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“A menos que modifiquemos a nossa maneira 

de pensar, não seremos capazes de resolver os 

problemas causados pela forma como nos 

acostumamos a ver o mundo.” (Albert 

Einstein) 



RESUMO 

 

O presente estudo foi conduzido com o objetivo de avaliar os efeitos da inclusão de 13% de 

farelo de castanha de caju na dieta de carneiros da raça Morada Nova sobre o ganho de peso, 

consumo de matéria seca, rendimento de carcaça, pesos dos órgãos sexuais, qualidade seminal 

e proteínas seminais e membranares do espermatozoide. Para tanto, vinte carneiros foram 

divididos em dois grupos alimentados com dietas contendo 13% (GCA, n=10) ou 0% (GCO, 

n=10) de farelo de castanha de caju. As dietas foram isoproteicas e isoenergeticas, com uma 

relação de 50/50 de concentrado/volumoso (feno de Tifton 85) e água e sal mineral à vontade. 

Durante noventa dias, os animais foram mantidos em baias individuais e avaliados quanto ao 

consumo de matéria seca e ganho de peso. As coletas seminais por eletroejaculação ocorreram 

semanalmente com a determinação do volume ejaculado e, concentração, motilidade e 

morfologia espermática. Após os noventa dias, as proteínas seminais e espermáticas foram 

analisadas por meio de eletroforese bidimensional em gel de poliacrilamida. Os mapas 

proteícos foram avaliados por meio do aplicativo PDQuest, version 8.0; Bio Rad, USA. Ao 

final do experimento, os carneiros foram abatidos e, o peso vivo, rendimento de carcaça e 

peso dos órgãos sexuais foram mensurados. O consumo de matéria seca total permaneceu sem 

alterações nos dois grupos experimentais durante os primeiros 60 dias do estudo. Porém, após 

60 dias, houve e redução no consumo de matéria seca no grupo alimentado com castanha (P < 

0,05).  Não houve efeito da inclusão do farelo de castanha sobre o ganho de peso, rendimento 

de carcaça, desenvolvimento dos órgãos sexuais e parâmetros seminais dos animais. No 

entanto, a inclusão do farelo de castanha de caju esteve associada à expressão de proteínas 

seminais e espermáticas. Sete spots proteicos presentes nos mapas de plasma seminal foram 

expressos diferencialmente entre os grupos castanha e controle (P < 0,05) e um spot proteico 

(21,8 kDa; pI: 5) correlacionou-se negativamente com o vigor espermático (r = -0,49; 

P<0,05). Adicionalmente, sete spots proteicos dos géis com proteinas da membrana dos 

espermatozoides também diferiram entre os carneiros alimentados com e sem farelo de 

castanha de caju (P < 0,05). Conclui-se, portanto, que a inclusão de 13% de farelo de castanha 

de caju na dieta altera a expressão de proteínas seminais e espermáticas em ovinos. 

 

Palavras-chave: Farelo de castanha de caju, reprodução e proteínas seminais e espermáticas. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The cashew nut meal is alternative food for ruminant nutrition which is rich in lipids, proteins 

and minerals. However, its nutrition influences on male development and reproduction are 

still unknown. In this context, seminal and sperm protein analysis can show metabolic 

consequences from cashew nut meal on sheep reproductive efficiency. Therefore, the current 

dissertation aims evaluate the effects of 13% of cashew nut meal in the ration on the weight 

gain, food intake, carcass yield, weight of sexual organs, sperm quality and, seminal and 

sperm membrane proteins of Morada Nova Rams. Twenty rams were divided in two groups: 

cashew nut and control, which received 13% or 0% of cashew nut meal in the diet, 

respectively. During ninety days, the animals were kept in individual boxes and evaluated for 

ration consumption and weight gain. The sperm collections by eletroejaculation were made by 

weekly and, the volume, sperm concentration and motility were analyzed. After ninety days, 

the seminal and sperm membrane proteins were analyzed by two-dimensional polyacrylamide 

gel electrophoresis. The gels were digitalized, and their images were evaluated by computer 

software. At the end of the experiment, the rams were slaughtered and, the weight gain, 

carcass yield and weight of sexual organs were measured. There was not effect of cashew nut 

meal addition in the diet on the weight gain, carcass yield and weight of sexual organs. But, 

after sixty days, there was a reduction on food intake in the cashew nut group (P < 0,05). The 

sperm quality was not influenced by the diet. We observed an effect of cashew nut diet on the 

expression of seminal and sperm proteins. Seven spots from seminal plasma were expressed 

differently between cashew nut and control groups (P < 0,05). The spot 2206 (21,82 kDa; pI: 

5,04) was negatively correlated with the individual motility score (r = -0,49). Additionally, 

seven spots from sperm membrane protein also differ between rams from cashew nut and 

control groups (P < 0,05). In conclusion, the addition of 13% of cashew nut meal in the diet 

alters the expression of sheep seminal plasma and sperm membrane proteins. 

 

Keywords: cashew nut meal; reproduction; seminal and sperm proteins.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A ovinocultura é uma atividade tradicional brasileira, em especial no 

Nordeste brasileiro. O rebanho ovino nordestino é o maior em atividade, porém é 

caracterizado por animais sem raça definida (SRD) com baixo potencial genético e 

criados extensivamente. Uma das principais limitações desse sistema é a baixa produção 

de alimentos à pasto durante o período seco, que se estende durante a maior parte do 

ano. Assim, a suplementação dos animais durante este período se torna necessidade para 

viabilidade da atividade. 

O elevado custo dos insumos, como o milho e a soja, largamente utilizados 

na produção de rações para ruminantes. Desta forma, a busca de alimentos alternativos 

regionais para utilização na alimentação de ruminantes, é uma alternativa 

economicamente interessante. Entre as agroindústrias cearenses, a produção de castanha 

de caju, disponibiliza o subproduto denominado farelo de castanha de caju (FCC), no 

qual, atualmente o Brasil ocupa a quinta posição na produção de castanha de caju e o 

Ceará se destaca como o estado de maior produção (FAO, 2012; IPECE, 2012).  

Além disso, a baixa produtividade da ovinocultura tem como a seleção 

ineficiente um dos fatores de alta relevância. Para que, esse aspecto melhore é 

necessária à manutenção de reprodutores de qualidade genética que possam obter bons 

índices reprodutivos e produtivos nas condições de criação nordestina. Sobre este 

aspecto são necessários estudos sobre a influência da utilização de subprodutos 

industriais na alimentação de reprodutores adaptáveis nas condições cearenses.  

Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência do 

FCC na dieta de carneiros Morada Nova variedade vermelha sobre os aspectos 

produtivos e reprodutivos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Dietas Hiperlipídicas 

 

Os lipídios são um grupo de moléculas compostas pelos ácidos graxos, seus 

derivados e relacionados que desempenham funções relacionadas à nutrição energética, 

fazem parte da estrutura da membrana plasmática celular, armazenamento de energia no 

tecido adiposo, absorção de vitaminas lipossolúveis, síntese de hormonal, entre outras 

(Christie, 1978). Esses compostos possuem um elevado teor energético, 

aproximadamente 2,25 vezes superior aos carboidratos (Silva et al., 2007). Em 

ruminantes, a composição de lipídios está relacionada à firmeza, oleosidade, 

estabilidade oxidativa, sabor e coloração do músculo e do tecido adiposo (Wood et al., 

2008).  

As moléculas lipídicas, além do papel energético, estão diretamente ligadas a 

componentes críticos da estrutura física e funcional das células (Adel et al., 1998; 

Santos et al., 2008). Contudo, o ambiente ruminal é responsável por algumas 

modificações dos lipídios dietéticos, alterando sua composição de ácidos graxos antes 

de chegar ao duodeno onde são absorvidos. Essas alterações são decorrentes de dois 

processos conhecidos como lipólise e biohidrogenação.  

A lipólise consiste no início do processo de metabolismo dos lipídios no rúmen, 

sendo imprescindível para a biohidrogenação (Harfoot; Hazlewood, 1988). Segundo 

Church (1998), as bactérias ruminais modificam os lipídios da dieta em sua 

permanência no rúmen, hidrolisando-os principalmente a ácidos graxos e glicerol. O 

glicerol liberado é utilizado para produção de ácidos graxos voláteis (AGVs), 

entretanto, as bactérias não são capazes de utilizar os ácidos graxos para produção de 

energia. 

Uma vez hidrolisados, os ácidos graxos passam por um processo conhecido 

como biohidrogenação que consiste na adição de hidrogênio nas ligações duplas, 

aumentando o grau de saturação destes compostos. Os ácidos graxos poli-insaturados, 

principalmente os ácidos linoleico e linolênico, gerados pela quebra da ligação éster são 

hidrogenados pelas bactérias, produzindo o ácido esteárico (Bondi, 1987). Ressalta-se 

que os ácidos graxos insaturados são componentes essenciais de todas as membranas 
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celulares e a proporção destes nos tecidos do trato reprodutivo reflete do consumo na 

dieta (Wathes et al., 2007). 

A adição de lipídios nas dietas de ruminantes é importante para elevar a 

densidade energética. Pois, não aumentam a ingestão de carboidratos não estruturais e 

nem comprometem a ingestão de fibras (Salla et al., 2003). Além disso, a utilização de 

lipídios diminui o incremento calórico dietético devido à sua não fermentação ruminal. 

No rúmen a eficiência de utilização dos ácidos graxos de cadeia longa é maior que a dos 

ácidos graxos voláteis (Palmquist, 1989). Os ruminantes por se alimentarem 

basicamente de forragens tem dietas com baixos teores de lipídios (extrato etéreo) que 

normalmente variam de 1 a 4%, dietas acima desse teor podem ser consideradas 

hiperlipídicas (Van Soest, 1994). 

Entretanto, tem se observado que concentrações lipídicas superiores a 7% da 

matéria seca total na dieta alteram o ambiente ruminal e, provocam decréscimos na 

digestibilidade de carboidratos fibrosos e na ingestão de matéria seca, 

consequentemente, diminuindo o desempenho dos animais (Palmquist et al., 1993; 

Jenkins e Mcguire, 2006). Assim, as dietas hiperlipídicas não devem ultrapassar o teor 

de 7% de extrato etéreo em suas composições, para evitar alterações na fisiologia e 

produtividade do animal. 

Para Chiliard et al. (2003), as diferentes respostas à suplementação lipídica entre 

ruminantes podem estar relacionadas a complexas interações digestivas e metabólicas 

entre a dieta basal (natureza e proporção de forragens e concentrados), suplementação 

lipídica (natureza, tipo, quantidade) e características animais (espécie, estágio de 

lactação, potencial produtivo, etc.). 

Lana et al. (2005) observaram uma redução do Consumo de Matéria seca (CMS) 

e digestibilidade da Fibra em Detergente Neutro (FDN) ao adicionar 5% de óleo de soja 

na Matéria Seca (MS) da dieta de cabras em lactação. No entanto, houve aumento do 

consumo de Extrato Etéreo (EE), levando a concluir que a redução do CMS ocorreu 

devido à maior densidade energética da dieta. Silva et al. (2007) também verificaram 

redução do CMS quando 4,5% de óleo de soja foi adicionado à dieta de cabras leiteiras, 

não alterando a digestibilidade. Segundo Eifert et al. (2006) dietas ricas em energia, o 

consumo é interrompido antes do efeito do enchimento ruminal, ao atender os 

requerimentos de produção, o que pode justificar a redução no CMS. Por outro lado, 

Kitessa et al. (2001), suplementando a dieta de ovelhas com 3% de óleo de peixe 
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protegido ou desprotegido não verificaram efeito das diferentes fontes de óleos sobre a 

ingestão de MS. Da mesma forma, Maia et al. (2006a), avaliando a adição de 5,1% de 

óleo de soja, canola e arroz na dieta de cabras Saanen em lactação não encontraram 

diferença em relação ao consumo de nutrientes e MS, com exceção do consumo de EE. 

A presença de lipídios insaturados em rações também pode proporcionar efeitos 

desejáveis de inibição da produção de metano e amônia no rúmen e, aumento na 

eficiência de síntese microbiana (Van Nevel & Demeyer, 1988). 

  

2.2 Influência dos lipídios na reprodução animal 

 

A adição de lipídios na ração causa mudanças metabólicas e endócrinas em 

bovinos (Müller, 2003; Cavalieri et. al, 2005). Estas mudanças podem ser benéficas 

para o desempenho reprodutivo. Como por exemplo, as associadas aos ácidos oleico 

(18:1) e linoleico (18:2), que são responsáveis pelas elevações de propionato no rúmen, 

gliconeogênese, insulinemia, fator de crescimento semelhante à insulina tipo I (IGF-I), 

hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH), hormônio luteinizante (LH) e colesterol 

séricos (Chalupa et al., 1986). O IGF-I é produzido no fígado e tem sido proposto como 

modulador da secreção pulsátil de GnRH e LH, influenciando assim na gametogênese 

(Lammoglia et al., 2000) .  

Desta forma, a composição de ácidos graxos na dieta influencia na reprodução 

devido à composição hormonal lipídica podendo modular o desenvolvimento folicular, 

secreção de prostaglandina e esteroidogênese (Zachut et al., 2008). Por exemplo, o 

ácido linoleico é precursor da síntese de prostaglandina, e sua adição na dieta de vacas 

pode alterar o padrão de secreção desse hormônio (Lucy et al., 1991). Além disso, a 

utilização de lipídios em dietas de vacas pode melhorar o desempenho reprodutivo, 

independente de sua contribuição energética, pois ácidos graxos presentes nas fontes de 

lipídios, podem modificar algumas vias específicas e influenciar o metabolismo de 

hormônios que modulam os processos metabólicos nos ovários e no útero. Os 

mecanismos pelos quais a suplementação melhora o desempenho reprodutivo parecem 

envolver, principalmente, aumentos na capacidade funcional do ovário, na concentração 

de progesterona circulante e na vida útil do corpo lúteo (Ryan et al., 1995).  

A suplementação lipídica na dieta de ruminantes é conhecida por aumentar a 

eficiência reprodutiva desses animais via alterações nos estados nutricional e metabólico 
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do animal. Por exemplo, ovelhas em moderada condição corporal, mas alimentadas 

acima de seus requerimentos para manutenção, via flushing, durante as semanas 

anteriores a cobertura, têm taxas de parição mais altas que aquelas fêmeas em condição 

corporal similar, mas alimentadas com ração apenas para manutenção de peso vivo 

(Rhind & Mcneilly, 1998). A alimentação de vacas com fontes de gordura ricas em 

ácidos graxos insaturados n-6 (ácido linoleico) durante o final da gestação e início da 

lactação engrandece o crescimento folicular, a secreção de prostaglandina uterina, a taxa 

de prenhez e a qualidade dos embriões, enquanto a suplementação com ácidos graxos 

insaturados n-3 (ácido linolênico), em vacas durante a lactação suprime a liberação de 

prostaglandinas uterinas e melhora a qualidade embrionária e a manutenção da prenhez 

(Santos et al., 2008). 

Mihm & Austin (2002) e Ghoreishi et al. (2007) sugeriram um mecanismo pelo 

qual uma dieta suplementada com gordura provocaria o incremento do número de 

folículos recrutados. Segundo estes autores, a adição de gordura aumenta o nível 

plasmático e folicular do colesterol ligado às lipoproteínas de alta densidade (high 

density lipoprotein - HDL), o qual, uma vez livre nas células luteais da granulosa, 

estimula a produção de IGF-I e outros fatores de crescimento, com o que também 

corroboram Castañeda-Gutiérrez et al. (2007). Adicionalmente, Armstrong et al. (2001) 

descreveram que a composição da dieta altera a expressão de RNAm para a transdução 

de IGF ovariano, suportando a hipótese da regulação nutricional sobre o crescimento 

folicular. E também observaram que, novilhas recebendo dietas com alta energia, 

apresentaram uma diminuição na expressão de RNAm para codificação de proteínas de 

ligação ao IGF em folículos pequenos, o que disponibilizaria mais IGF livre nestes 

folículos; consequentemente, aumentando a sensibilidade ao FSH e a taxa de 

crescimento folicular. 

Nos machos, os lipídios importantes para a qualidade seminal são os ácidos 

graxos poli-insaturados, em particular o ácido decosahexanóico (DHA), derivado do 

ômega 3, sua ingestão afeta positivamente a integridade de membrana, a motilidade e a 

viabilidade espermáticas (Blesbois et al., 1997; Robinson et al., 2006). Sendo assim, 

alimentos que contêm esse tipo de ácido graxo podem melhorar o desemprenho de 

reprodutores durante a estação de monta. 
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2.3 Farelo de castanha de caju 

 

O cajueiro é tradicionalmente cultivado em países subdesenvolvidos como a 

Índia, o Brasil, Moçambique, Tanzânia e o Quênia são os tradicionais (Leite, 1994; 

Frankel et. al, 1991). A produção mundial comercializável da castanha e amêndoa de 

caju está concentrada em países como: Índia, Brasil e Vietnã, África Oriental e 

Ocidental (The Cracker, 2007). 

O Brasil ocupa o quinto lugar na produção mundial de caju. O maior produtor é 

o Vietnã, seguido de Índia, Nigéria e Costa do Marfim (FAO, 2012). No Brasil em 

2012, o estado do Ceará participou de aproximadamente 80% das exportações, de 

castanha do caju, seguido pelo Rio Grande do Norte que registrou participação de 

19,47% e pelo Piauí que teve a inexpressiva participação de 0,2%. A participação 

conjunta desses três principais estados exportadores de Castanha de caju totalizou 

99,9% em 2012 (IPECE, 2012). 

Segundo Neto (2006), a castanha, a qual é o verdadeiro fruto do cajueiro, 

constitui-se de um aquênio reniforme, cuja forma apresenta a seguinte descrição: o 

pericarpo (a casca) de 1/8 polegada de espessura, de cor cinzenta, epicarpo coriáceo, 

atravessado por minúsculos poros e endocarpo muito duro fortemente mineralizado, 

separados por um espesso mesocarpo alveolado, onde existe um bálsamo castanho-

escuro, chamado impropriamente de óleo, de poder inseticida capaz de proteger a 

amêndoa do ataque de insetos. 

A casca representa de 65% a 70% do peso da castanha, é constituída por um 

epicarpo coriáceo caracterizado por uma fina camada externa, que quando recém-

colhida apresenta-se esverdeada e macia; seca, torna-se coriácea e de cor castanho-

acinzentado. No interior do epicarpo encontra-se o espesso mesocarpo esponjoso, com 

estrutura alveolar, no qual está contido o líquido fenólico, popularmente conhecido 

como líquido da casca da castanha (LCC), industrialmente valioso (Paiva et al., 1996). 

A amêndoa contém uma película envolvente que é removida durante o 

processamento, do qual são extraídos alcalóides e taninos. Essa película encontrada 

dentro do mesocarpo, representa em média, 2,5% do peso total da castanha com 

variação de 2 a 3,2 % (Trevas Filho, 1971).  Teores de proteínas e carboidratos 

permitem aproveitá-la na composição de rações para animais. A castanha de caju possui 

21% de PB e 37% de EE, dos quais 81,5% são de ácidos graxos insaturados e este é 
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formado de 6,8% de palmítico, 11,7% de estereático , 71,6% de oleico e 9,9% de ácido 

linoleico (Militão, 1999). 

O farelo de castanha de caju (FCC) é constituído por amêndoas ou pedaços de 

amêndoas com pintas ou manchas escuras, causadas por pragas ou doenças, impróprias 

para o consumo humano, no qual, estima-se que entre 2 a 5% da castanha se constituem 

refugo, que pode ser utilizado na alimentação animal (Pimentel, 1992). O FCC pode 

apresentar variação na sua composição bromatológica, se fazendo necessária a análise 

prévia antes das formulações de dietas. Segundo Pimentel et al. (2012) observaram no 

FCC : 94,05% de MS, 24,45% de PB, 44,09% de EE, 16,88% de FDN e 6,12% de MM. 

Valores similares foram encontrados no presente trabalho 91,2% de MS, 23,55% de PB, 

40,33% de EE, 15,58% de FDN e 3,58% de MM.  

O FCC pode ser comparado à soja integral, como uma fonte moderada de 

proteína e excelente fonte de energia na forma de lipídios, sendo esta bastante utilizada 

na produção animal atualmente Pimentel et al. (2012), trabalhando com vacas leiteiras, 

encontraram que a maior proporção utilizada de FCC de 24% na dieta, com 

aproximadamente 7,3% de EE, não influenciou o consumo de MS, a digestibilidade 

aparente dos nutrientes e o comportamento ingestivo dos animais, sendo assim 

recomendada para vacas em lactação.  

Rodrigues (2003) trabalhando com ovinos SRD e com níveis de 0 a 36% de 

inclusão de FCC observou que um nível de inclusão de até 24% no concentrado, não 

ultrapassando 6% de lipídios na dieta total, pode ser utilizado sem comprometer o 

ganho de peso e a conversão alimentar. Adicionalmente, Medeiros (2005) trabalhando 

com ovinos mestiços utilizando concentrado com 18% de FCC, administrado a 1,2% do 

peso vivo (PV) dos animais durante 85 dias, não encontrou diferenças significativas nos 

seguintes parâmetros: ganho de peso diário; consumo total de matéria seca; 

circunferência escrotal e qualidade seminal, concluindo que a inclusão de 18% de FCC 

na alimentação de reprodutores ovinos é viável.
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2.4 Influência dos lipídios na reprodução de machos 

 

A nutrição pode influenciar a qualidade seminal nos machos por ações de seus 

constituintes no eixo hipotalâmico hipofisário gonadal ou por ações diretas na fisiologia 

testicular (Brown, 1994). O incremento da composição lipídica na dieta não apenas 

eleva o suporte energético, mas também, aumenta a oferta de precursores para síntese de 

hormônios relacionados à reprodução (Mattos et al., 2000). Os lipídios apresentam-se 

de forma assimétrica na membrana espermática, determinando a motilidade, a 

viabilidade e a peróxidação lipídica, tendo importância na capacidade de fertilização, 

reação acrossômica e fusão com o oócito; sendo que a composição é estabelecida após a 

maturação epididimária (Bukar et al., 2007). Além disso, os ácidos graxos 

polinsaturados (PUFA) e a vitamina E em dietas balanceadas desempenham efeitos 

benéficos sobre a produção, a motilidade e, os estresses oxidativos dos espermatozoides 

(Cheah e Yang., 2011). 

Existem diversos ácidos graxos poli-insaturados na membrana espermática 

humana, como o ácido decosahexanóico (DHA). Em ovinos o DHA proporciona fluidez 

necessária para a fertilização. As aves tem composição de ácidos graxos semelhante no 

espermatozoide e no plasma seminal (Blesbois et al., 1997). Trabalhando com sêmen de 

varrões, Cerolini et al. (2001) verificaram que a diminuição da proporção de ácidos 

graxos da serie ômega 3 (ω 3) em relação aos demais lipídios, resultante da peroxidação 

durante o armazenamento, reduziu significativamente a qualidade espermática. De 

acordo com alguns estudos a relação entre os ácidos graxos, da serie ω – 3 e ω – 6, nos 

diferentes tipos de óleos adicionados as dietas podem ser responsável pela qualidade do 

sêmen in natura, uma vez que a fluidez da membrana dos espermatozoides é 

influenciada pela composição lipídica (Rooke et al., 2001; Strzezek et al., 2004). 

A suplementação com ω 3 em bovinos beneficiou a motilidade total, motilidade 

progressiva e velocidade média no percurso e a porcentagem de células viáveis no 

sêmen a fresco (Gholami et al., 2010). Entretanto a suplementação dietética, à base de ω 

3, não influenciou o volume do sêmen e concentração espermática, e produção 

espermática total em bubalinos (Adeel et al., 2009) e em galos (Cerolini et al., 2006). 

Contudo, apresenta efeito na concentração espermática e na produção seminal total em 

javalis (Rooke; Shao; Speake, 2001) e garanhões (Harris et al., 2005). Os diferentes 

resultados podem estar relacionados com a proporção de DHA e ácido 
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docosapantaenóico (DPA) entre espécies. O sêmen de javali tem altos níveis de DPA e 

o perfil lipídico do sêmen de garanhões é semelhante ao dos javalis (Rooke; Shao; 

Speake, 2001). No sêmen de bovinos é predominante o DHA e há baixa concentração 

de DPA (Kelso et al., 1997). 

A composição lipídica seminal de búfalos, relatada por Jain & Anand (1976a), 

indica que 109 espermatozoides contêm 1,147mg de lipídios totais, 0,286 mg de lipídios 

neutros, 0,397 mg de glicolipídios, 0,548 mg de fosfolipídios e 0,015 gangliosídeos, 

enquanto em 1 mL de plasma seminal as concentrações são, respectivamente, de 1,500 

mg, 0,439 mg, 0,581 mg, 0,594 mg e 0,010 mg. As distribuições de ácidos graxos 

saturados (47,8%) e insaturados (49,8%) nos espermatozoides foram similares e, no 

plasma seminal a proporção foi ligeiramente maior em ácidos insaturados. O principal 

ácido graxo saturado é o ácido esteárico. Em relação aos ácidos graxos insaturados, o 

mais relevante é o ácido docosahexaenóico. Mais de 70% do total de ácidos insaturados 

foram derivados do ácido linoléico e linolênico. Contudo, não foi encontrado o ácido 

oléico (Jain; Anand, 1976b). Em búfalos, a inclusão na dieta de fontes de lipídicas 

oriundas do óleo ou sementes de girassol não afetou o peso, condição corporal e 

qualidade do sêmen fresco, porém, melhorou os parâmetros espermáticos de motilidade 

e integridade de membrana no sêmen congelado (Adeel et al., 2009a,b). 

Oliveira et al. (2006) avaliando a qualidade seminal de varrões alimentados com 

dietas a base de óleos de linhaça, de peixe e de PUFA, não encontraram diferenças 

significativas (P < 0,05) entre os tratamentos para porcentagem de móveis, 

concentração espermática e defeitos totais. Contudo, as fontes de lipídios influenciaram 

o volume seminal, os defeitos de cauda e vigor dos espermatozoides. 

Embora, os efeitos da composição lipídica na dieta sobre a qualidade seminal 

tenham sido objetos de vários estudos, suas possíveis ações sobre a expressão de 

proteínas seminais e espermáticas ainda são desconhecidas. 
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2.5 Proteínas do plasma seminal de ruminantes 

 

O plasma seminal é uma secreção fisiológica originada das diversas glândulas do 

trato reprodutivo masculino, apresentando importante função na fisiologia espermática 

(Mann, 1978). Sendo considerado um veículo funcional na manutenção da viabilidade 

espermática. Este contém proteínas que participam de processos relacionados à proteção 

dos espermatozoides (Kraus et al., 2005) durante o trânsito epididimário ,  na ejaculação 

e  no trânsito no trato reprodutor da fêmea (Hinton et al., 1995). O fluido da cauda do 

epidídimo é rico em β-galactosidases e glicosidases, que participam na maturação 

espermática (Dacheux et al, 2005). Estas proteínas modificam as glicoproteínas 

presentes na membrana espermática (Skudlarek et al., 1993), atuando como sítios de 

ligação a carboidratos. A remoção desses resíduos promove o bloqueio da ligação dos 

espermatozoides na zona pelúcida, sugerindo que essa enzima liga-se às células durante 

a maturação epididimária (Tulsiani et al., 1995). As modificações ocorridas durante a 

maturação espermática ocorrem por meio da exposição sequencial e sincronizada a 

diferentes componentes do fluido do epidídimo. 

Segundo Bass et al. (1993) o plasma seminal possui componentes capazes de 

modular a motilidade dos espermatozoides (Baas et al., 1983) e suas  habilidades de 

ligação à zona pelúcida e a fertilização do oócito (Amann & Hammerstedt, 1993; 

Töpfer-Petersen et al., 2000). Maxwell & Johnson (1999) afirmam que diluição extensa 

ou remoção do plasma seminal podem reduzir a viabilidade espermática promovendo 

uma capacitação precoce. Em ovinos, a adição de plasma seminal manteve a motilidade 

de espermatozoides submetidos a altas diluições bem como na reversão dos efeitos 

induzidos pelo cold-shock, sendo esta propriedade atribuída às proteínas do plasma 

seminal (Ashworth et al., 1994; Barrios et al., 2000; Pérez-Pé et al., 2001b). 

Estudos com criopreservação de espermatozoides suínos demonstraram que 

frações do plasma seminal possuem efeitos benéficos sobre a motilidade espermática 

(Saravia et al., 2009). Entretanto, Fernandez-Gago et al. (2013) incubando 

espermatozoides suínos com plasma seminal total alteraram a fluidez da membrana 

espermática, aumentado danos oxidativos e acrossomais. 

Estudos demonstraram que a incubação de espermatozoides com o plasma 

seminal possui consequências sobre a viabilidade espermática. Souza et al. (2010) 

demonstraram uma relação positiva entre a expressão de proteínas do plasma seminal e 
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o desenvolvimento sexual de ovinos no primeiro ano de vida. Em regiões temperadas, o 

plasma seminal ovino sofre alterações estacionais e a incubação de espermatozoides 

com amostras do outono e inverno melhoram a motilidade espermática no sêmen 

congelado (Dominguez et al., 2008). A atividade antioxidante do plasma seminal ovino, 

dependente de enzimas como a glutationa peroxidase, superóxido dismutase e catalase, 

e apresenta variações estacionais em regiões temperadas (Marti et al., 2007). Diferenças 

significativas têm sido encontradas na caracterização proteica do plasma seminal entre 

reprodutores ovinos de alta e de baixa fertilidade e muitas dessas proteínas estão 

relacionadas à qualidade seminal. Yue et al. (2009) observaram que o conteúdo relativo 

de bandas proteicas difere entre carneiros de alta e de baixa fertilidade, e está 

relacionado a qualidade seminal. 

A composição proteica do plasma seminal varia entre as espécies, entretanto, um 

estudo comparativo entre bovinos, equinos, ovinos, suínos, caprinos, camelídeos e 

alpacas demonstrou que a ram seminal vesicle protein (RSVP) 14 e a nucleobindin-1 

foram identificadas em todas as espécies (Druart et al., 2013). Estudos baseados na 

comparação da composição do plasma seminal entre reprodutores bovinos de diferentes 

fertilidades têm sugerido que proteínas do plasma seminal estão associadas à fertilidade 

in vivo (Killian et al., 1993).  Proteínas seminais ovinas podem restaurar membranas 

plasmáticas de espermatozoides danificados pelos efeitos do resfriamento (Barrios et al., 

2000). Esse efeito protetor foi atribuído tanto a proteínas de 14 kDa, como as de 20 kDa 

(Barrios et al., 2005), Estas são secretadas pelas vesículas seminais ovinas e 

denominadas de RSVP14 e RSVP20, respectivamente (Fernandez-Juan et al., 2006). A 

RSVP-14 ao ligar-se a membrana plasmática tomaria parte da estrutura proteica que a 

rodeia estabilizando seus fosfolipídios e exercendo efeito protetor e de capacitação 

(Barrios et al., 2005).  

Estes peptídeos encontram-se em um grupo de proteínas ligadoras de 

fosfolipídios, coletivamente denominadas de BSPs (Binder of Sperm Proteins), 

encontram-se presentes no plasma seminal de várias espécies em ruminantes (Villemure 

et al., 2003; Bergeron et al., 2005; Manjunath et al., 2009; Rego et al., 2010). Estas 

proteínas são secretadas pelas glândulas sexuais acessórias e representam em torno de 

35% das proteínas totais sintetizadas no plasma seminal daquelas espécies (Moura et al., 

2006a; Rego et al., 2010; Lima et al., 2011). Estudos têm evidenciado que as BSPs 

correlacionam-se com índices de fertilidade de touros (in vivo e in vitro) e estas relações 
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empíricas evidenciam que tais componentes, além de constituírem a principal categoria 

de proteínas do plasma seminal de ruminantes, também se apresentam como potenciais 

indicadores da reprodução dos machos. 

Outro grupo presente em concentrações elevadas no plasma seminal de 

ruminantes são as espermadesinas, como por exemplo, a acidic seminal fluid protein 

(aSFP), secretada pelas glândulas sexuais acessórias e epidídimo, atuando no controle 

do estresse oxidativo (Moura et al., 2007, 2010). Quanto as proteínas do plasma seminal 

de ruminantes associadas à fertilidade, podemos citar a osteopontina. Esta durante a 

análise proteômica do plasma seminal de animais Bos taurus apresentou significativa 

associação com os índices de fertilidade avaliados por meio das taxas de não retorno ao 

cio de vacas inseminadas e em sistemas de fertilização in vitro (Killian et al., 1993; 

Moura et al., 2006a,b).  

Moura et al. (2010) verificaram a existência de spots proteicos do plasma 

seminal de carneiros com correlação positiva ou negativa com a integridade da 

membrana plasmática de espermatozoides criopreservados e observaram que essas 

diferentes proteínas poderiam atuar de maneira complementar na estabilidade da 

membrana e, consequentemente, na viabilidade e motilidade seminal.  

 

2.6 Proteínas da membrana dos espermatozoides 

 

As proteínas da membrana (plasmalema) espermáticas são responsáveis por 

fenômenos moleculares necessários à fecundação, assim, como objeto de estudos podem 

elucidar mecanismos reprodutivos ainda obscuros (Gadella, 2008). As proteínas de 

membrana encontradas no espermatozoide ejaculado provem de secreções testiculares, 

epididimárias e das glândulas sexuais acessórias. Durante o trânsito epididimário ocorre 

um rearranjo dinâmico do plasmalema espermático não apenas pela ligação, remoção e 

alteração pós-traducional das proteínas como também, pela fusão de vesículas 

(epididimossomas) na membrana espermática (Marengo, 2008). 

As proteínas membranares podem ser danificadas ou removidas durante o 

processo de criopreservação espermática. Em bovinos, após a descongelação os 

espermatozoides adsorveram na membrana proteínas oriundas dos diluidores e também 

perderam proteínas antes encontradas nos espermatozoides frescos (Ollero et al., 1998). 

No trato reprodutivo feminino, as proteínas da membrana espermática também 
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desempenham funções e sofrem alterações. Em suínos, foi demonstrado que o processo 

de capacitação espermática promove a fosforilação de proteínas da membrana 

espermática que estão associadas ao aumento da fluidez membranar (Flesch et al., 

1999). Além disso, na mesma espécie já foi demonstrado que capacitação altera o 

arranjo das proteínas do plasmalema espermático (Boerke et al., 2008). 

Em ovinos deslanados, van Tilburg et al. (2013) estudando o extrato proteico 

enriquecido com a fração da membrana espermática identificaram trinta e sete proteínas, 

entre elas a alpha-2-heparan sulfate-glycoprotein, plasma glutamate carboxypeptidase, 

arylsulfatase A, cathelicidin, heat shock protein 70 kDa, angiotensin-converting 

enzyme, leucine aminopeptidase, clusterin, tubulin, alpha-2-heparan sulfate-

glycoprotein, ATP synthase , sendo a RSVP-14 e a Bodhesin-2 as mais abundantes. 

Estas proteínas podem modular a fisiologia espermática. Por exemplo, estudos 

demonstraram que a fração proteica do plasma seminal que se liga a membrana 

espermática durante a ejaculação melhora a motilidade espermática e reduz os danos 

celulares causados pela criopreservação em carneiros (Bernardini et al., 2011) . 

Proteínas membranares têm sido associadas com a fertilidade in vitro e in vivo. 

Por exemplo, três proteínas da membrana espermática de varrões já foram associadas 

positivamente com a habilidade espermática de se fusionar com oócitos de hamster (Ash 

et al., 1994). Em touros nelore, a comparação do perfil proteico de proteínas da 

membrana espermática constatou que aSFP e a BSP-3 foram superiores em quantidades 

nos touros de alta e baixa fertilidade, respectivamente (Roncoletta et al., 2006). Em um 

estudo comparando o perfil das proteínas membranares em espermatozoides, as células 

não viáveis identificadas por citometria de fluxo possuíram uma maior expressão de 

Bodhesin-2, Cytochrome oxidase subunit 5a e Sperm acrosome membrane-associated 

protein 3 (Leahy et al., 2011). 
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2.7 Avaliação seminal em carneiros 

 

A avaliação seminal é fundamental para a seleção de reprodutores ovinos. Os 

principais métodos de coleta são a vagina artificial e a eletroejaculação (Ott e Menon, 

1980). Contudo, a eletroejaculação possui como desvantagem a obtenção de amostras 

seminais com menor concentração espermática (Marco-Jiménez et al., 2005). Os 

ejaculados são avaliados quanto a características físicas e morfológicas.  

Entre as características físicas são avaliadas: volume (mL), aspecto, turbilhão ou 

movimento de massa (1-5), motilidade (%), vigor (1-5), concentração (sptz/mL). 

Normalmente, o volume seminal está em torno de 1,0 mL, o aspecto de leitoso à 

cremoso e a coloração de branco à pérola (CBRA, 1998). O exame do turbilhão avalia o 

movimento em forma de ondas em uma gota de sêmen puro sob lâmina, em um 

microscópio sob aumento de 100-200x. A motilidade (%) representa a proporção de 

células espermáticas com motilidade e, é avaliada em um gota de sêmen diluído sob 

uma lâmina coberta com lamínula (37
o
C) em um microscópio, sob aumento de 100-

400x. A força do movimento espermático, conhecida como vigor (1-5), é quantificada 

em conjunto com a motilidade. A concentração espermática de carneiros encontra-se em 

torno 3.10
9
 sptz/mL, sendo normalmente mensurada pela contagem das células em 

câmara de Neubauer ou espectrofotometria (CBRA, 1998).  

As características morfológicas dos espermatozoides são analisadas em 

esfregaços corados ou preparação úmida sob aumento de 1000x em objetiva de imersão. 

As anormalidades espermáticas podem acometer: cabeça, peça intermediária ou peça 

principal. Além disso, podem estar associadas à presença de gotas citoplasmáticas ou 

pseudogotas, alterações de inserção da cauda e etc (CBRA, 1998). Classicamente, as 

anormalidades espermáticas podem ser divididas em defeitos maiores e menores 

(Bloom, 1972). Nesta classificação, os defeitos maiores são relacionados a infertilidade 

e patologias testiculares ou epididimárias e, os defeitos menores a subfertilidade. 

A integridade de membrana é um fator importante para a fecundidade 

espermática e está relacionada a viabilidade celular (Foster et al., 2011). Esta pode ser 

avaliada por meio de colorações vitais, como a eosina-nigrosina ou azul de tripan, em 

esfregaços visualizados em microscopia de campo claro (Suttiyotin e Twaittes, 1991). 

Neste exame, os espermatozoides corados são considerados células mortas. Além das 

colorações vitais, a integridade de membrana pode também ser avaliada por meio do 
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teste hiposmótico (Bucak et al., 2007). Este procedimento se baseia na capacidade de 

espermatozoides com membrana íntegra, quando mantidos em solução hiposmótica, 

permitirem a entrada de água em seu interior, o que promove um ingurgitamento e 

dobramento do flagelo (Jeyendran et al., 1984). 

Além destes métodos tradicionais de avaliação seminal, existem análises 

complementares relacionadas ao uso de sondas fluorescentes associadas à microscopia 

ou a citometria de fluxo. Entre as principais características avaliadas por sondas 

fluorescentes podemos citar a viabilidade (iodeto de propídio) (Vicente-Fiel et al. 2014), 

acrossoma (PNA ou PSA associada a FITC) (Valcárcel et al., 1997), atividade 

mitocondrial (JC-1) (Martinez-Pastor, 2004)  e integridade cromatínica (laranja de 

acridina) (Malama et al. 2013). 

A integridade da cromatina é também avaliada por meio de técnicas baseadas na 

dispersão do DNA espermático fragmentado, como nos testes: TUNEL (terminal 

deoxynucleotidyl transferase -TdT-mediated nick-end labelling) (Bucak et al. 2013), 

COMET (Gundogan et al. 2010) e teste de dispersão da cromatina (Sperm Chromatin 

Dispersion Test) (Lopez-Fernandez et al. 2010) 

As avaliações de motilidade e vigor espermáticos realizadas ao microscópio 

possuem como limitação a subjetividade da avaliação humana (Broekhuijse et al. 2011; 

Love, 2011). Entretanto, atualmente, existem sistemas de análise da motilidade 

espermática auxiliados por computador (computer assisted sperm analyzer: CASA) que 

permitem quantificar com maior acurácia não apenas a porcentagem de células móveis, 

como também, a velocidade individual de cada espermatozoide (Bravo et al., 2011). 

No entanto, existem padrões determinados por CBRA (1998), sendo sugeridos 

valores para determinar a qualidade do sêmen dos animais, no qual, para ovinos, com 

sêmen coletado via vagina artificial são: porcentagem de móveis: 70%; vigor: 3; 

motilidade massal: 3 e porcentagem de espermatozóides normais: 80%. Seguindo esses 

padrões podemos selecionar reprodutores de melhor qualidade seminal e 

consequentemente obtendo melhores resultados reprodutivos no rebanho.                
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Avaliar os efeitos da inclusão de 13% de farelo de castanha de caju na dieta 

sobre parâmetros produtivos e reprodutivos de carneiros. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Analisar o efeito da inclusão de farelo de castanha de caju na dieta sobre o 

ganho de peso, consumo de ração e rendimento de carcaça em ovinos; 

 Avaliar a qualidade seminal (volume, concentração e motilidade) em ovinos 

alimentados com ou sem farelo de castanha de caju; 

 Comparar a expressão de proteínas seminais e espermáticas em ovinos 

alimentados com ou sem farelo de castanha de caju. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

4.1 Animais e grupos experimentais 

 

O experimento foi realizado durante o período de outubro a dezembro de 2012 

em Fortaleza, Ceará (latitude 3
o 

44’ 33’’ e longitude 38
o 

34’ 42’’). Vinte carneiros da 

raça Morada Nova variedade vermelha com 18 meses de idade foram divididos em dois 

grupos, denominados grupo castanha (GCA) e grupo controle (GCO). Ambos os grupos 

receberam rações totais isoproteicas e isocalóricas (Tabela 1), compostas por 50% de 

feno tifton 85 (Cynodon spp.) e concentrado a base de milho moído, farelo de soja e 

minerais. Entretanto, o grupo controle não recebeu farelo de castanha de caju e o grupo 

castanha recebeu 13% de FCC na dieta. Os animais foram alimentados duas vezes ao 

dia (manhã e tarde) e a quantidade de concentrado/feno ajustada tendo por base o 

consumo do dia anterior, visando a manutenção das sobras em torno de 10% do total 

fornecido.  

 

Tabela 1. Percentagem de ingredientes das rações totais fornecidas aos grupos castanha 

(GCA) e controle (GCO). 

Alimentos GCA GCO 

Feno de tifton 85 (%) 50,00 50,0 

Milho grão (%) 18,30 28,10 

Soja farelo 48% PB (%) 16,63 20,10 

Farelo de castanha de caju (%) 13,00 0,00 

Fosfato bicálcico (%) 0,66 0,80 

Sal comum (%) 0,50 0,50 

Mistura mineral* (%) 0,50 0,50 

Calcário (%) 0,41 0,00 

Total 100 100 

*Mistura mineral comercial (/kg de produto): P: 61g; Ca: 267g; S: 35g; Co: 20mg; Mn: 2000mg; Cu: 

350mg; F: 610mg; Se: 23mg; Mg: 20g; Cr: 60mg; Mo: 500mg; Zn: 6000mg; Fe: 3000mg; I: 80mg. 
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Tabela 2. Percentagem de nutrientes das rações totais fornecidas aos grupos castanha 

(GCA) e controle (GCO). 

Nutrientes  GCA GCO 

Matéria Seca (%) 90,47 89,98 

Nutrientes digeríveis totais (%MS) 69,50 69,41 

Fibra em detergente neutro (%MS) 41,77 41,59 

Proteína bruta (%MS) 16,00 16,00 

Extrato etéreo (%MS) 6,51 2,58 

  

4.2 Consumo de Matéria Seca sobre o Peso vivo e Circunferência escrotal  

 

A quantidade de alimento ingerida pelos animais era pesada diariamente, para se 

obter o consumo de matéria seca (CMS) diário. Além disso, o peso vivo (PV) dos 

animais era mensurado semanalmente. A relação do consumo de matéria seca sobre o 

peso vivo (CMS/PV) e o ganho de peso médio diário (g/dia) também foram calculados. 

A circunferência escrotal (CE) foi medida nos mesmos períodos das pesagens, 

utilizando-se uma fita métrica (cm), posicionada na região de maior diâmetro da bolsa 

escrotal (Souza et al. 2010). 

4.3 Coleta e Avaliação do Sêmen 

 

A coleta de sêmen foi realizada semanalmente, por eletroejaculação, em dias 

diferentes daqueles dedicados as pesagens. 

O sêmen foi avaliado quanto ao volume (mL) por meio de tubo de coleta 

graduado. A motilidade massal (escore 1-5) foi avaliada em gota de sêmen puro sobre 

lâmina aquecida a 37
o
C em microscopia de campo claro sob aumento de 100x. Para 

análise da porcentagem de espermatozoides móveis (%) e vigor espermático (escore 1-

5), o sêmen foi diluído em solução fisiológica (NaCl 0,09%) e uma gota depositada 

entre lâmina e lamínula a 37 
o
C foi avaliada em microscopia de campo claro sob 

aumento de 400x (Chemineau et al., 1991). Para exame da morfologia espermática, aos 

0, 45 e 90 dias, foram confeccionados esfregaços corados com eosina nigrosina para 

quantificação de defeitos totais, maiores e menores, sendo contadas 200 células sob 

aumento de 1000x em objetiva de imersão (Blom, 1983). 
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4.4 Rendimento de carcaça e pesos testicular, epididimário e das glândulas 

acessórias 

 

Após o término das coletas de dados (90 dias), os animais foram submetidos a 

um jejum hídrico e alimentar de 24 h e abatidos.  O peso vivo (kg) em jejum ao abate 

foi utilizado para calcular o rendimento de carcaça (%) ((peso da carcaça/peso em 

jejum) x100).  

O trato reprodutivo foi dissecado, e posteriormente aferido o peso (g) dos 

testículos (direito e esquerdo), epidídimos (direito e esquerdo) e das glândulas sexuais 

acessórias (vesículas seminais e bulbouretrais) dos animais. 

 

 

4.5 Processamento do plasma seminal e espermatozoides 

 

Após a retirada das alíquotas para avaliação dos parâmetros seminais, adicionou-

se uma solução com inibidor de protease (fluoreto de fenilmetano sulfonila, PMSF, 

Sigma, USA) ao restante do sêmen (Martins et al., 2013). Em seguida, as amostras 

seminais foram centrifugadas a 700g/ 20 min/ 4 ºC para retirada do plasma seminal e, 

posteriormente, este foi centrifugado a 5000 xg/ 1 h/ 4 ºC (Moura et al, 2006). Após a 

primeira centrifugação (700g), o plasma seminal foi retirado e as células espermáticas 

remanescentes foram resuspendidas e submetidas a três lavagens/centrifugações com 

PBS (700xg/20min/4ºC), conforme descrito por van Tilburg et al. (2013). Ao final do 

processo de separação e lavagens, amostras de plasma seminal e espermatozoides foram 

armazenados à -20 
o
C até utilização. 

 

 

4.6 Eletroforese bidimensional do plasma seminal 

 

A concentração de proteínas nas amostras de plasma seminal foi determinada 

pelo método de Bradford (1976) e o método de eletroforese bidimensional, realizado 

conforme descrito previamente (Moura et al., 2006; Souza et al., 2012; Rodrigues et al., 

2013; Rego et al., 2011), com modificações. Em resumo, para realização da 
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isoeletrofocalização, utilizou-se tiras Immobiline Drystrip com faixa linear de pH 4-7 e 

18 cm de comprimento (GE Healthcare, USA). Cada tira foi rehidratada com um total 

de 340 uL de solução, possuindo amostras individuais de plasma seminal com 700 ug de 

proteína total e tampão de rehidratação  (7M uréia, 2M tiouréia, 65 mM DTT 

(ditiotreitol), 0,5% de anfólitos (IPG buffer, 4-7), 0,5% CHAPS (3-(cloroamido propil)-

dimetilamônio-1-propanosulfato) e traços de bromofenol), durante 16 h em bandeja de 

rehidratação (Reswell tray; IPGbox; GE Healthcare, USA). Posteriormente, as tiras 

foram focalizadas no aparelho IPGphor III (GE Heathcare, USA) seguindo 

programação de 43.800 volts hora totais (VhT). Seguinte a isoeletrofocalização, o 

equilíbrio das tiras foi realizado em tampão de equilíbrio (6M Uréia, 75mM Tris-HCl 

(pH 8,8), 29% v/v Glicerol, 2% p/v dodecil sulfato de sódio (SDS) em duas etapas de 15 

minutos cada, sob agitação. Na primeira o tampão continha 65 mM de dititreitol (DTT)  

e na segunda 135 mM de iodoacetamida (IAA). Para a separação das proteínas na 

segunda dimensão, as tiras equilibradas foram submetidas a eletroforese desnaturante 

em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) à 15%, utilizando tampão TRIS-glicina (250 

mM TRIS, 1,92 M glicina, 1% SDS) e empregando o sistema DALTsix
®
 (GE 

Healthcare, USA). O sistema foi refrigerado a 15 
o
C (Multitemp II – Amersham). A 

corrida foi realizada a 20 mA/gel nos primeiros 15 min e 40 mA/gel até o final.  

 

4.7 Eletroforese bidimensional das proteínas da membrana espermática 

 

As proteinas de membrana foram purificadas utilizando o método descrito por 

Bohring e Krause (1999) e van Tilburg et al. (2013).  Após o descongelamento, os 

espermatozoides foram vortexados 20 vezes (3 segundos cada) e, lavados três vezes 

com PBS (5000 xg/ 15 min/ 4 ºC). As células espermáticas foram então suspensas em 2 

mL de PBS contendo 1% (vol/vol) de Triton X-100 e, incubados por 2 h em 4ºC sob 

agitação suave. Em seguida, as amostras foram sonicadas por 30 min em água gelada (4 

ºC) e, posteriormente, centrifugadas à 5000 xg/ 60 min/ 4 ºC. O sobrenadante foi 

precipitado com acetona à -20 ºC por 2 h. Posteriormente, as proteínas precipitadas 

foram centrifugadas à 5000g/ 60 min/ 4ºC e, os pellets foram resuspensos em tampão de 

amostra (7 M ureia, 2 M tiureía, 40 mM DTT, 2% (free ampholytes) de IPG butter, pH 

4-7 (GE LifeSciences), 4% 3-(3- Cholamidopropil)-dimetilamônio]-1- 

propanosulfonato) (CHAPS). 
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As proteínas de membrana também foram quantificadas pelo método de 

Bradford (1976), como anteriormente citado, e a separacao destas proteinas por 

eletroforese bidimensional seguiu o protocolo descrito por van Tilburg et al. (2013). 

Assim, para realização da isoletrofocalização, utilizaram-se tiras Immobiline Drystrip 

com faixa linear de pH 4-7 e 13 cm de comprimento (GE Healthcare, EUA). Cada tira 

foi rehidratada com uma fração individual de 400 ug proteínas de membrana e tampão 

de rehidratação, com um volume final de 250 uL  (7M uréia, 2M tiouréia, 65 mM DTT, 

0,5% de anfólitos (IPG buffer, 4-7), 0,5% CHAPS  e traços de bromofenol, durante 16 

hs em bandeja de rehidratação (Reswell tray; IPGbox; GE Healthcare). Posteriormente, 

as tiras foram focalizadas no aparelho IPGphor III (GE Heathcare) seguindo uma 

programação com 32.000 VhT. Seguinte a isoeletrofocalização, o equilíbrio das tiras foi 

realizado sob em tampão de equilíbrio (6M Ureia, 75mM Tris-HCl (pH 8,8), 29% (v/v) 

Glicerol, 2% (p/v) SDS) em duas etapas de 15 minutos cada, sob agitação. Na primeira 

o tampão continha 65 mM de DTT e na segunda 135 mM de IAA. Para a separação das 

proteínas na segunda dimensão, as tiras equilibradas foram submetidas a eletroforese 

desnaturante em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE), a 12%, utilizando tampão TRIS-

glicina (250 mM TRIS, 1,92 M glicina, 1% SDS) (Laemmli, 1970) e empregando o 

sistema DALTsix
®
 (GE Healthcare). A corrida dos géis foi realizada com o sistema 

refrigerado à 15
o
C (Multitemp II – Amersham) à 20 mA/gel. 

  

4.8 Digitalização e análise dos géis 

 

Para visualização dos spots, os géis foram corados com Coomassie blue G-250 

(Blue silver) pelo método descrito por Candiano et al. (2004) com modificações (Rego, 

2010; Souza et al., 2012). A obtenção das imagens digitalizadas dos géis foi realizada 

no scanner ImageScanner III (GE Healthcare, EUA) em modo transparente com filtro 

verde, sob auxílio do programa de computador LabScan TM 6.0 (GE Healthcare, EUA). 

As imagens foram salvas como arquivos TIFF (tif) e analisadas utilizando o aplicativo 

PDQuest versão 8.0.1 (Bio-Rad Laboratories, USA). Um gel representativo foi criado 

com base nos géis de todos os indivíduos. Resumidamente, as imagens foram filtradas 

e, os spots detectados, normalizados, e pareados (match sets, conforme descrito 

anteriormente) entre os géis. (Moura et al., 2006). Cada match set foi realizado 

separadamente com 20 géis de proteinas seminais e de membrana espermatica coletadas 
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dos animais controle (10) e alimentados com castanha (10). A quantificação da 

intensidade de cada spot foi mensurada em partes por milhão (PPM) da densidade 

óptica integrada total de cada gel, de acordo com as orientações do fabricante (Bio Rad, 

USA). 

 

4.9 Análise Estatística 

 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com dois grupos 

(GCA e GCO) contendo 10 animais cada. As análises estatísticas foram realizadas por 

meio do programa Systat 12 (SYSTAT Software, Inc., EUA). Os dados foram avaliados 

quanto à normalidade pelos testes de D´Agostino Pearson e Shapiro-Wilk. Aqueles não 

paramétricos foram modificados por meio de transformações logarítmicas ou 

quadráticas e, novamente avaliados quanto à normalidade. Os dados foram analisados 

pelo método GLM for repeated measures (ANOVA) do Systat 12
® 

(Tsiplakou et al. 

2013). Para análise de possíveis diferenças entre o GCA e GCO no mesmo período (0, 

15, 30, 45, 60, 75 ou 90 dias) foi utilizado o teste t (P<0,05). E quanto às possíveis 

diferenças entre períodos (0, 15, 30, 45, 60, 75 ou 90 dias) no mesmo grupo (GCA ou 

GCO) foi utilizado o teste de Tukey (Cetour-Rouse et al., 2013). Para comparação da 

intensidade dos spots proteicos entre grupos, foi utilizado o teste t quando paramétricos 

ou teste Mann-Whitney quando não paramétricos (P<0,05). Os spots que apresentaram 

expressões diferenciadas entre os grupos foram submetidos à correlação de Pearson 

com os parâmetros de motilidade massal, porcentagem de espermatozoides móveis e 

vigor e morfologia espermática (Yue et al. 2009) (p<0,05). 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 Resultados 

 

Os carneiros aumentaram significativamente de peso, a cada 15 dias, ao longo 

dos 90 dias de experimento (Tabela 3). Adicionalmente, não houve diferença quanto ao 

ganho de peso diário entre os grupos. O ganho de peso médio diário ao final do estudo 

também não diferiu entre os carneiros alimentados com ou sem farelo de castanha 

(GCA: 120,4 kg ± 8,2; GCO: 126,8 kg ± 8,6). Entretanto, a percentagem do consumo de 
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matéria seca em relação peso vivo foi significativamente inferior no grupo castanha a 

partir dos 60 dias aos 90 dias (GCA: 2,9 ± 0,1; GCO: 3,4 ± 0,1) (P<0,05) (Tabela 3). 

Esta diferença não foi significativa com relação à média final do consumo durante todo 

o experimento.  

A circunferência escrotal aumentou significativamente a partir dos 30 dias do 

estudo (p<0,05), mas, não diferiu entre os ovinos alimentados com ou sem castanha 

(Tabela 3). O volume do ejaculado, concentração, motilidade e morfologia espermática 

não variaram de forma significativa ao longo do experimento e também não 

apresentaram diferenças significativas entre grupos GCA e GCO (Tabela 4). 

Em media, detectou-se 214,5 ± 8,26 spots por gel no match set com mapas de 

proteínas do plasma seminal e o perfil eletroforético bidimensional representativo destes 

mapas é mostrado na Figura 1. O plasma seminal de animais alimentados com o grupo 

castanha apresentou uma maior expressão dos spots proteicos 1305 (30 kDa; pI 4,2 ), 

2206 (21 kDa; pI 5,0) e 7305 (42 kDa; pI: 6,3) quando comparado as amostras do  

grupo controle (P<0,05; Figura 2). Nestes animais definidos como controle, por sua vez, 

os spots 4502 (76 kDa; pI: 5,5), 5105 (11,6 kDa; pI: 6,0), 5208 (16 kDa; pI: 5,87) e 

7203 (15 kDa; pI: 6,5) estiveram presentes em maior quantidade (Figura 2). Entre os 

sete spots com expressão diferenciada entre os grupos, somente o spot 2206 (21 kDa; pI 

5,0) apresentou associação com o vigor espermático (r= -0,49; p=0,03;). 

Nos mapas proteicos bidimensionais da membrana espermática detectou-se em 

média 178,0 ± 8,83 spots por gel no match set. Foram observadas diferenças 

significativas com relação à intensidade de sete spots entre os grupos castanha e 

controle. Seis destes spots, identificados por 1404 (34 kDa; pI: 4,74), 3405 (28 kDa; pI: 

5,4), 3802 (83 kDa; pI: 5,5), 4201 (25 kDa; pI: 5.6) e 6701 (59 kDa; pI: 6,3), foram 

superiores nos carneiros alimentados com farelo de castanha de caju. E apenas o spot 

5704 (55 kDa; pI: 6,28) foi expresso em maior quantidade no grupo controle. Nenhum 

dos sete spots supracitados apresentou correlações significativas com as avaliações de 

motilidade e morfologia espermática. 

Ao final do experimento, os pesos ao jejum (GCA: 46,7 ± 1,3 kg; GCO: 48,4 ± 

1,1 kg) e de carcaça quente (GCA: 23,1 ± 0,6 kg; GCO: 24,1 ± 0,6 kg) não diferiram 

entre os grupos de animais (P > 0,05). Assim como nos resultados observados para o 

rendimento de carcaça nos grupos castanha (49,4 ± 0,3 %) e controle (49,7 ± 0,5 %) que 

também não foram diferentes estatisticamente (P > 0,05). 
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Os pesos testiculares, epididimários e das glândulas sexuais acessórias 

encontram-se ilustrados na Tabela 6. Não houve diferenças significativas entre as 

pesagens dos órgãos reprodutivos dos carneiros alimentados com ou sem castanha de 

caju (P>0,05). 
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Tabela 3. Consumo de matéria seca, peso vivo e circunferência escrotal de ovinos Morada Nova alimentados com ou sem farelo de castanha de 

Caju. 

Legenda: GCA: Grupo Castanha; GCO:Grupo Controle; CMS/PV:Consumo de matéria seca pelo peso vivo; PV: Peso Vivo; CE: Circunferência escrotal. 

Letras minúsculas diferentes: diferenças significativas entre períodos (semanas) no mesmo tratamento (castanha ou controle) (Teste t; P < 0,05). 

Letras maiúsculas diferentes: diferenças significativas entre tratamentos (castanha ou controle) no mesmo período (semanas) (Teste de Tukey; P < 0,05). 

 

 

 

 

 

 

Parâmetros 
0 dias 15 dias 30 dias 45 dias 60 dias 75 dias 90 dias 

GCA GCO GCA GCO GCA GCO GCA GCO GCA GCO GCA GCO GCA GCO 

CMS/PV 

(%) 

3,5±0,2ab 3,9±0,1a 3,4±0,1ab 3,6±0,1ab 3,3±0,1ab 3,5±0,1abc 3,0±0,1abc 3,2±0,1bc 2,9±0,1bc A 3,4±0,1acb 

B 

2,7±0,1c A 3,2±0,1bc B 2,8±0,1c A 3,1±0,1c B 

PV  

(kg) 

35,1±1,2a 35,9±1,0a 37,0±1,2b 38,0±0,9b 39,5±1,4c 40,4±1,0c 41,3±1,2d 41,5±1,0d 42,7±1,2e 43,3±1,1e 44,1±1,3f 45,4±1,1f 46,9±1,2g 48,3±1,3g 

CE  

(cm) 

31,5±0,7a 30,6±0,3a 31,2±0,7a 30,6±0,4a 31,7±0,7ab 32,5±0,6ab 32,9±0,6ab 31,9±0,4ab 33,7±0,6ab 32,3±0,5ab 33,7±0,7ab 32,3±0,4ab 34,2±0,8b 33,6±0,5b 
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Tabela 4. Parâmetros seminais e espermáticos de ovinos Morada Nova alimentados com ou sem farelo de castanha de caju. 

Parâmetros 0 dias 15 dias 30 dias 45 dias 60 dias 75 dias 90 dias 

GCA GCO GCA GCO GCA GCO GCA GCO GCA GCO GCA GCO GCA GCO 

VOLUME 

(ml) 

1,7±0,2 1,5±0,1 1,8±0,2 1,8±0,1 1,6±0,2 1,2±0,1 1,7±0,2 1,5±0,1 1,6±0,3 1,5±0,2 1,7±0,3 1,8±0,2 1,7±0,1 1,5±0,1 

MM 

(escore) 

4,2±0,3 4,2±0,2 4,0±0,2 3,6±0,2 3,5±0,2 3,4±0,2 3,8±0,3 3,4±0,3 3,5±0,3 3,8±0,2 3,6±0,2 3,2±0,2 3,2±0,1 3,1±0,2 

MOT 

(%) 

74±3,7 76±4,5 69±2,3 68±2,0 73±2,6 69±5,3 76±2,7 72±3,6 71±1,8 77±3,0 69±2,3 63±4,2 67±3,3 63±6,7 

VIGOR 

(escore) 

3,6±0,1 3,9±0,2 3,5±0,1 3,5±0,1 3,8±0,2 3,6±0,3 3,6±0,2 3,7±0,1 3,5±0,2 3,6±0,2 3,4±0,2 3,2±0,2 3,1±0,2 3,6±0,2 

CONC  

(x10
9
/mL) 

3,3±0,4 2,8±0,4 3,1±0,3 2,4±0,3 2,3±0,3 2,1±0,2 3,0±0,3 2,9±0,4 2,7±0,4 3,2±0,2 2,4±0,3 1,9±0,2 2,4±0,2 2,2±0,3 

DTO  

(%) 
9,7±2,8 11,2±4,9 

- - - - 
14,3±5,4 9,7±5,6 

- - - - 9,5±5,4 10,8±5,7 

DMA  

(%) 
2,4±0,3 4,1±1,0 

- - - - 
3,8±0,8 2,6±0,7 

- - - - 2,3±2,0 2,2±0,9 

DME  

(%) 
7,3±2,7 7,1±4,0 

- - - - 
10,6±2,3 7,1±9,0 

- - - - 7,2±5,3 8,6±5,7 

Legenda: GCA:Grupo Castanha; GCO:Grupo Controle; Volume: Volume do ejaculado; MM:Motilidade Massal; Mov: Porcentagem de Móveis; CONC: Concentração 

espermática (.10
9
 sptz/mL); DTO: defeitos totais; DMA: defeitos maiores; DME: defeitos menores. 

Letras minúsculas diferentes: diferenças significativas entre períodos (semanas) no mesmo tratamento (castanha ou controle) (Teste t; P < 0,05). 

Letras maiúsculas diferentes: diferenças significativas entre tratamentos (castanha ou controle) no mesmo período (semanas) (Teste de Tukey; P < 0,05). 
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Figura 1. Spots proteicos expressos diferencialmente no plasma seminal de ovinos Morada 

Nova alimentados com ou sem farelo de castanha de caju (Teste t; P < 0,05). 

 

 

 

Figura 2. Intensidade dos spots proteicos expressos diferencialmente no plasma seminal de 

ovinos Morada Nova alimentados com ou sem farelo de castanha de caju (Teste t; P < 0,05).  
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Figura 3. Spots proteicos expressos diferencialmente na membrana dos espermatozoides de 

ovinos Morada Nova alimentados com ou sem farelo de castanha de caju (Teste t; P < 0,05).  

 

 

 

Figura 4. Intensidade dos spots proteicos expressos diferencialmente na membrana dos 

espermatozoides de ovinos Morada Nova alimentados com ou sem farelo de castanha de caju 

(Teste t; P < 0,05). 
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Tabela 5. Parâmetros ao abate de ovinos Morada Nova alimentados com ou sem farelo de 

castanha de caju. 

Parâmetros (GCA) (GCO) 

Peso vivo em jejum (kg) 46,7 ±1,3 48,4 ±1,1 

Peso da carcaça quente (kg) 23,1 ±0,6 24,1 ±0,6 

Rendimento de carcaça (%) 49,4±0,3 49,7 ±0,5 

Ganho de peso médio diário após 90 dias (g/dia) 120,4 ±8,2 126,8 ±8,6 

Legenda: Castanha: grupo castanha (GCA); Controle: grupo controle (GCO) 

Letras diferentes: diferenças significativas entre tratamentos (castanha ou controle) (Teste t; P < 0,05). 

 

 

Tabela 6. Peso dos testículos, epidídimo e glândulas acessórias de ovinos Morada Nova 

alimentados com ou sem farelo de castanha de caju. 

 GCA GCO 

Peso testículo esquerdo (g) 209,0 ± 13,3 188,90 ± 8,6 

Peso testículo direito (g) 208,0 ± 13,7 194,0 ± 7,5 

Peso epidídimo esquerdo (g) 32,0 ± 2,0 32,0 ± 1,3 

Peso epidídimo direito (g) 35,0 ± 4,3 33,0 ± 1,5 

Peso bulbouretral esquerda (g) 1,2 ± 0,1 1,3 ± 0,1 

Peso bulbouretral direita (g) 1,4 ± 0,1 1,4 ± 0,1 

Peso vesicular esquerda (g) 6,9 ± 0,5 6,5 ± 0,3 

Peso vesicular direita (g) 7,2 ± 0,6 6,4 ± 0,4 

Legenda: Castanha: grupo castanha (GCA); Controle: grupo controle (GCO) 

Letras diferentes entre colunas significam diferenças significativas (Teste t; P< 0,05). 

 

 

5.2 Discussão 

 

O farelo de castanha de caju é um alimento alternativo, rico em proteínas e lipídios, 

que não altera a fermentação ruminal, constituindo-se como um ingrediente viável para a 

formulação de rações (Pimentel et al., 2012). Desta forma, o presente trabalho é o primeiro a 

avaliar o efeito da inclusão de castanha de caju na dieta de carneiros sobre a expressão de 

proteínas seminais e espermáticas. Assim, os perfis proteicos, seminais e espermáticos dos 

grupos controle e castanha foram analisados por meio de géis eletroforéticos bidimensionais. 
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Também foram avaliados o ganho de peso, consumo da dieta, circunferência escrotal, 

parâmetros seminais (volume, concentração e motilidade), rendimento de carcaça e peso 

testiculares, epididimários e das glândulas sexuais acessórias nos animais. 

A inclusão de 13% de farelo de castanha de caju na dieta dos carneiros não influenciou 

o ganho de peso dos animais e o rendimento de carcaça após 90 dias. Resultados semelhantes 

já foram encontrados em estudos anteriores avaliando a adição de até 24% de farelo de 

castanha na dieta de ovinos deslanados (Rodrigues et al., 2003). Embora a dieta do grupo 

castanha possuísse uma porcentagem de extrato etéreo superior (6,51% vs 2,58% da MS 

total), ambas as dietas eram isoenergéticas (NDT: ~ 69 % na MS) e isoproteicas (PB: ~ 

16,00%) e é possível, portanto, que os níveis totais de energia e proteína nestas dietas tenham 

compensado quaisquer efeitos que a composição da castanha apresentasse sobre as variáveis 

associadas ao peso vivo e da carcaça dos animais. Embora sem influencia sobre o ganho de 

peso, a dieta com castanha de caju reduziu o consumo de matéria seca nos animais a partir dos 

60 dias de experimento. Observações semelhantes quanto à redução da ingestão da dieta 

contendo farelo de castanha de caju também foram constatadas por Pimentel et al. (2011) e 

Nascimento et al. (2012). Contudo, diferente dos últimos autores supracitados, no presente 

trabalho não foram observadas diferenças com relação ao rendimento de carcaça entre os 

carneiros alimentados ou não com farelo de castanha. Em ovinos, a redução do consumo de 

matéria seca em dietas com teores de extrato etéreo, superiores a 6% tem sido observada em 

ruminantes (Reddy et al., 2003; Ferreira et al., 2003), alteração esta consequência da redução 

de digestibilidade ruminal (Chilliard, 1993) e elevações plasmáticas dos níveis de ácidos 

graxos (Allen, 2000) e leptina (Chilliard et al., 2005). A inclusão de 13% de FCC na dieta 

também não afetou o desenvolvimento dos órgãos reprodutivos nos animais (Tabela 6). Os 

pesos testiculares, epididimários e das glândulas sexuais acessórias foram semelhantes aos 

encontrados em estudos prévios com ovinos (Aitken, 1959; Teptekey e Amann, 1988; 

Monteiro, 2007; Khalaf e Merrish, 2010).  

Os parâmetros seminais (volume, concentração e motilidade espermáticas) não foram 

alterados pela adição de farelo de castanha de caju na dieta (P>0,05) (Tabela 4). No presente, 

estudo a adição de 13% de farelo de castanha promoveu uma diferença de aproximadamente 

4% no teor de lipídios (EE) entre as dietas. Estudos em ovinos têm demonstrado que a 

composição lipídica na dieta pode afetar a composição de ácidos graxos nos espermatozoides. 

Recentemente, Fair et al. (2014) demonstraram que a adição de óleo de peixe na dieta de 

carneiros alterou o perfil de ácidos graxos poli-insaturados na membrana espermática, mas, 
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não afetou a motilidade ou resistência a peroxidação lipídica nos espermatozoides. Embora a 

maioria dos trabalhos demonstre efeitos positivos ou neutros de dietas lipídicas sobre a 

qualidade espermática em ovinos (Selvaraju et al., 2012ab), a adição de 5% de azeite de oliva 

ou óleo de girassol afetou negativamente a motilidade espermática após descongelação em 

carneiros (de Graaf et al., 2007). Estas divergências de resultados demonstram que diferentes 

tipos de alimentos e fontes de gordura exercem distintos efeitos sobre os parâmetros seminais 

e, ratificam, portanto, a importância de se avaliar os efeitos de alimentos alternativos e ricos 

em lipídios, como o farelo de castanha de caju. 

Estudos envolvendo efeitos nutricionais sobre alterações moleculares seminais ainda 

são escassos e, com base na literatura, este é o primeiro estudo a demonstrar efeitos da dieta 

sobre o perfil das proteínas do plasma seminal e membrana espermática de qualquer espécie. 

Conforme mostrado, detectou-se, sete spots expressos em quantidades diferentes entre os 

carneiros alimentados com ou sem castanha de caju. O plasma seminal ovino é caracterizado 

por proteínas com funções potencialmente relacionadas à proteção espermática, capacitação e 

fertilização e, dentre estas, as Ram Seminal Vesicle Proteins (RSVPs) são as que se 

apresentam em maior quantidade (Souza et al., 2012). Os spots 2206 (21,82 kDa; pI: 5,04) e 

5105 (11,66 kDa; pI:6,07), expressos diferencialmente entre os grupos castanha e controle, 

apresentaram-se em regiões comuns as proteínas RSVPs e Bodhesin-2 identificadas no estudo 

citado anteriormente, respectivamente. Além disso, o spot 2206 demonstrou uma correlação 

negativa com a qualidade da motilidade espermática (r=-0,49; P <0,05). Rodrigues et al. 

(2013) observaram que a RSVP-22 e a Bodhesin-2 foram mais abundantes em ejaculados com 

motilidade inferior de carneiros deslanados.  

Contudo, frações proteicas do plasma seminal ovino contendo RSVPs, que se ligam a 

membrana espermática, auxiliam na manutenção da qualidade espermática durante a 

criopreservação (Barrios et al., 2000; Bernardini et al., 2011). Neste contexto, a RSVP14 

possui 72% de homologia com as Bovine Seminal Plasma proteins (BSPs) e, dois domínios 

fibronectin type 2 e um domínio cholesterol recognition/interaction amino acid consensus 

(CRAC), sendo considerada como um modulador da capacitação removendo colesterol da 

membrana espermática (Serrano et al., 2013). Com relação à Bodhesin-2, esta é uma 

espermadesina já identificada no sêmen de bodes (Teixeira et al., 2002) e carneiros (Martins 

et al., 2013), expressada principalmente nas vesículas seminais, glândulas bulbouretrais e 

testículos (Melo et al., 2009). As espermadesinas são secretadas no trato reprodutivo e aderem 

à membrana espermática, onde por meio de seu domínio CUB interage com ligantes variados, 
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como carboidratos e lipídios (Haase et al., 2005). Em bovinos, Moura et al. (2006a) 

observaram uma correlação negativa entre a expressão da spermadhesin Z13 e a fertilidade 

em touros, adicionalmente, os autores destacaram que a interação entre as proteínas seminais 

podem explicar parte da variação da fertilidade dos machos. 

Adicionalmente, a dieta também influenciou na expressão de pelo menos sete spots 

proteicos da membrana espermática (Figura 3 e 4). Nesse contexto, sabe-se que os lipídios 

podem promover alterações na estrutura, localização e função de proteínas membranares 

(Resh, 2013). Seis destes foram mais abundantes nos carneiros alimentados com farelo de 

castanha de caju (P < 0,05) (Figura 4). van Tilburg et al. (2013) estudando a fração proteica 

membranar de espermatozoides ovinos identificaram trinta e sete proteínas, com funções 

relacionadas a ligação (37%), processos celulares (34%), atividade catalítica (32%), resposta a 

estímulos (14%) e processos metabólicos (11%) e, destacaram que a RSVPs eram as proteínas 

mais abundantes. Dois dos sete spots expressos diferencialmente entre os grupos castanha e 

controle, o 4201 (25,42 kDa; pI=5,62) e 5704 (55,36 kDa; pI=6,28) encontram-se em regiões 

comuns as proteínas glutathione s-transferase e cytosol aminopeptidase identificadas no 

estudo supracitado, respectivamente. As células espermáticas são ricas em ácidos graxos poli-

insaturados e sensíveis a peroxidação lipídica, a glutathione s-tranferase (GST) participa dos 

sistemas antioxidantes presentes no espermatozoide e plasma seminal que reduzem os danos 

oxidativos (Sheweita et al., 2005). Em espermatozoides caprinos a GST membranar auxilia na 

resistência espermática a agentes oxidantes sendo importante na manutenção da viabilidade 

espermática (Hemachand e Shaha, 2003). A cytosol aminopeptidase compõe o sistema das 

aminopeptidases seminais, principalmente secretadas por meio de vesículas lipídicas, podendo 

atuar na ativação de peptídeos extracelulares ou como proteínas de adesão (Fernández et al., 

2002). Em humanos, sua atividade enzimática seminal foi correlacionada com a concentração 

espermática (Buitrago et al., 1985). Além disso, Arechada et al. (2002) observaram que a 

composição de ácidos graxos na dieta afetou a atividade de aminopeptidases testicular de 

camundongos. Em touros, acredita-se que a cytosol aminopeptidase participe como um 

modulador de sítios de interação espermatozoide-oócito (Pate et al., 2008).  

 Embora o posicionamento de alguns dos spots seja similar a de estudos anteriores, que 

utilizaram metodologia semelhante, a identificação das proteínas referentes a cada spot deve 

ser realizada por espectrometria de massas (Soares et al., 2012). O reconhecimento das 

proteínas com expresssão alterada pela dieta promoveria maior compreensão dos efeitos 

nutricionais sobre a reprodução. O domínio destes conhecimentos poderia ser utilizado para 
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manipular a dieta de reprodutores visando maximizar a produção e qualidade dos 

espermatozoides. Nesse sentido, a nutriproteômica, que estuda a interação de nutrientes com 

proteomas, torna-se uma área promissora (Ganesh & Hettsarachy et al., 2012). 

 

6 CONCLUSÃO 

 

A inclusão de 13% de farelo de castanha de caju na dieta não afetou o ganho de peso, 

o rendimento de carcaça, os pesos dos órgãos reprodutivos e os parâmetros espermáticos de 

carneiros deslanados, mesmo promovendo uma redução no consumo de matéria seca. Sendo 

assim, a utilização de FCC na alimentação de reprodutores ovinos pode ser utilizada 

respeitando o máximo de 7% de EE na dieta. Entretanto, a expressão de proteínas seminais e 

espermáticas foi alterada pela ingestão do farelo de castanha de caju na dieta. As 

desconhecidas consequências destas alterações moleculares, no plasma seminal e gametas 

masculinos, sobre a fertilidade in vivo de ovinos ainda precisam ser examinadas. 
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