas cetoses (GONZALEZ & SILVA, 2006).
A glicose é o indicador menos expressivo para monitorar o perfil energético, devido ao forte
controle homeostático hormonal que o organismo mantém sobre sua concentração e à sua
sensibilidade do stress (GONZALEZ & SCHEFFER, 2003).

De acordo com Araújo (2009), os principais corpos cetônicos produzidos pelos
ruminantes são β-hidroxibutirato (BHB) e o acetoacetato. No entanto, esse último pode
sofrer descarboxilação e produzir acetona, sendo mais volátil que o primeiro. O BHB é o
corpo cetônico mais estável do organismo de ruminantes. Grande parte dos corpos
cetônicos produzidos são utilizados como fonte de energia pelo tecido muscular esquelético
e musculatura estriada cardíaca. O β-hidroxibutirato (BHB) juntamente com o acetoacetato e
a acetona são compostos primários formados do metabolismo das gorduras e do butirato
(BOCKOR, 2010). Segundo Gonzalez & Scheffer (2003) os níveis plasmáticos de BHB são
mais utilizados quando a demanda de glicose no organismo é crítica, como no final da
gestação e inicio da lactação.

Outra maneira de se avaliar o status energético é a medição dos ácidos graxos
livres (AGL), produto da degradação de lipídeos. Entretanto, os níveis de AGL têm alta
variação durante o dia, dependendo do tempo que o animal esteja sem se alimentar, e de
fatores ambientais, como o stress, por exemplo. Além disso, é alto o custo da técnica para
sua determinação, o que restringe a sua utilização na prática (RICCÓ, 2004).

Ácidos graxos livres (AGLs) são considerados os metabólitos sanguíneos que estão
mais diretamente associados com o balanço energético (GONZALEZ et al., 2000; HERDT,
2000).
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3. MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado na propriedade Fazenda S. Pedro (Figura 1), localizada
na cidade de Manaus, na Rodovia AM-010, Km 30, 60º de longitude oeste, 3º 08” de latitude
sul, distante 1.700 Km em linha reta do litoral, com altitude de 92.9m (HEYER, 1997).
Apresenta características de clima tropical quente e úmido, com precipitação anual de 2.286
mm e temperatura média variando entre 27º a 29ºC (INMET, 2006).
Foram utilizados 15 cordeiros com peso médio inicial de 3,6 Kg e peso médio final de
40 Kg, acompanhados desde o nascimento (0 dias) até o abate (180 dias de idade) (Figuras
2 e 3) e em perfeitas condições sanitárias.

Figuras 1, 2 e 3. Vista de frente da propriedade S. Pedro onde foi realizado o experimento
e alguns dos cordeiros que foram utilizados na pesquisa do nascimento ao abate. Foto:
OLIVEIRA, M. A., 2012.

Os cordeiros foram avaliados de acordo com suas fases de idade e com o tipo de
alimentação à qual eram submetidos (Quadro 1), sendo que a coleta de sangue era
realizada a cada 30 dias:
Quadro 1. Diferentes tipos de alimentos fornecidos aos cordeiros de acordo com a idade dos
mesmos.

Idade (dias)

Alimentos fornecidos aos cordeiros

0 - 15

Somente o leite da mãe

15 - 30

Leite da mãe + concentrado*

30 - 60

Leite da mãe + concentrado + capim picado**

60 - 90

Concentrado + capim picado + pasto***

90 - 120

Concentrado + capim picado + pasto + cevada (Hordeum vulgare)

120 - 180

Concentrado + capim picado + pasto

*Concentrado composto por milho moído, casca de soja, farelo de soja, proteinado e
suplemento vitamínico/mineral. **Pennisetum purpureum. *** Dyctioneura

Os animais tinham acesso a áreas de pastoreio com capim Dictyoneura e eram
estabulados para o fornecimento da complementação alimentar à base de cevada (Hordeum
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vulgare), capim elefante (Pennisetum purpureum) e concentrado composto por milho moído,
casca de soja, farelo de soja, proteinado e suplemento vitamínico/mineral, recebendo sal
mineral da marca Presencefós Ovinos (10 Kg para 80 animais) com sua respectiva
composição (Quadro 2) e água.
Quadro 2. Composição do sal mineral fornecido aos ovinos no experimento.
PRESENCEFÓS OVINOS – Composição do sal mineral*/Kg do produto
Fósforo – 75,00g
Enxofre – 10,00g
Manganês – 1.845,00mg
Flúor Max. – 750,00mg
Cálcio – 200,00g
Cobalto – 20,00mg
Selênio – 24,00mg
Vitamina A – 310.000 UI
Sódio – 90,00g
CobreZinco – 3.060,00mg
Vitamina D3 – 50.000 UI
Magnésio – 5.000mg Iodo – 40,00mg
Ferro – 400,00mg
Vitamina E – 435,000 UI
*Níveis de garantia

Os cordeiros foram distribuídos em cinco grupos de acordo com fase de crescimento
(idade em dias) e com o tipo de alimentação fornecida (quadro 1) sendo G1: cordeiros
recém-nascidos; G2: cordeiros com idade até 30 dias; G3: cordeiros com idade até 60 dias;
G4: cordeiros com idade até 90 dias e G5: cordeiros com idade de 120 a 180 dias.

Foi realizada a análise bromatológica dos alimentos (leite, concentrado, capim
elefante (Pennisetum purpureum), pastagem (Dictyonera) e cevada (Hordeum vulgare))
fornecidos aos animais nas diferentes fases. Dessa análise foram os obtidos os percentuais
de matéria seca, proteínas, lipídios, cinzas, fibras e carboidratos. A composição centesimal
dos alimentos é apresentada na tabela 1.
Tabela 1. Composição centesimal do leite, concentrado, capim elefante (Pennisetum purpureum),
pastagem (Dictyonera) e cevada (Hordeum vulgare) em matéria integral (%) fornecidos aos animais
ao longo das fases de crescimento.
Matéria
Proteínas
Lipídios
Cinzas
Fibras
Carboidratos
Seca
Leite

17,56

6,6

8,27

0,86

-

1,83

Concentrado

87,5

26,27

4,56

5,78

1,90

49,43

Capim elefante
(Pennisetum
purpureum)

14,32

1,45

0,53

1,32

2,18

8,83

Pastagem
(Dictyonera)

13,25

3,56

0,97

0,86

7,52

9,64

23,10

8,68

1,93

0,60

3,25

8,64

Cevada
(Hordeum
vulgare)
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As coletas de sangue foram realizadas por venopunção da jugular (figura 4) a cada
30 dias (a partir do dia 0 até os 180 dias) em 15 tubos vacuolizados com fluoreto de sódio
(NaF) para análise de glicose e 15 tubos sem fluoreto de sódio (figura 5) para análise dos
demais metabólitos: metabolismo protéico (proteínas totais, albumina, globulina e uréia),
metabolismo mineral (cálcio, fósforo e magnésio) e metabolismo energéico (colesterol,
triglicerídeos e betahidroxibutirato), centrifugadas no laboratório de bioquímica do ICB em
uma centrífuga com capacidade para 6 tubos (Figura 6) por 10 minutos a 2500 rpm para a
separação do soro. Posteriormente o soro desses tubos foi transferido para microtubos com
capacidade para 0,5 ml (Figura 7).

Figuras 4, 5, 6 e 7. Coleta de sangue por venopunção da jugular; tubos vacutainer com
fluoreto e sem fluoreto de sódio; centrífuga utilizada no experimento e; transferência do
soro para microtubos com capacidade para 0,5ml, respectivamente. Foto: SILVA, A.F.,
2012.

A análise bioquímica foi realizada no laboratório de bioquímica da faculdade de
farmácia, utilizando-se Kits Labtest e Randox, seguindo seus respectivos protocolos para
determinar os metabolismos protéico, mineral e energético e as leituras foram realizadas em
três equipamentos: Cobas Mira Plus (para proteínas totais, albumina, magnésio, glicose,
colesterol e triglicerídeos) (Figura 8), Multimode Detector DTX 800 (para cálcio e βhidroxibutirato) (Figura 9) e espectrofotômetro de absorção (para uréia e fósforo) (Figura
10).

Figuras 8, 9 e 10. Equipamento de leitura Cobas Mira Plus, Multimode Detector DTX
800 e Espectrofotômetro de absorção, respectivamente. OLIVEIRA, M.A., 2012.

Os dados foram submetidos à análise de variância e teste Tukey a 5% de
probabilidade, através do programa estatístico SISVAR da Universidade Federal de Lavras.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os valores médios das concentrações séricas dos metabolismos protéico, mineral e energético em função das fases da idade dos
cordeiros (de recém-nascidos a 180 dias) são apresentados na Tabela 1, com seus respectivos valores de referência para ovinos.
Tabela 1- Médias e erros-padrão para os níveis séricos dos metabólitos em carneiros Santa Inês em diferentes fases de crescimento.

Parâmetros analisados

Recém-nascidos

30 dias

60 dias

90 dias

120 dias

150 dias

180 dias

Parâmetros de
Referências para
Ovinos*

Metabolismo Protéico
Proteínas Totais (g/L)

50,65 ± 4,23cd

37,33±8,53e

73,60±12,36a

47,76±6,38d

63,07±4,51b

58,54±6,57 bc

59,86±4,38b

60 - 79

Albumina (g/L)

29,82 ± 3,05a

11,12±4,44b

30,36±11,28a

12,25±5,92b

28,93±2,89a

25,13±4,93a

27,66±4,33a

26 - 42

Globulina (g/L)

20,83 ± 4,23e

26,00±9,87 de

42,45±10,59a

35,51±9,49ab

34,70±5,56abc

33,41±8,64abc

32,16±7,36cd

35 - 57

Uréia (mg/dL)

29,88 ± 5,05d

50,92±12,69bc

47,92±16,76c

62,12±16,21b

56,73±10,25bc

45,20±10,49c

82,89±7,42a

17 - 43

Metabolismo Mineral
Cálcio (mg/dL)

16,01±3,53a

7,05±1,14de

9,81±1,34bc

7,69±1,24cde

5,77±0,45e

8,60±1,56cd

12,01±4,05b

11,5 - 12,8

Fósforo (mg/dL)

5,86±1,06d

10,25±3,10ab

9,82±2,01abc

11,82±2,8a

10,18±2,36ab

7,55±0,97cd

9,82±1,90bc

5,0 - 7,3

Magnésio (mg/dL)

2,28±0,27ab

1,61±1,35b

3,06±1,49a

2,88±2,39ab

2,66±0,34ab

2,68±0,73ab

2,22±0,48ab

2,2 - 2,8

Glicose (mg/dL)

110,03±2,88a

123,02±14,48a

38,02±7,14c

110,65±13,61a

61,80±12,60b

71,40±11,36b

70,26±7,72b

50 - 80

Colesterol (mg/dL)

69,83±3,44ab

63,30±16,11bc

53,26±7,86c

37,96±11,67d

65,60±6,83ab

65,66±11,65ab

75,33±7,89a

52-76

Triglicerídeos (mg/dL)

48,33±3,77a

29,31±9,88bc

34,97±16,08b

19,04±7,44d

25,66±5,23bcd

23,06±6,35cd

30,93±6,27bc

SRL

Β-hidroxibutirato (mmol/L)

1,01±0,29b

0,18±0,09c

0,24±0,11c

1,53±0,58ab

2,07±0,42a

1,20±0,86b

1,83±0,83a

0-10

Metabolismo Energético

Médias seguidas de letras distintas na mesma linha diferem (P<0,05) pelo teste Tukey. SRL: Sem referência na literatura. *Kaneko et al.,(1997)
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Entre o período 0 - 180 dias de experimento houve diferença significativa (P>0,05)
entre as fases para o metabolismo protéico: proteínas totais (30 dias - 37,33±8,53e, 60 dias 73,60±12,36a, 90 dias - 47,76±6,38d, 120 dias - 63,07±4,5b e 180 dias - 59,86±4,38b),
globulina (recém-nascidos - 20,83 ± 4,23e, 60 dias - 42,45±10,59a e 180 dias - 32,16±7,36cd)
e uréia (recém-nascidos - 29,88 ± 5,05d, 60 dias - 47,92±16,76c, 90 dias - 62,12±16,21b, 150
dias - 45,20±10,49c e 180 dias - 82,89±7,42a). A albumina apresentou diferença significativa
entre as fases de 30 dias - 11,12±4,44b e 90 dias - 12,25±5,92b e as demais fases restantes.
No metabolismo mineral, houve diferença significativa entre o cálcio (recém-nascidos 16,01±3,53a, 120 dias - 5,77±0,45e, 150 dias - 8,60±1,56cd e 180 dias - 12,01±4,05b), o
fósforo (recém-nascidos - 12,01±4,05b, 90 dias - 11,82±2,8a e 180 dias - 9,82±1,90bc) e o
magnésio (30 dias - 1,61±1,35b e 60 dias - 3,06±1,49a). No metabolismo energético, houve
diferença significativa para a glicose entre as seguintes fases: recém-nascidos 110,03±2,88a, 30 dias - 123,02±14,48a e 90 dias - 110,65±13,61a; 120 dias - 61,80±12,60b,
150 dias - 71,40±11,36b e 180 dias - 70,26±7,72b e,; 60 dias - 38,02±7,14c, respectivamente.
Para o colesterol só houve diferença significativa entre os animais com 60 dias 53,26±7,86c, 90 dias - 37,96±11,67d e 180 dias - 75,33±7,89a. No caso dos triglicerídeos, as
fases que apresentaram diferença significativa foram as de recém-nascidos - 48,33±3,77a,
60 dias - 34,97±16,08b, 90 dias - 19,04±7,44d e 150 dias - 23,06±6,35cd. Para o βhidroxibutirato, as diferenças ao nível de 5% de significância foram entre os animais com
120 dias - 2,07±0,42a; 150 dias - 1,20±0,86b e recém-nascidos - 1,01±0,29b; 30 dias 0,18±0,09c e 60 dias - 0,24±0,11c (tabela 1).
A tabela 2 apresenta a análise bromatológica do leite das mães, consumido pelos
cordeiros recém-nascidos e do concentrado fornecido aos mesmos a partir de 15 dias de
idade.

Tabela 2. Composição centesimal do leite fornecidos aos animais do nascimento aos 15 dias e do
concentrado em matéria integral (%) fornecidos aos animais a partir dos 15 aos 30 dias de idade.
Alimento
Matéria seca
Proteínas
Lipídios
Cinzas
Fibras
Carboidratos
Leite
17,56
6,6
8,27
0,86
1,83
Concentrado
87,5
26,27
4,56
5,78
1,90
49,43

O perfil protéico dos recém-nascidos se deu da seguinte forma (tabela 1): os
metabolitos proteínas totais e globulina apresentaram valores abaixo dos considerados
ideais para ovinos (60-79 g/L e 35-57 g/L, respectivamente) (HEARLY & FALK, 1974;
KANEKO et al., 1997). Isso pode estar relacionado à baixa imunidade, já que a globulina é
um indicador de processos inflamatórios (GONZALEZ & SILVA, 2006). Já os metabólitos
albumina e uréia mantiveram-se dentro dos valores de referência para ovinos.
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A análise bromatológica do leite mostra que o mesmo apresentou um teor protéico
acima dos valores encontrados por Guerra et al., (2007), que ao comparar a composição
centesimal entre os leites bovinos, caprinos e ovinos, encontrou 4,38% de proteína em leite
de ovelhas Morada Nova. Apesar do alto teor protéico do leite, os ovinos recém-nascidos
apresentaram níveis séricos de proteínas abaixo dos parâmetros recomendados por Kaneko
(1997). Isso é um indicativo de deficiência na dieta, se excluídas as causas patológicas
(GONZALEZ, 2000).
O perfil mineral para cálcio não se manteve dentro dos padrões fisiológicos descritos
por Kaneko et al., (1997), mas encontrou-se acima dos mesmos, com valores de 16,01±3,53
mg/dL (Tabela 1). Esse alto teor de cálcio pode ser explicado pela própria idade dos
cordeiros, que só se alimentam de leite e este, por sua vez, é rico em cálcio. Os metabólitos
fósforo e magnésio mostraram-se dentro dos valores de referência.
No metabolismo energético a glicose apresentou-se bem acima dos valores de
referência. Já o colesterol e o β-hidroxibutirato (BHB) encontraram-se dentro dos parâmetros
recomendados. Não há valores de referência para os triglicerídeos.
No quadro 2 constam os ganhos de peso médio mensal dos cordeiros, divididos por
sexo (macho e fêmea) dos ovinos do experimento do nascimento ao abate.
Quadro 2. Ganho de peso médio (GPM) mensal (Kg) dos ovinos (machos, fêmeas e geral) do
nascimento aos 180 dias de idade.
Sexo do
GPM recémGPM
GPM
GPM
GPM
GPM
Peso
animal
nascidos a 30
30 a
60 a 90
90 a 120 120 a 150 150 a 180
180 dias
dias
60 dias
dias
dias
dias
dias
Machos
Fêmeas
Média

6,25
5,35
5,83

7,25
8,35
7,76

6,51
6,75
6,62

6,52
6,55
6,54

6,46
6,58
6,52

6,15
6,2
6,17

37,93
43,02
42,86

A tabela 3 apresenta a análise bromatológica do leite consumido pelos cordeiros do
nascimento aos 60 dias, do concentrado e do capim picado (Pennisetum purpureum)
fornecido aos animais a partir de 30 dias de idade.
Tabela 3. Composição centesimal do leite, concentrado e capim elefante (Pennisetum purpureum) em
matéria integral (%) fornecidos aos animais dos 30 aos 60 dias de idade.
Alimento
Matéria seca
Proteínas
Lipídios
Cinzas
Fibras
Carboidratos
Leite
17,56
6,6
8,27
0,86
1,83
Concentrado

87,5

26,27

4,56

5,78

1,90

49,43

Capim elefante
(Pennisetum
purpureum)

14,32

1,45

0,53

1,32

2,18

8,83
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Os cordeiros com 30 dias de idade apresentaram os níveis séricos de
proteínas totais, albumina e globulina abaixo dos valores de referência, apesar de terem
sido suplementados com concentrado a partir de 15 dias de idade. Os níveis séricos de
uréia apresentaram-se acima dos parâmetros nutricionais recomendados. A diminuição dos
níveis de proteínas no plasma pode estar relacionada com a deficiência na alimentação,
porém esta afirmação não está de acordo com os valores altos de uréia observados neste
experimento. Segundo Kaneko et al. (1997), dietas com menos de 10% de proteínas levam
à diminuição dos níveis protéicos no sangue. Em animais jovens a necessidade protéica é
maior, porém a relação proteína/energia tende a diminuir com o aumento de peso vivo dos
animais, daí o fato de se observar melhor resposta dos animais que recebem níveis de
suplementação protéica no inicio do crescimento (MARQUES, 2007). Valores baixos de
uréia no sangue dos animais são encontrados em rebanhos que utilizam dietas deficitárias
em proteínas e valores altos naqueles que utilizam dietas com excessivo aporte protéico ou
com déficit de energia (WITTWER, 2000).
No metabolismo mineral, o cálcio apresentou-se abaixo dos valores recomendados,
mostrando comportamento semelhante ao descrito por Ribeiro et al. (2004), e o fósforo
mostrou-se acima dos parâmetros de referência para ovinos. Este fato pode indicar um
excesso de fósforo no solo e conseqüentemente na pastagem da região, e o magnésio
encontrou-se dentro dos valores esperados.
Com relação ao metabolismo energético, os níveis de glicose permaneceram altos.
Este fato pode ser explicado pelo acréscimo de concentrado e do capim picado na
alimentação dos cordeiros a partir dos 30 dias de idade. O colesterol e o β-hidroxibutirato
apresentaram-se nos níveis normais, de acordo com Kaneko et al., (1997).
No período de 0 a 30 dias, os ovinos apresentaram ganho de peso médio diário
(GPMD) de 194,33g/dia. Esses valores foram inferiores ao ganho de peso encontrado por
Bezerra (2006), Mendes et al. (2000), Susin et al. (2000) e Garcia et al. (2004) que
obtiveram 350, 278, 268, e 261g/dia, respectivamente, trabalhando com o fornecimento de
dietas para cordeiros Santa Inês, e estiveram abaixo também dos valores observados por
Morais et al.(1999) e Santos (2000) que encontraram GPMD respectivos de 297 e 291g/dia,
em trabalhos realizados com animais Santa Inês em confinamento.

A tabela 4 apresenta a análise bromatológica do concentrado, do capim picado
(Pennisetum purpureum) e da pastagem (Brachiaria dictyoneura) fornecidos aos animais
dos 60 aos 90 dias de idade.
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Tabela 4. Composição centesimal do concentrado, capim elefante (Pennisetum purpureum) e da
pastagem (Brachiaria dictyoneura) em matéria integral (%) fornecidos aos animais dos 60 aos 90 dias
de idade.
Alimento
Matéria seca
Proteínas
Lipídios
Cinzas
Fibras
Carboidratos
Concentrado
87,5
26,27
4,56
5,78
1,90
49,43
Capim elefante
(Pennisetum
purpureum)

14,32

1,45

0,53

1,32

2,18

8,83

Pastagem
((Brachiaria
dictyoneura)

13,25

3,56

0,97

0,86

7,52

9,64

Os animais com 60 dias de idade apresentaram os níveis séricos de proteínas totais,
albumina e globulina dentro dos parâmetros recomendados. Esse equilíbrio pode estar
relacionado com a adaptação dos animais à dieta com o concentrado preparado na
propriedade. A uréia apresentou níveis séricos superiores aos valores de referência, o que
confirma a relação proteína-uréia sugerida por (CALDEIRA, 2005) que afirma que o estado
protéico de ruminantes em longo prazo, quanto maior for a ingestão de proteína alimentar,
maiores serão os níveis de uréia no sangue e quando a ingestão de proteínas for
insuficiente, menor serão os níveis de uréia no sangue.
Quanto ao metabolismo mineral, os níveis de cálcio permaneceram abaixo dos
valores sugeridos por Kaneko et al., (1997) que estão entre 11,5 e 12,8 mg/dL e o fósforo
apresentou-se acima dos parâmetros recomendados pelo mesmo autor que são de 5,0 a 7,3
mg/dL. O magnésio encontrou-se dentro do esperado, que seria entre 2,2 a 2,8 mg/dL.
Outro fator que pode influenciar a diminuição dos valores de cálcio sanguíneo, de acordo
com Gonzalez et al. (2000), é uma queda no nível de albumina, fato confirmado nas três
primeiras fases (recém-nascidos, 30 dias e 60 dias), onde os níveis séricos de cálcio
aumentaram e diminuíram de acordo com os níveis de albumina, assim como nas demais
fases, com exceção dos ovinos com 120 e 150 dias (tabela 1).
No metabolismo energético, a glicose sofreu uma queda brusca no seu valor. Nesse
período, os animais passaram a se exercitar mais e gastar energia, já que começaram a
freqüentar o pasto que se encontra a uma distância de aproximadamente 100m do aprisco.
Os outros metabólitos apresentam-se dentro dos parâmetros recomendados. Os valores
mais baixos de betahidroxibutirato se deram nesta fase de 60 dias (0,24±0,11c) e aos 30
dias (0,18±0,09c) de idade (tabela 1) e, apesar da diferença estatística ter sido significativa a
média encontrou-se dentro dos valores de referência citados por Kaneko et al., (1997). De
acordo com Gonzalez et al., (2000), em momentos de diminuição acentuada da glicemia há
um aumento considerável no grau de gliconeogênese e em alguns casos,

o

desenvolvimento da cetose, podendo ser observado um aumento nos níveis plasmáticos de
BHB e demais corpos cetônicos (acetoacetato e acetona). No presente experimento,
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evidenciou-se um aporte nutricional deficiente em algumas situações, porém, não suficiente
para gerar uma maior mobilização de gorduras de forma a elevar o BHB sub ou
clinicamente.
No período de 30 a 60 dias, os ovinos obtiveram o GPMD de 258,66g/dia, valor este
que ficou entre os pesos encontrado por Garcia et al. (2004) que obtiveram 268, e 261g/dia,
respectivamente trabalhando com o fornecimento de dietas para cordeiros Santa Inês em
confinamento. Os ovinos, nesta idade (60 dias) obtiveram valores superiores a Rocha et al.
(2004) que obteve GPMD de 230g/dia para cordeiros Santa Inês confinados.
A tabela 5 apresenta a análise bromatológica do concentrado, do capim picado
(Pennisetum purpureum), da pastagem (Brachiaria dictyoneura) e da cevada (Hordeum
vulgare) fornecidos aos animais dos 90 aos 120 dias de idade.
Tabela 5. Composição centesimal do concentrado, capim elefante (Pennisetum purpureum),
pastagem (Brachiaria dictyoneura) e (cevada (Hordeum vulgare) em matéria integral (%) fornecidos
aos animais dos 90 aos 120 dias de idade.
Alimento
Matéria seca
Proteínas
Lipídios
Cinzas
Fibras
Carboidratos
Concentrado
87,5
26,27
4,56
5,78
1,90
49,43
Capim elefante
(Pennisetum
purpureum)

14,32

1,45

0,53

1,32

2,18

8,83

Pastagem
((Brachiaria
dictyoneura)

13,25

3,56

0,97

0,86

7,52

9,64

Cevada
(Hordeum
vulgare)

23,10

8,68

1,93

0,60

3,25

8,64

Os carneiros com 90 dias de idade apresentaram em seu perfil protéico valores abaixo
dos padrões fisiológicos, no que diz respeito às proteínas totais e à albumina, apesar de ter
sido inserido mais um alimento na sua dieta: a cevada (tabela 5). Os níveis séricos de
globulina apresentaram-se dentro dos parâmetros de referência e os níveis de uréia, cujo
valor foi de 62,12±16,21b, estiveram acima dos valores sugeridos por Kaneko et al., (1997),
que devem estar entre 17 a 43 mg/dL (tabela 1). Esse resultado contraria os relatos de
Wittwer (2000) de que os níveis de ureia também podem ser influenciados pela relação
energia/proteína da dieta, pois, o alto valor da uréia deveria indicar excesso de proteína e
déficit de energia na dieta. Entretanto, neste experimento, apesar do alto valor da uréia, os
níveis séricos de proteínas foram baixos e os níveis de glicose foram bem altos (tabela 1).
No metabolismo mineral, os ovinos permaneceram com níveis séricos de cálcio baixos
e altos percentuais de fósforo em suas concentrações plasmáticas sanguíneas. É
interessante observar que houve uma queda nos níveis de albumina na transição de fase de
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60 dias (30,36±11,28a) para 90 dias (12,25±5,92b) de idade, ao mesmo tempo em que houve
uma queda nos níveis de cálcio de 9,81±1,34bc (60 dias) para 7,69±1,24cde (90 dias), o que
confirma a afirmação de Gonzalez et al., (2000), que diz que a diminuição de cálcio
sanguíneo pode ser influenciada pela queda no nível de albumina e isso de fato pôde ser
verificado. Os níveis de magnésio permaneceram normais.
Com relação ao metabolismo energético, houve um aumento nos níveis de glicose
dos animais. Isto pode estar relacionado com o acréscimo da cevada na dieta. O colesterol
apresentou-se abaixo dos parâmetros de referência e os outros metabólitos (triglicerídeos e
betahidroxibutirato) encontraram-se nos níveis normais.
O GPMD dos carneiros no período de 60 a 90 dia foi de 220,66 g. Com relação ao
mês anterior, o ganho de peso reduziu. Isto se explica por coincidir com o período em que a
ovelha tem uma queda brusca na produção de leite, sendo que a idade ideal considerada
para o desmame deverá ser a partir de 45 dias (SILVA SOBRINHO, 1997). A produção de
leite é alta no início da lactação, tendo seu pico na terceira ou quarta semana quando
começa a decrescer (FIGUEIRÓ E BENEVIDES, 1990).
A tabela 6 apresenta a análise bromatológica do concentrado, do capim picado
(Pennisetum purpureum) e da pastagem (Brachiaria dictyoneura) fornecido aos animais dos
120 aos 180 dias de idade.
Tabela 6. Composição centesimal do concentrado, capim elefante (Pennisetum purpureum) e da
pastagem (Brachiaria dictyoneura) em matéria integral (%) fornecidos aos animais dos 120 aos 180
dias de idade.
Alimento
Matéria seca
Proteínas
Lipídios
Cinzas
Fibras
Carboidratos
Concentrado
87,5
26,27
4,56
5,78
1,90
49,43
Capim elefante
(Pennisetum
purpureum)

14,32

1,45

0,53

1,32

2,18

8,83

Pastagem
((Brachiaria
dictyoneura)

13,25

3,56

0,97

0,86

7,52

9,64

Dos 120 aos 180 dias, os animais foram submetidos ao mesmo tipo de dieta,
composta por concentrado, capim elefante e pastagem (tabela 6). Nestas fases, os valores
de proteínas totais, albumina e globulina não diferiram estatisticamente entre si. Entretanto,
aos 150 e 180 dias, os carneiros apresentaram os níveis de proteínas totais abaixo dos
parâmetros de referência, entretanto, ao observar a tabela 1, verifica-se que os valores são
bem próximos nas três últimas fases em praticamente todos os metabólitos, com exceção
da uréia, com 82,89±7,42a e do cálcio com 12,01±4,05b aos 180 dias. Isso se deve ao fato
de haver uma estabilidade no desenvolvimento e no ganho de peso dos animais a partir dos
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100 dias de idade. A globulina não apresentou diferença significativa, mas seus valores
estavam abaixo dos considerados ideais para ovinos (35-57 g/L) (KANEKO et al., 1997). A
uréia apresentou-se acima dos valores esperados. As oscilações dos níveis séricos de uréia
acompanharam as oscilações dos níveis de proteínas, estando de acordo com Caldeira
(2005). Entretanto, os valores do metabolismo energético apresentaram-se dentro dos
padrões, contrariando a afirmação de Wittwer (2000).
No metabolismo mineral, os animais apresentaram deficiência de cálcio aos 120 e 150
dias e padrões normais aos 180 dias. No caso do fósforo, todas as fases tiveram valores
acima dos parâmetros de referência. Os níveis séricos de magnésio apresentaram-se dentro
dos valores de referência e estatisticamente iguais.
Com relação ao metabolismo energético, todos os metabólitos (glicose, colesterol,
triglicerídeos e β-hidroxibutirato) encontraram-se dentro dos parâmetros recomendados e
não diferiram estatisticamente entre si ao nível de 5% de significância. A avaliação dos
níveis de β-hidroxibutirato foi de grande valia ao longo de todas as fases da pesquisa, pois
devido ao fato de os valores desse metabólito terem se apresentado dentro dos parâmetros
de referência, pode-se inferir que o metabolismo energético da dieta não apresentou
deficiências severas.
O GPMD dos animais nas fases de 90 a 120 dias foi de 218 g/dia; de 120 a 150 dias
foi de 217,33 g/dia e; de 150 a 180 dias foi de 205,66 g/dia, sendo que a média do peso final
de abate aos 180 dias foi de 43,02 Kg (quadro 2).

5. CONCLUSÕES
Os ovinos não apresentaram, em nenhuma das fases de crescimento, deficiências
severas no aporte protéico da dieta.

O metabolismo mineral apresentou deficiência de cálcio e excesso de fósforo na dieta
dos animais e mostrou um desbalanço de magnésio nas fases de 30 e 60 dias de idade,
fazendo-se necessário realizar uma adequação desses minerais para as mesmas.

O metabolismo energético não apresentou deficiências severas dos metabólitos.
Entretanto, os níveis de glicose apresentaram-se muito acima do valor mínimo para ovinos
aos 30 e aos 90 dias de idade, o que sugere uma adequação na dieta para estas fases.
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