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“É muito melhor lançar-se em busca de 

conquistas grandiosas, mesmo expondo-se ao 

fracasso, do que alinhar-se com os pobres de 

espírito, que nem gozam muito nem sofrem 

muito, porque vivem numa penumbra cinzenta, 

onde não conhecem nem vitória, nem derrota.” 

(Theodore Roosevelt) 



  
 

RESUMO 

 

Este estudo foi realizado com o objetivo de determinar os efeitos da classe sexual e restrição 

alimentar sobre o consumo de nutrientes, digestibilidade, derivados de purina, balanço de 

nitrogênio, comportamento ingestivo e parâmetros fisiológicos de cordeiros da raça Morada 

Nova. Trinta e cinco animais (11 machos inteiros, 12 castrados e 12 fêmeas), com peso médio 

inicial de 14,5 ± 0,89kg, foram usados em delineamento inteiramente casualizado, em esquema 

fatorial 3x3, sendo três classes sexuais (machos inteiros, castrados e fêmeas) e três níveis de 

restrição alimentar (ad libitum, 30 e 60%). A classe sexual e a restrição alimentar influenciaram 

(P<0,05) o consumo de matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), proteína bruta (PB), extrato 

etéreo (EE), fibra em detergente neutro corrigida para cinzas e proteína (FDNcp), carboidratos 

totais (CT), carboidratos não fibrosos (CNF), nutrientes digestíveis totais (NDT) e de energia 

metabolizável (EM) e o balanço dos compostos nitrogenados. O coeficiente de digestibilidade 

da MS, PB e EE foram influenciados (P<0,05) pela restrição alimentar, no entanto, não houve 

efeito (P>0,05) da classe sexual sobre os coeficientes de digestibilidade da PB, EE e CNF. 

Houve interação entre a classe sexual e a restrição alimentar (P<0,05) na digestibilidade da MO, 

FDNcp e CT. Os tempos de alimentação (TAL) e ruminação (TRU) foram influenciados pela 

restrição alimentar (P<0,05), no entanto, não foram influenciados pela classe sexual (P>0,05). 

O volume urinário, excreções de creatinina, alantoína, xantina e hipoxantina, absorção de 

derivados de purina (absDP), derivados de purinas totais (DP) e síntese de proteína microbiana 

(PBmic) não foram influenciados (P>0,05) pela classe sexual. Volume urinário, excreções de 

creatinina, xantina e hipoxantina não foram influenciados pela restrição alimentar (P>0,05), no 

entanto, este fator influenciou as excreções de alantoína, ácido úrico, absDP e DP. Os 

parâmetros fisiológicos temperatura superficial (TS) do lado esquerdo, região peitoral e 

temperatura retal (TR) não foram influenciados pela classe sexual (P>0,05). A restrição 

alimentar e o período de coleta das variáveis fisiológicas influenciaram (P<0,05) a TS do lado 

esquerdo, peito e TR. Houve interação (P<0,05) entre classe sexual e restrição alimentar para 

TS do lado direito. Consumo e digestibilidade de nutrientes são influenciados por restrições 

alimentares mais severas. Classe sexual não influencia a excreção de derivados de purina e 

síntese de proteína microbiana. A restrição alimentar diminui as perdas de calor pela superfície 

corporal de cordeiros. 

Palavras-chave: Consumo de nutrientes. Derivados de purina. Digestibilidade. Ovinos 

deslanados. Proteína microbiana. Termografia infravermelho. 

 



  
 

ABSTRACT 

 

This study was accomplished with the objective of determining the effects of sexual class and 

feed restriction on nutrient intake, digestibility, purine derivatives, nitrogen balance, feeding 

behavior and physiological parameters in hair sheep Morada Nova. Thirty-five animals (11 

intact males, 12 castrated and 12 females) with an initial average weight of 14.5 ± 0,89kg were 

used in a completely randomized design in a 3x3 factorial design with three sexual classes 

(intact males, castrated and females) and three levels of feed restriction (ad libitum, 30 and 

60%). Sexual class and feed restriction influenced (P<0.05) the intake of dry matter (DM), 

organic matter (OM), crude protein (CP), ether extract (EE), neutral detergent fiber corrected 

for ash and protein (NDFap), total carbohydrates (TC), non-fibrous carbohydrates (NFC), total 

digestible nutrients (TDN) and metabolied energy (ME) and the balance of nitrogen 

compounds. The digestibility coefficient of DM, CP and EE were influenced (P<0.05) by feed 

restriction, however there was no effect (P>0.05) the sexual class on the digestibility 

coefficients of CP, EE and NFC. There was interaction between sexual class and feed restriction 

(P<0.05) in digestibility of OM, NDFap and CT. Eating times (ET) and rumination times (RUT) 

were affected by feed restriction (P<0.05), however they were not affected by sexual class 

(P>0.05). The urinary volume, excretions of creatinine, allantoin, xanthine and hypoxanthine, 

absorption of purine derivatives (absPD), total purine derivatives (PD) and microbial protein 

synthesis (micCP) were not influenced (P>0.05) by sexual class. Urine output, creatinine 

excretion, xanthine and hypoxanthine were not influenced by feed restriction (P>0.05), 

however, this factor influenced the excretion of allantoin, uric acid, absPD and PD. 

Physiological parameters, surficial temperature (ST) on the left of pectoral region and rectal 

temperature (RT), were not affected by sexual class (P>0.05). Feed restriction and the period 

of collect of physiological variables influenced (P<0.05) ST the left side, chest and RT. There 

was interaction (P<0.05) between sexual class and feed restriction ST to the right side. Intake 

and digestibility of nutrients are influenced by more severe dietary restrictions. Sexual class 

does not influence the excretion of purine derivatives and microbial protein synthesis. Feed 

restriction reduces heat losses by body surface of lambs. 

Keywords: Nutrient intake. Purine derivatives. Digestibility, Hair sheep, Microbial protein, 

Infrared thermography 

 

  



  
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 – Imagens termográficas e área de coleta de temperatura para a região do 

lado direito (A), esquerdo (B) e peitoral (C) .....................................................24 



  
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Ingredientes, composição percentual e química (g/kg) da ração. ....................... 21 

Tabela 2 – Média das variáveis ambientais e Índice de Temperatura e Umidade. ............... 24 

Tabela 3 – Consumo de nutrientes, e comportamento ingestivo de cordeiros 

deslanados de diferentes classes sexuais (CS) submetidos a diferentes 

níveis de restrição alimentar (RA). ..................................................................... 27 

Tabela 4 – Digestibilidade da matéria orgânica (MO), da fibra em detergente neutro 

corrigida para cinza e proteína (FDNcp) e carboidratos totais (CT), em 

função da classe sexual (CS) e restrição alimentar (RA) de cordeiros 

deslanados da raça Morada Nova........................................................................ 28 

Tabela 5 – Digestibilidade da matéria seca e dos nutrientes em cordeiros deslanados 

de diferentes classes sexuais (CS) submetidos a restrição alimentar (RA)......... 29 

Tabela 6 – Balanço de Nitrogênio, nitrogênio endógeno basal (NEB) e perdas 

urinárias endógenas (PUE) em cordeiros deslanados de diferentes classes 

sexuais (CS) submetidos à restrição alimentar (RA). ......................................... 31 

Tabela 7 – Efeito da classe sexual (CS) e da restrição alimentar (RA) sobre o volume 

urinário, excreção de creatinina, derivados de purina, síntese de compostos 

nitrogenados microbianos e eficiência de síntese de proteína microbiana 

(ESPB) em cordeiros deslanados. ....................................................................... 32 

Tabela 8 – Temperatura superficial (TS) em função da classe sexual (CS) e restrição 

alimentar (RA), em diferentes turnos (T)............................................................ 34 

Tabela 9 – Efeito da classe sexual (CS), restrição alimentar (RA) e turno (T) sobre a 

temperatura superficial (TS) e temperatura retal. ............................................... 34 



  
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 13 

2 REFERENCIAL TEÓRICO .......................................................................................... 15 

3 MATERIAL E MÉTODOS ............................................................................................ 20 

4 RESULTADOS ................................................................................................................ 26 

5 DISCUSSÃO .................................................................................................................... 35 

6 CONCLUSÕES ............................................................................................................... 39 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 40 

 

 

 

 



13 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O rebanho mundial de pequenos ruminantes teve um crescimento expressivo nas 

últimas cinco décadas. Nos anos 60, o rebanho foi estimado em 1,34 bilhões de cabeças, em 

2013 passou para 2,13 bilhões (FAOSTAT, 2015). Os ovinos e caprinos têm grande importância 

para a agricultura mundial e gestão de recursos naturais (NRC, 2007). No entanto, os recursos 

mundiais como alimentos, terra e água potável estão se tornando cada vez mais limitados ou 

escassos, justificando estudos que visam determinar mais precisamente as necessidades de 

energia e nutrientes dos pequenos ruminantes, no intuito de minimizar desperdícios 

(TEDESCHI; CANNAS; FOX, 2010). 

A maioria dos ruminantes domésticos está sujeita à restrição alimentar, seja devido 

às condições climáticas, que podem limitar a disponibilidade de alimento, ou como estratégia 

dos produtores para reduzir os custos de produção (CHILLLIARD; BOCQUIER; DOREAU, 

1998). Sistemas de produção em regiões semiáridas são baseados no uso de recursos genéticos 

com alta adaptabilidade e tolerância ao calor, que são fortemente influenciados pela 

sazonalidade qualitativa e quantitativa de alimentos (COSTA et al., 2013). Estudos são 

necessários para avaliar os impactos da restrição alimentar em ovinos deslanados, permitindo 

assim, a preservação e expansão desses rebanhos. 

Os sistemas de requerimentos nutricionais de ovinos utilizam a proteína 

metabolizável (PM) para adequar as exigências de proteínas aos tecidos dos ruminantes. A 

proteína microbiana (PBmic) tem fundamental importância para a produção dos ruminantes, 

pois representa 59% da proteína que chega ao intestino delgado e pode suprir cerca de 100% da 

exigência proteica do animal (NRC, 2000; TIMMERNANS Jr. et al., 2000). Então, estimar o 

crescimento microbiano e absorção de aminoácidos disponíveis no intestino delgado é 

indispensável para adequar formulações de rações para ruminantes (SNIFFEN et al., 1992; 

FOX et al., 2003), o que contribui para diminuir a poluição ambiental, por reduzir a excreção 

de nitrogênio no meio ambiente (NRC, 2000). 

Além das variáveis nutricionais, as quais são importantes para permitir ajustes nas 

práticas de manejo dos animais, é necessário que se tenha preocupação com os processos 

fisiológicos e estresse térmico por calor dos ruminantes nos sistemas produtivos, 

principalmente de animais inseridos em regiões áridas e semiáridas. Dentre as técnicas 

utilizadas para avaliação da temperatura superficial (TS), a termografia infravermelha é uma 

ferramenta que possibilita avaliar as condições térmicas nos sistemas de produção, permitindo 
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verificar o bem-estar animal e o impacto dos planos alimentares nos processos 

termorregulatórios (KNIZKOVA et al., 2007; MCMANUS et al., 2015). 

Diante disso, o objetivo neste estudo foi avaliar o efeito da classe sexual e restrição 

alimentar e suas possíveis interações sobre o consumo, digestibilidade, comportamento 

ingestivo, excreção de derivados de purina na urina, balanço de compostos nitrogenados e 

parâmetros fisiológicos em cordeiros deslanados. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O rebanho mundial de ovinos e caprinos teve um crescimento de 1,34 bilhões, na 

década de 60, para 2,13 bilhões de cabeças em 2013 (FAOSTAT, 2015). No Brasil a 

ovinocultura de corte tem muito espaço para crescimento nas cinco regiões brasileiras 

(GUIMARÃES; SOUZA, 2014). Dados do IBGE (2015) mostram que de 2004 a 2014 houve 

um crescimento de 16,97% na população de ovinos no Brasil. Atualmente, o rebanho nacional 

de ovinos está em torno de 17,6 milhões de animais, sendo o Brasil considerado o décimo 

sétimo maior criador mundial. Embora tenha ocorrido aumento populacional, a produção de 

carne no país, proveniente de pequenos ruminantes, aumentou apenas 1% entre os anos de 2000 

e 2010, a qual pode estar relacionada à baixa produtividade dos rebanhos brasileiros (FAO, 

2013). Estes indicadores mostram a importância dos pequenos ruminantes para a agricultura 

mundial e gestão de recursos naturais (NRC, 2007). Por outro lado, os recursos mundiais como 

alimentos, terra e água potável estão se tornando cada vez mais limitados ou escassos em 

algumas regiões do mundo, portanto, é importante a determinação precisa e exata das 

necessidades de energia e nutrientes nos pequenos ruminantes, no intuito de minimizar 

desperdícios (TEDESCHI; CANNAS; FOX, 2010). 

A maioria dos ruminantes domésticos estão sujeitos a restrição alimentar, seja ela 

devido a condições climáticas desfavoráveis que limitam o crescimento de forragem e, portanto, 

a disponibilidade de alimento, ou muitas vezes como estratégia dos produtores para reduzir 

custos de produção, observando a capacidade de adaptação e o desenvolvimento de mecanismos 

que esses animais têm para amenizarem a falta de alimento (CHILLIARD; BOCQUIER; 

DOREAU, 1998; CHLAD, 2008). Em regiões semiáridas, como o Nordeste do Brasil, a 

sazonalidade e oferta de alimentos é um dos principais entraves à produção animal. Essas 

épocas distintas de oferta de alimento fazem com que os animais passem por períodos severos 

de restrição alimentar, comprometendo a disponibilidade de nutrientes nos sistemas produtivos 

(SELAIVE-VILLARROEL, 2014).  

Torna-se importante também, estimar o consumo voluntário, a fim de determinar a 

quantidade de nutrientes ingeridos, definindo as respostas produtivas do animal. Características 

como a espécie e categoria animal, status nutricional, demanda energética, idade e sexo, além 

da palatabilidade e seleção de forragem, são medidas variáveis e que influenciarão o consumo 

de nutrientes (VAN SOEST, 1994). O controle do consumo de alimentos em ruminantes 

envolve a interação de vários estímulos, segundo Mertens (1994), podendo ser regulado por 

três mecanismos básicos, o físico, fisiológico e psicogênico. O fator físico está relacionado com 
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a capacidade de distensão do rúmen-reticulo do animal, caracterizada pelo fenômeno da 

repleção ruminal. A demanda energética do organismo corresponde ao fator de limitação 

fisiológica, que está associada ao balanço nutricional ou status energético animal, e o fator 

psicogênico que envolve o comportamento em resposta a fatores inibidores ou estimuladores 

no alimento, ou no manejo alimentar, que não são relacionados ao valor energético do alimento, 

nem ao efeito de repleção ruminal. 

A ingestão de alimentos pode ser influenciada pela classe sexual, uma vez que 

machos inteiros, castrados e fêmeas possuem exigências nutricionais distintas (NRC, 2007). 

Além disso, hormônios andrógenos, como a testosterona, são responsáveis pela proliferação de 

células satélites que estão localizadas perifericamente à fibra muscular, resultando em 

hipertrofia do músculo, devido ao aumento da capacidade de síntese proteica, podendo explicar 

o fato dos machos possuírem maior número de fibras musculares pós-natal e, portanto, maior 

peso corporal em distintas idades (DAYTON; WAITH, 2008). O consumo absoluto de matéria 

seca dos machos inteiros apresenta-se maior do que em machos castrados e fêmeas em 

condições favoráveis de nutrição e manejo, sendo o desempenho cerca de 10 a 20% superior 

(BERG; BUTTERFIEL, 1976; PADUA et al, 2004; BAILEY; DUFF, 2005). 

Mesmo o consumo sendo o fator prioritário na quantificação dos nutrientes 

ingeridos pelos animais, é necessária uma avaliação mais precisa do valor nutritivo das dietas. 

Então, faz-se necessário o conhecimento da sua digestibilidade, possibilitando assim, a 

quantificação percentual de cada nutriente do alimento que o animal potencialmente pode 

aproveitar (VAN SOEST, 1994). 

O aumento da ingestão de alimento resulta na diminuição da digestibilidade das 

dietas, porque ocorre maior taxa de passagem e consequente decréscimo na digestibilidade dos 

nutrientes (BLAXTER; GRAHAM; WAINMAN, 1956; DIAS et al., 2011). Por outro lado, 

quando os ruminantes são submetidos à restrição de alimento, tendem a modificar o 

comportamento ingestivo e mastigatório como forma de adaptação, para que haja um melhor 

aproveitamento dos nutrientes, pelo maior tempo de retenção dos alimentos, especialmente os 

mais fibrosos, que apresentam lenta taxa de digestão (MERTENS, 2005). 

Os atuais sistemas de requerimentos nutricionais para ovinos utilizam a proteína 

metabolizável (PM) para adequar suas exigências de proteínas pelos tecidos dos ruminantes. 

Considera-se como PM, o somatório da proteína verdadeira absorvida pelo intestino, 

constituída pela proteína microbiana (PBmic), proteína não degradável no rúmen e proteína 

endógena (AFRC, 1993; CSIRO, 1990, 2007; NRC, 2007).  
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A PBmic é considerada fonte de boa qualidade, com digestibilidade intestinal em 

torno de 80%, podendo atender de 50 a 100% da PM exigida para bovinos de corte, por exemplo 

(NRC, 2000). Desta forma, a proteína microbiana deve ser considerada como uma importante 

fonte de proteína para atender as exigências de PM dos ruminantes. Estimar o tamanho do 

crescimento microbiano no rúmen e a sua absorção do pool de aminoácidos sintetizados, ao 

nível do intestino delgado, é imprescindível para se adequar às formulações de rações para 

ruminantes (SNIFFEN et al., 1992; FOX et al., 2003), além de poder diminuir a poluição 

ambiental, por reduzir o excesso da excreção de N no ambiente (NRC, 2000). 

Desta forma, a quantificação da síntese de proteína microbiana torna-se objetivo 

básico na nutrição de ruminantes, a fim de se conhecer melhor o seu fluxo sob diferentes 

condições dietéticas e fisiológicas (VALADARES FILHO et al., 2010), sendo que os sistemas 

de alimentação e requerimentos nutricionais para ruminantes expressam a produção microbiana 

de diferentes formas. O NRC (2001; 2007) expressa a síntese de proteína microbiana em função 

dos nutrientes digestíveis totais (NDT), o ARC (1984) utiliza a matéria orgânica degradada no 

rúmen (MODR), enquanto que o AFRC (1993) expressa em função da energia metabolizável 

fermentescível no rúmen (CHODR). 

Os compostos de origem microbiana podem ser quantificados por métodos diretos, 

através da contagem de microrganismos, ou por determinação indireta com o uso de indicadores 

presentes nos microrganismos (métodos internos) ou por incorporação de substâncias aos 

microrganismos (métodos externos). Os métodos mais utilizados na mensuração da produção 

de proteína microbiana são os indicadores de uso indireto como o ácido 2,6-diaminopimélico 

(DAPA) (VALADARES FILHO; COELHO DA SILVA; LEÃO, 1990; BRODERICK; 

MERCHEN, 1992) também através dos ácidos ribonucleicos (RNA) (ZINN; OWENS, 1986), 

ou ainda pelos isótopos 15N, 32P ou 35S (NOCEK et al., 1988; ROTTA et al., 2014). 

A utilização de técnicas menos invasivas ganha destaque na quantificação da 

proteína microbiana, como os derivados de purina (DP), que são empregados para estimar a 

excreção urinária de alantoína, ácido úrico, xantina e hipoxantina em pequenos ruminantes. 

Enquanto em bovinos estima-se somente a excreção de alantoína e ácido úrico, pois estes 

possuem a liberação da xantina oxidase, enzima que tem alta atividade, atuando na conversão 

da xantina e hipoxantina em ácido úrico (CHEN; GOMES, 1992). 

No entanto, para se ter a estimativa da excreção de DP é necessário que se tenha o 

volume urinário nesses animais. Segundo Barbosa et al. (2006), o período de 24 horas é 

suficiente para avaliação diária da excreção de urina em bovinos Nelore, independente da classe 

sexual e status fisiológico. Porém, essa prática torna-se trabalhosa e de pouca aplicabilidade em 
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sistemas extensivos, como ocorre na maior parte do Brasil. Desta forma, pode-se dispor da 

quantificação da excreção de creatinina na urina como indicador da produção urinária diária, 

simplificando a coleta a partir de uma única amostra, denominada spot (VALADARES et al., 

1997). 

A creatinina é derivada, praticamente em sua totalidade, do catabolismo da creatina 

presente no tecido muscular. A creatina é um metabólito utilizado para armazenar energia no 

músculo, na forma de fosfocreatina, e sua degradação para creatinina ocorre por meio de reação 

não enzimática e irreversível, e que posteriormente será excretada na urina de maneira constante 

em função do peso corporal (GONZÁLES; SILVA, 2006). Desta forma, a amostra de urina 

spot, que é baseada na constância da excreção de creatinina por unidade de peso corporal do 

animal, pode ser utilizada para medir o volume urinário dos animais e consequentemente os DP 

e compostos nitrogenados. 

Além das variáveis nutricionais, que são importantes para permitir ajustes nas 

práticas de manejo dos animais, é necessário que se tenha preocupação com os processos 

fisiológicos e estresse térmico dos ruminantes nos sistemas produtivos, principalmente de 

animais inseridos em regiões áridas e semiáridas. Atividades como atividade de pastejo, chuva, 

aclimatação e temperatura, são sugeridos pelo NRC (2007) para ajustes nas equações de 

predição de energia para mantença. Desta forma, mudanças ambientais como a temperatura do 

ar e umidade relativa são fatores importantes, pois estão diretamente relacionados ao 

metabolismo energético, sendo que o calor excessivo pode causar a diminuição na ingestão de 

alimentos, digestibilidade (PASSINI et al., 2009), secreções hormonais (STARLING et al., 

2005) e consequente diminuição no metabolismo. Enquanto que a taxa de calor metabólico 

aumenta com dietas que possuem alta porcentagem de fibras (REYNOLDS; TYRRELL; 

REYNOLDS, 1991), em decorrência dos processos mecânicos de ingestão e digestão, como 

maior tempo de alimentação, ruminação e maior número de contrações ruminais (ØRSKOV; 

RYLE, 1990). 

O índice de temperatura e umidade (ITU) tem sido usado para descrever o estresse 

por calor sentido pelos animais. Este índice estabelece classes definidas de acordo com o seu 

comportamento fisiológico em determinada temperatura, caracterizando e quantificando as 

zonas de conforto térmico adequadas às diferentes espécies animais, associando em uma única 

variável os elementos que caracterizam o ambiente térmico associado ao animal e as suas 

influências (PERISSINOTTO; MOURA, 2007; PIRES; CAMPOS, 2008). Segundo Hahn 

(1985), valores de ITU até 70, entre 71 e 78, entre 79 e 83 e acima de 83, respectivamente como 

ambiente não estressante, crítico, perigoso e condição de emergência. 
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Os mamíferos dissipam calor para manter temperatura corporal constante, em torno 

de 39 °C em ruminantes, por meio de evaporação, radiação, convecção e condução (BAÊTA; 

SOUZA, 2010). Para facilitar a dissipação de calor por mecanismos não evaporativos ocorre 

um redirecionamento do fluxo sanguíneo para a superfície corporal e maior vasodilatação 

periférica, aumentando assim a temperatura da pele, no entanto, se a temperatura ambiente 

continuar a subir, o animal passa a depender da perda de calor por evaporação através da 

sudorese ou respiração, sendo o aumento da frequência respiratória o sinal mais perceptível 

(SOUZA et al., 2008; LINHARES et al., 2015). 

Quando ocorre estresse térmico, as alterações podem ser detectadas por meio de 

observações da frequência respiratória, cardíaca, temperatura retal (TR) e da pele (LINHARES 

et al., 2015).  A TR é a variável fisiológica de referência para avaliação da homeotermia 

(VIANA; MEDEIROS; SOUSA, 2013), pois pode expressar o equilíbrio entre a formação de 

calor e sua liberação no organismo, sendo que seu aumento reflete a falha dos mecanismos de 

dissipação de calor (MARTELLO et al., 2004). 

Quantidade considerável de perda de energia ocorre na forma de calor por meio da 

superfície da pele (KLEIBER, 1975), causando uma variação na temperatura da pele em 

resposta a quantidade de calor produzido. Assim, a temperatura superficial é importante 

parâmetro para avaliação da adaptação animal (SANTOS et al., 2005), pois esta medida 

representa o microambiente em volta do animal, além de apresentar alta correlação com a 

frequência respiratória (COLLIER et al, 2006). 

Dentre as técnicas utilizadas para avaliação da temperatura superficial (TS), a 

termografia infravermelha é uma ferramenta que possibilita avaliar as condições térmicas nos 

sistemas de produção, permitindo verificar o bem-estar animal e o impacto dos planos 

alimentares nos processos termorregulatórios (KNIZKOVA et al., 2007; MCMANUS et al., 

2015). Por ser um método não invasivo, que não interfere nas reações comportamentais dos 

animais, que registra o calor irradiado no espectro infravermelho (LUDWING et al, 2007), este 

procedimento torna-se mais simples do que abordagens convencionais para medir a produção 

de calor. Desta forma a termografia infravermelha tem sido uma ferramenta, relativamente 

barata, utilizada com sucesso, permitindo ser associada a processos fisiológicos como 

diagnóstico de mastite (BERRY et al., 2003, NOGUEIRA et al., 2013), na produção de calor e 

de metano (MONTANHOLI et al., 2008), eficiência alimentar, (MONTANHOLI et al., 2009; 

MARTELLO et al., 2015), comportamento ingestivo, parâmetros hormonais (MONTANHOLI 

et al., 2010) e na avaliação do estresse térmico de animais, em cavalos (MOURA et al., 2011) 

e ovinos (PAIM et al., 2013). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi desenvolvido no Setor de Digestibilidade do Departamento de 

Zootecnia da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, Ceará. O município de Fortaleza 

situa-se na zona litorânea, a 15,49 m de altitude, 30°43’02’’ de latitude sul e 33°32’35’’ de 

longitude oeste. O clima da região é do tipo Aw, da classificação de Köppen, com temperatura 

média anual de 26,8 °C, precipitação média anual de 1.378,3 mm e umidade relativa do ar de 

77%. 

Foram utilizados 35 cordeiros da raça Morada Nova, com média de peso corporal 

inicial de 14,5 ± 0,89 kg, com aproximadamente 120 dias de idade. Inicialmente os animais 

foram pesados, identificados e submetidos a um programa sanitário de ecto e endoparasitas 

(Merial Ivermectin, Pfizer Animal Health; 200 mcg de Ivomec/kg PC), receberam vitaminas A, 

D e E e foram alocados em baias individuais com comedouro e bebedouro. Dentre os 23 

machos, 12 foram aleatoriamente sorteados e castrados utilizando-se castrador tipo burdizzo. O 

delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 3x3, 

sendo três classes sexuais (11 machos inteiros, 12 machos castrados e 12 fêmeas) e três níveis 

de alimentação, um recebendo alimentação à vontade (ad libitum) e dois níveis de restrição 

alimentar (30 e 60%).  

A relação volumoso:concentrado foi de 60:40 e a dieta experimental foi formulada 

de acordo com NRC (2007). O volumoso utilizado foi o feno de capim Tifton-85 (Cynodon 

sp.), moído em moinho com peneira de crivo 4 mm. A ração concentrada consistiu-se de milho 

grão moído e farelo de soja, complementada com fosfato bicálcico e premix mineral (Tabela 

1). Os animais foram alimentados com ração total duas vezes ao dia (7:30 e 16:00 h). Foi 

fornecido para os animais ad libitum, quantidade de alimento que permitisse 10% de sobras, a 

partir do consumo desses animais foi calculado o fornecimento de alimento aos cordeiros que 

receberam a restrição alimentar (30 e 60%). 
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Tabela 1 – Ingredientes, composição percentual e química (g/kg) da ração. 

Ingredientes  % na Matéria Seca 

Feno de Tifton 85 60,00 

Milho grão moído 32,72 

Farelo de soja 6,30 

Fosfato bicálcico 0,06 

Premix mineral* 0,92 

Composição química 

 (g/kg MS) 

Ração 

Total 

Feno de Tifton 

85 

Milho grão 

moído 

Farelo de 

soja 

Matéria seca 907,72 913,40 892,40 910,00 

Proteína bruta 169,32 171,50 102,80 508,80 

Extrato etéreo  30,77 25,57 43,18 19,32 

Matéria mineral 61,93 73,40 13,30 65,90 

Fibra em detergente neutro 438,65 668,20 112,54 134,63 

FDNcp† 418,32 644,85 97,89 110,41 

Fibra em detergente ácido 201,93 317,54 26,31 102,05 

Carboidratos totais 738,00 751,67 840,70 407,90 

Carboidratos não-fibrosos 319,67 58,30 728,19 273,30 

Nutrientes digestíveis totais 673,55 - - - 
*Composição: Cálcio 22,5% a 21,5%; Fósforo 4,0 %; Enxofre 1,5%; Sódio 5,0 %; Magnésio 1,0%; Cobalto 11,00 

ppm; Iodo 34 ppm; Manganês 1800 ppm; Selênio 10,00 ppm; Zinco 2000 ppm; Ferro 1250 ppm; Cobre 120 ppm; 

Fluor 400,00 ppm; Vitamina A 37,5 ppm; Vitamina D3 0,5 ppm e Vitamina E 800 ppm. †Fibra em detergente 

neutro corrigida para cinza e proteína. 

 

 

O período experimental foi de 120 dias. As rações foram fornecidas e as sobras de 

cada animal foram pesadas diariamente e reservadas, no final do período experimental as sobras 

de cada animal foram misturadas e amostradas para obtenção de uma amostra composta por 

animal/tratamento. 

As amostras do volumoso, das rações concentradas e as amostras compostas das 

sobras foram pré-secadas a 55°C, durante 72 h, em estufa de ventilação forçada, em seguida, 

moídas em moinho de facas com peneira de 1 mm (MA-680; Marconi Ltda, Piracicaba, Brasil). 

Todas as amostras foram analisadas para os teores de matéria seca (MS; AOAC, 2006; método 

número 930,15), matéria mineral (MM; AOAC, 2006; método número 924,05), proteína bruta 

(PB; AOAC, 2006; método número 984,13), extrato etéreo (EE; AOAC, 2006; método número 

920,39) e fibra em detergente ácido (FDA; VAN SOEST; ROBERTSON; LEWIS, 1991). Para 

analisar a fibra detergente neutro corrigida para cinza e proteína (FDN), as amostras foram 

tratadas com amilase termoestável sem o uso de sulfito de sódio, corrigida para a cinza residual 

(MERTENS, 2002) e para residuais compostos nitrogenados (LICITRA; HERNANDEZ; VAN 

SOEST, 1996). Os carboidratos não fibrosos (CNF) foram obtidos segundo a equação de Hall 
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(2003): %CNF = 100 - (%FDNcp + %PB + %EE + %cinzas) e carboidratos totais (CT) segundo 

Sniffen et al. (1992), onde: %CT = 100 - (%PB + %EE +%cinzas). 

Como indicador interno para estimar a digestibilidade aparente dos nutrientes e a 

produção fecal foi utilizada a fibra em detergente neutro indigestível (FDNi). As fezes foram 

coletadas diretamente da ampola retal dos animais durante três dias consecutivos a cada 20 dias 

durante o período experimental, às 8:00 no primeiro dia, às 12:00 no segundo dia e às 16:00 do 

terceiro dia. As amostras de fezes foram congeladas (-20ºC) e no final foi obtida uma amostra 

composta por animal/tratamento. As amostras foram pré-secadas e moídas. 

A quantidade de FDNi das amostras de fezes, sobras, concentrados e feno foram 

obtidas através de resíduos de incubações in situ durante um período de 240 h no rúmen de um 

bovino adulto recebendo uma dieta com relação volumoso:concentrado de 60:40, à base de feno 

de capim Tifton-85 (Cynodon sp.) e concentrado contendo milho grão móído, farelo de soja, 

fosfato bicálcico, e premix mineral. As incubações foram conduzidas usando sacos de nylon de 

acordo com a metodologia descrita por Casali et al. (2009). Após 240 h, os sacos com os 

resíduos de incubação foram lavados em água corrente até que a água ficasse completamente 

clara. Subsequentemente, os sacos foram fervidos durante 1 h em solução de detergente neutro. 

Os resíduos foram pesados e considerado o FDNi. A excreção fecal (EF) foi calculada de acordo 

com a seguinte equação: EF = FDNi ingerido (g/dia)/FDNi fecal (g/dia de MS). Os nutrientes 

digestíveis totais (NDT) foram calculados de acordo com Weiss (1999): NDT = PBd + CNFd 

+ FDNcpd + (EEd × 2,25); sendo PBd, CNFd, FDNcpd e EEd correspondente à proteína bruta 

digestível, carboidratos não-fibrosos digestíveis, fibra em detergente neutro corrigido para 

cinzas e proteína digestível e extrato etéreo digestível, respectivamente. A energia digestível 

(ED) da dieta foi estimada em 4,409 kg/MCal de NDT e convertida em energia metabolizável 

(EM) usando uma eficiência de 82% (NRC, 2000). 

As amostras de urina spot para determinação dos derivados de purina e 

concentração de creatinina foram coletadas a cada 20 dias por três dias consecutivos, 4 horas 

após a alimentação. Para coleta de urina nos machos, foram utilizados coletores plásticos 

adaptados ao corpo dos animais. Para a coleta de urina das fêmeas, utilizou-se sonda uretral 

descartável nº 8. As amostras foram congeladas para posteriores análises de creatinina, 

alantoína, ácido úrico, xantina e hipoxantina. 

Sub amostras de 5 mL de urina foram recolhidas e diluídas em 45 ml de solução de 

H2SO4 0,036 N e armazenadas a -20 ° C para posterior análise dos DP. A análise de alantoína 

na urina foi realizada utilizando o método colorimétrico (FUJIHARA et al., 1987). A 

concentração de ácido úrico foi avaliada utilizando um teste colorimétrico enzimático com 
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compensação de fator lipase (BARHAM; TRINDER, 1972; FOSSATI; PRENCIPE; BERTI, 

1980). A concentração de creatinina foi analisada utilizando o método do picrato alcalino 

(HENRY; CANNON; WINKELMAN, 1974) em espectrofotômetro Nanodrop 2000 (Thermo-

Fisher, Waltham, EUA). As purinas microbianas absorvidas (absDP) foram calculadas usando 

a equação de Chen e Gomes (1992): Y = 0,84X + (0,150 x PV0,75 e-0,25X). A síntese de compostos 

nitrogenados (Y, g N/dia) foi calculada em função das purinas absorvidas (X, mmol/dia), pela 

equação de Chen e Gomes (1992): Y=70X/0,83 x 0,116 x 1000, em que 70 é o conteúdo de N 

de purinas (mg N/mol), 0,116 a relação N purina:N total nas bactérias e 0,83 a digestibilidade 

das purinas microbianas. As eficiências de síntese de proteína microbiana (ESPBmic) foram 

calculadas através da seguinte fórmula: ESPBmic (g/kgNDT) = PB microbiana/consumo de 

NDT. 

Para o cálculo do balanço dos compostos nitrogenados (BN), foram consideradas 

as quantidades de nitrogênio (g/dia) consumidas (NC), o nitrogênio excretado nas fezes (NF) e 

na urina (NU). A retenção de N foi obtida seguindo recomendação do AFRC (1993), onde é 

descontado do BN, o valor estimado da exigência para nitrogênio endógeno basal (NEB), 

considerando o N endógeno tecidual e as perdas dérmicas de N como 0,35 e 0,018 do peso 

metabólico, respectivamente. Assim, tem-se NEB (g/dia) = (0,35 + 0,018) x PC0,75. O valor de 

nitrogênio retido (NR) foi expresso como: NR = BN - NEB. As perdas urinárias endógenas 

(PUE), foram calculadas a partir da equação do ARC (1980) adaptada para ovinos. Sendo PUE 

(g/dia) = 0,147 x PC + 3,375. A excreção diária de creatinina, expressa em mmol/kg de PC, foi 

obtida a partir da excreção diária de creatinina de todos os animais, em todos os tratamentos. 

Para avaliar as características de comportamento ingestivo, os tempos de 

alimentação (TAL, h/dia) e ruminação (TRU, h/dia) foram medidos em intervalos de 10 

minutos durante 24 horas, a cada 20 dias, conforme metodologia proposta por Johnson e Combs 

(1991). Para avaliação do estresse térmico dos animais a temperatura retal (TR) foi medida com 

termômetro digital, sendo as coletas realizadas às 9:00 e às 14:00 horas, feitas a cada 20 dias, 

durante três dias consecutivos. Para temperatura superficial (TS) foi utilizado uma câmera 

termográfica, modelo FLIR com calibração automática e emissividade de 0,98, recomendada 

pelo fabricante para tecidos biológicos. A TS foi realizada dos lados direito e esquerdo do 

animal e região peitoral, a uma distância de aproximadamente 1,5 metros, às 8:00 e às 12:00 

horas, a cada 20 dias, durante três dias consecutivos, totalizando 3780 imagens ao final do 

período experimental. Transferidas para o computador as fotos termográficas foram avaliadas 

com o auxílio do software Flir QuickReport 1.2 (2009), disponibilizado pelo fabricante da 

câmera. Para análise das fotos termográficas foram desenhados retângulos utilizando a 
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ferramenta “Área”, definindo a temperatura média da área onde foram delimitados, que 

correspondem as regiões das costelas até o flanco, dos lados direito e esquerdo, além da região 

peitoral do animal (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Imagens termográficas e área de coleta da temperatura superficial para a região do 

lado direito (A), esquerdo (B) e peitoral (C). 

 

A temperatura do ar (TA) e umidade relativa (UR) foram medidas a cada 15 minutos 

por meio de dois data-loggers HOBO Pro modelo U23-001, marca ONSET, colocados dentro 

das instalações no local de coleta dos parâmetros fisiológicos. O índice de temperatura e 

umidade (ITU) foi obtido pela fórmula: ITU = 0,8 Tbs + UR (Tbs - 14,3) / 100 + 46,3, descrita 

por Buffington, Collier e Canton (1982) (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Média das variáveis ambientais e Índice de Temperatura e Umidade. 

 Turnos  

Itens Manhã Tarde Média 

Variáveis Ambientais    

Temperatura do ar, °C 27,64 30,02 28,83 

Umidade relativa, % 73,93 64,91 69,42 

Índice de temperatura e umidade 78,14 80,48 77,31 

 

Os dados foram submetidos a análise de variância usando o PROC GLM do SAS 

(2004). Para as variáveis de consumo, digestibilidade, comportamento ingestivo, derivados de 

purina e balanço de nitrogênio foi utilizado o seguinte modelo matemático: 

 

Yij = μ + Si + Rj + (SR)ij + eij 
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onde: μ é a média geral; Si efeito do sexo (macho inteiro, castrado e fêmea); Rj o feito da 

restrição alimentar (ad libitum, 30 e 60%); (SR)ij efeito da interação entre sexo e restrição 

alimentar; eij erro aleatório. 

Para as variáveis fisiológicas TR e TS o seguinte modelo matemático foi utilizado: 

 

Yijk = μ + Si + Rj + Tk + (SR)ij + (ST)ik + (RT)jk + (SRT)ijk + eijk 

 

onde: μ é a média geral; Si efeito do sexo (macho inteiro, castrado e fêmea); Rj o efeito da 

restrição alimentar (ad libitum, 30 e 60%); Tk o efeito do turno (manhã e tarde); (SR)ij efeito da 

interação entre sexo e restrição alimentar; (ST)ik efeito da interação entre sexo e turno; (RT)jk 

efeito da interação entre restrição alimentar e turno; (SRT)ijk efeito da interação entre sexo, 

restrição alimentar e turno; eijk erro aleatório. 

 Adotou-se o nível de 5% de probabilidade para as comparações entre as médias, que 

foram realizadas pelo teste Tukey. 
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4 RESULTADOS 

 

A classe sexual e a restrição alimentar (P<0,05) influenciaram os consumos de 

nutrientes (Tabela 3). Machos inteiros apresentaram maiores consumos (P<0,05) MS, MO, PB, 

EE, FDNcp, CT e CNF. As fêmeas apresentaram maior consumo de EM (5,37 Mcal/kg de MS), 

seguidos dos machos castrados (4,71 Mcal/kg de MS) e machos inteiros (4,09 Mcal/kg de MS). 

No entanto, apresentaram menores consumos de MS e FDNcp (%PC e %PC0,75) em relação aos 

machos inteiros e castrados (P<0,05). Não houve diferença entre machos inteiros e castrados 

(P>0,05). A restrição alimentar obviamente influenciou o consumo de nutrientes (P<0,05), 

sendo o consumo de EM maior em animais submetidos a 60% de restrição alimentar, seguidos 

dos animais submetidos a restrição de 30%. 

O TAL e TRU não foram influenciados pela classe sexual (P>0,05), no entanto, 

foram influenciados (P<0,05) pela restrição alimentar. O TAL foi maior (P<0,05) em animais 

alimentados ad libitum. Os animais submetidos à 60% de restrição alimentar apresentaram 

menores TRU em relação aos demais planos alimentares impostos (Tabela 3). 

Machos inteiros obtiveram maiores ganhos de pesos diários (P<0,05) quando 

comparados aos machos castrados e às fêmeas (106,11; 71,67; 42,50 g/dia, respectivamente). 

Com o aumento da restrição alimentar houve diminuição (P<0,05) no ganho médio diário dos 

animais, sendo de 116,11, 80,83 e 23,33 g/dia, em animais alimentados ad libitum, e em animais 

com 30 e 60% de restrição alimentar, respectivamente. 
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Tabela 3 – Consumo de nutrientes, e comportamento ingestivo de cordeiros deslanados de diferentes classes sexuais (CS) submetidos a diferentes 

níveis de restrição alimentar (RA). 

Itens 
Classe Sexual†  Restrição Alimentar 

EPM* 
p-value 

I C F ad libitum 30% 60% CS RA CSxRA 

Consumo, g/dia 

Matéria seca 665,58a 594,23b 517,23c 803,60a 618,46b 354,98c 33,55 <0,0001 <0,0001 0,3673 

Matéria orgânica 624,87a 557,44b 485,25c 754,98a 579,79b 332,78c 31,55 <0,0001 <0,0001 0,3547 

Proteína bruta 113,05a 100,89b 87,51c 137,32a 104,28b 59,85c 5,79 <0,0001 <0,0001 0,3420 

Extrato etéreo 20,57a 18,31b 15,93c 25,02a 18,93b 10,86c 1,06 <0,0001 <0,0001 0,3686 

FDNcp‡ 275,08a 245,71b 213,91c 316,58a 265,64b 152,47c 12,74 <0,0001 <0,0001 0,4527 

Carboidratos totais 490,61a 437,67b 381,30c 591,82a 456,02b 261,74c 24,67 <0,0001 <0,0001 0,3576 

Carboidratos não fibrosos 216,14a 192,51b 167,88c 276,03a 190,92b 109,58c 12,14 <0,0001 <0,0001 0,2483 

Nutrientes digestíveis totais 424,46a 401,74a 347,68b 504,96a 418,00b 250,92c 19,51 0,0002 <0,0001 0,8771 

Consumo, Mcal/kg MS 

Energia metabolizável 4,09c 4,71b 5,37a 2,91c 4,01b 7,25a 0,33 <0,0001 <0,0001 0,1680 

Consumo, %PC 

Matéria seca 3,41a 3,31a 3,07b 3,95a 3,38b 2,47c 0,11 0,0006 <0,0001 0,2564 

FDNcp 1,42a 1,38a 1,28b 1,55a 1,45b 1,06c 0,04 0,0008 <0,0001 0,2667 

Consumo, %PC0,75 

Matéria seca 71,43a 68,02a 62,13b 83,75a 69,80b 48,02c 2,64 <0,0001 <0,0001 0,3955 

FDNcp 29,64a 28,20a 25,77b 32,99a 329,98b 20,63c 0,97 <0,0001 <0,0001 0,3988 

Comportamento ingestivo, h/dia 

Tempo de alimentação 2,76 2,58 2,76 4,44a 2,39b 1,27c 0,23 0,5158 <0,0001 0,7585 

Tempo de ruminação 7,26 6,81 6,53 8,17a 7,36a 5,05b 0,26 0,1129 <0,0001 0,5343 

* Erro padrão da média. † Classe sexual: I (machos inteiros); C (machos castrados); F (fêmeas). ‡ Fibra em detergente neutro corrigida para cinzas e proteína.  
a,b,c Médias seguidas de letras distintas na linha são diferentes entre si pelo teste Tukey (P<0,05). 
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Houve interação (P<0,05) entre a classe sexual e a restrição alimentar para os 

coeficientes de digestibilidade da MO, FDNcp e CT (Tabela 4). A digestibilidade da MO e 

FDNcp foram menores nos machos inteiros quando submetidos a restrição alimentar de 30%. 

Machos castrados e fêmeas não diferiram entre si (P>0,05) quando em alimentação ad libitum 

ou restritos a 60%. Maiores valores de digestibilidade de FDNcp e CT (P<0,05) foram 

observados em machos inteiros quando submetidos à restrição alimentar de 60% e os menores 

valores foram verificados nos animais sob regime ad libitum.  

 

Tabela 4 – Digestibilidade da matéria orgânica (MO), da fibra em detergente neutro corrigida 

para cinza e proteína (FDNcp) e carboidratos totais (CT), em função da classe sexual (CS) e 

restrição alimentar (RA) de cordeiros deslanados da raça Morada Nova. 

Item 

  Restrição alimentar 

EPM* CS RA CSxRA 
CS† 

ad 
libitum 

30% 60% 

Matéria 

Orgânica 

I 61,48Ab 65,91Bb 74,05Aa 

0,78 0,0314 <0,0001 0,0472 C 66,35Ab 72,12Ab 74,45Aa 

F 66,31Aa 71,22ABa 71,93Aa 

         

FDNcp 

I 41,54Ac 52,53Bb 65,39Aa 

1,41 0,0241 <0,0001 0,0197 C 49,67Ab 62,21Aa 62,50Aa 

F 48,69Ab 60,74Aa 61,18Aa 

         

CT 

I 60,69Ab 65,53Ab 74,28Aa 

0,81 0,0318 <0,0001 0,0345 C 66,16A 71,63A 72,61Aa 

F 65,57Ab 71,02Aab 71,52Aa 
*Erro padrão da média. 

† Classe sexual: I (machos inteiros); C (machos castrados); F (fêmeas). 
a,b,c Médias seguidas de letras distintas minúsculas nas linhas são diferentes entre si pelo teste Tukey (P<0,05). 
A,B,C Médias seguidas de letras distintas maiúsculas nas colunas, são diferentes entre si pelo teste Tukey (P<0,05). 

 

Não houve influência da classe sexual (P>0,05) nos coeficientes de digestibilidade 

da PB, EE e CNF. A classe sexual influenciou (P<0,05) o coeficiente de digestibilidade MS, 

sendo maior em machos castrados (Tabela 5). As digestibilidades de MS, PB e EE foram 

menores (P<0,05) em animais alimentados ad libitum em comparação aos valores encontrados 

em animais submetidos à restrição alimentar de 30 e 60%, que não diferiram entre si (P>0,05) 

(Tabela 5). 
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Tabela 5 – Digestibilidade da matéria seca e dos nutrientes em cordeiros deslanados de diferentes classes sexuais (CS) submetidos à restrição 

alimentar (RA). 

Item 
Classe Sexual†  Restrição alimentar EPM* p-value 

I C F ad libitum 30% 60%  CS RA CSxRA 

Digestibilidade           

Matéria seca 65,65b 68,96a 68,47ab 63,35b 68,41a 71,31a 0,79 0,0346 <0,0001 0,0649 

Proteína bruta 69,92 72,73 73,22 68,40b 72,57a 74,90a 0,73 0,0458 0,0002 0,1741 

Extrato etéreo 59,25 61,37 61,92 58,33b 62,86a 61,35ab 0,67 0,1573 0,0111 0,0987 

Carboidratos não-fibrosos 84,28 85,50 85,38 84,18 84,56 86,41 0,49 0,5724 0,1719 0,8573 

* Erro padrão da média. 

† Classe sexual: I (machos inteiros); C (machos castrados); F (fêmeas). 
a,b,c Médias seguidas de letras distintas nas linhas são diferentes entre si pelo teste Tukey (P<0,05). 
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O consumo de nitrogênio (CN), nitrogênio fecal (NF), nitrogênio endógeno basal 

(NEB) e perdas urinárias endógenas (PUE) foram maiores em machos inteiros (P<0,05; Tabela 

6). A restrição alimentar influenciou o balanço geral dos compostos nitrogenados (NC, NF, NU, 

BN, NR, NEB e PUE; P<0,05), sendo a restrição alimentar de 60% responsável pelos menores 

valores excretados. 

Volume urinário e excreção de creatinina não foram influenciados pela classe 

sexual e restrição alimentar (P>0,05) (Tabela 7). A classe sexual influenciou (P<0,05) a 

excreção de ácido úrico, sendo os maiores valores encontrados nos animais inteiros (0,36 

mmol/dia) e os menores nas fêmeas (0,25 mmol/dia). As excreções de alantoína reduziram 

significativamente quando os animais foram submetidos a restrição alimentar de 30 e 60% 

(P<0,05). Os maiores valores de alantoína foram observados em animais alimentados ad libitum 

(4,89 mmol/dia), seguido da restrição de 30% (3,82 mmol/dia) e restrição de 60%, com menor 

excreção (2,45 mmol/dia). Não houve diferença nas excreções de ácido úrico e DP (P>0,05) 

entre os animais mantidos ad libitum e com 30% de restrição alimentar, no entanto, animais 

com 60% de restrição obtiveram valores menores (P<0,05).  

Os compostos nitrogenados microbianos foram influenciados pela restrição 

alimentar (P<0,05). Nos animais com alimentação restrita a 60%, foram registrados menores 

valores de produção de PB microbiana (Tabela 7). A ESPB (g/kg de NDT) foi maior nos 

animais submetidos a restrição de 60%. 
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Tabela 6 – Balanço de Nitrogênio, nitrogênio endógeno basal (NEB) e perdas urinárias endógenas (PUE) em cordeiros deslanados de diferentes 

classes sexuais (CS) submetidos à restrição alimentar (RA). 

Itens 
Classe sexual†    Restrição alimentar 

EPM* 
p-value 

I C F ad libitum 30% 60% CS  RA CSxRA 

Nitrogênio (g/dia) 

Consumido 18,09a 16,14b 14,00c 21,97a 16,68b 9,58c 0,93 <0,0001 <0,0001 0,3385 

Fecal 5,65a 4,50b 3,85b 6,98a 4,61b 2,41c 0,36 <0,0001 <0,0001 0,0588 

Urinário 4,26 4,56 3,79 4,94a 4,47a 3,21b 0,19 0,0952 0,0001 0,5130 

Retido 4,81a 3,95ab 3,36b 6,54a 4,34b 1,24c 0,41 0,0108 <0,0001 0,5303 

Balanço de nitrogênio 8,16a 7,09ab 6,37b 10,06a 7,61b 3,97c 0,47 0,0027 <0,0001 0,4183 

NEB           

g/dia 3,34a 3,14b 3,00b 3,51a 3,26b 2,72c 0,07 0,0003 <0,0001 0,3720 

PUE            

g/dia 6,18a 5,95b 5,59b 6,36a 6,07b 5,49c 0,07 0,0002 <0,0001 0,3102 
* Erro padrão da média. 

† Classe sexual: I (machos inteiros); C (machos castrados); F (fêmeas).  
a,b,c Médias seguidas de letras distintas nas linhas são diferentes entre si pelo teste Tukey (P<0,05). 
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Tabela 7 – Efeito da classe sexual (CS) e da restrição alimentar (RA) sobre o volume urinário, excreção de creatinina, derivados de purina, síntese 

de compostos nitrogenados microbianos e eficiência de síntese de proteína microbiana (ESPB) em cordeiros deslanados. 

Itens 
Classe Sexual†  Restrição Alimentar 

EPM* 
p-value 

I C F ad libitum 30% 60% CS RA CSxRA  

Volume urinário           

l/dia 0,57 0,75 0,60 0,51 0,68 0,72 0,05 0,2974 0,2105 0,4162 

ml/dia 564,5 747,81 595,9 507,02 677,79 723,4 51,89 0,2973 0,2110 0,4159 

Excreção de creatinina           

mmol/dia 0,017 0,015 0,016 0,017 0,016 0,016 0,001 0,7002 0,8469 0,8791 

mmol/kg PC/dia 0,47 0,40 0,49 0,51 0,40 0,45 0,03 0,4495 0,3576 0,6198 

mmol/kg PC0,75/dia 0,98 0,83 0,98 1,07 0,83 0,89 0,06 0,4597 0,2311 0,6111 

Excreção de DP (mmol/dia)           

Alantoína 3,99 3,89 3,29 4,89a 3,82b 2,45c 0,22 0,1008 <0,0001 0,3973 

Ácido úrico 0,36a 0,33ab 0,25b 0,39a 0,33a 0,22b 0,02 0,0074 <0,0001 0,3602 

Xantina e hipoxantina 0,64 0,83 0,66 0,58 0,76 0,79 0,06 0,3060 0,2905 0,4016 

absDP 4,60 4,62 3,96 5,27a 4,52a 3,39b 0,19 0,0899 <0,0001 0,5028 

Derivados de purinas totais           

mmol/dia 4,99 5,04 4,199 5,87a 4,90a 3,46b 0,24 0,1104 <0,0001 0,4794 

mmol/PC^0,75 0,54 0,59 0,51 0,61a 0,55ab 0,47b 0,02 0,3333 0,0320 0,4078 

Produção de PB microbiana‡           

gPB/dia 20,88 20,98 17,99 23,94a 20,53a 15,38b 0,85 0,0900 <0,0001 0,5026 

ESPB           

g/kg de NDT 49,73 54,48 54,62 47,41b 49,19b 62,26a 1,93 0,3607 0,0008 0,1466 
* Erro padrão da média.  

† Classe sexual: I (machos inteiros); C (machos castrados); F (fêmeas). 

‡ Síntese de compostos nitrogenados microbianos: g de nitrogênio por dia; g de proteína bruta por dia. 
a,b,c Médias seguidas de letras distintas nas linhas são diferentes entre si pelo teste Tukey (P<0,05). 
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Não houve interação (P>0,05) entre a classe sexual, restrição alimentar e o turno de 

coleta para TR e TS. No entanto, houve interação (P<0,05) entre a classe sexual e a restrição 

alimentar para a TS do lado direito (Tabela 8). Foram detectadas menores temperaturas 

corporais nas fêmeas no período da manhã e tarde quando submetidas à 60% de restrição 

alimentar. Machos castrados apresentaram o mesmo comportamento das fêmeas no período da 

tarde (P<0,05). 

As TS do lado esquerdo, região peitoral e retal não foram influenciadas pela classe 

sexual (P>0,05), porém foram influenciadas pela restrição alimentar (P<0,05). As menores 

temperaturas (P<0,05) foram observadas nos animais submetidos à restrição alimentar de 60%. 

Houve influência (P<0,05) dos turnos de coleta sobre TS do lado esquerdo, peito e TR. As 

menores temperaturas (P<0,05) foram observadas nos animais no turno da manhã (Tabela 9). 
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Tabela 8 – Temperatura superficial (TS) em função da classe sexual (CS) e restrição alimentar (RA), em diferentes turnos (T). 

  Manhã Tarde 

EPM* 
p-value 

   Restrição Alimentar  Restrição Alimentar 

 CS† ad libitum 30% 60% ad libitum 30% 60% S R T SxR SxT RxT SxRxT 

TS, ºC 

   Lado Direito  

I 34,08Aa 33,92Aa 33,66Aa 34,95Aa 35,04Aa 34,97Aa 0,084 0,0115 <0,0001 <0,0001 0,0354 0,5002 0,3676 0,8833 

C 33,99Aa 34,18Aa 33,48Ab 35,02Aa 35,29Aa 34,68ABb         

F 33,74Aa 33,93Aa 33,03Bb 35,05Aa 35,08Aa 34,42Ba         

* Erro padrão da média. 

† Classe sexual: I (machos inteiros); C (machos castrados); F (fêmeas). 
a,b,c Médias seguidas de letras distintas minúsculas nas linhas são diferentes entre si pelo teste Tukey (P<0,05). 
A,B,C Médias seguidas de letras distintas maiúsculas nas colunas, são diferentes entre si pelo teste Tukey (P<0,05). 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9 – Efeito da classe sexual (CS), restrição alimentar (RA) e turno (T) sobre a temperatura superficial (TS) e temperatura retal. 

 Classe Sexual†      Restrição Alimentar Turno 
EPM* 

p-value 

Itens I C F ad libitum 30% 60% Manhã Tarde CS RA T CSxRA CSxT RAxT CSxRAxT 

TS, ºC                 

   Lado esquerdo 34,38 34,46 34,30 34,59a 34,57a 34,05b 33,83b 35,00a 0,085 0,0891 <0,0001 <0,0001 0,0882 0,9569 0,1574 0,6176 

   Região do peito 34,40 34,56 34,41 34,56a 34,51a 34,31b 33,90b 35,02ª 0,076 0,0136 <0,0001 <0,0001 0,1387 0,9062 0,5850 0,5823 

Temperatura retal, °C 40,15 40,11 40,05 40,29a 40,22a 39,81b 40,05b 40,16ª 0,034 0,1630 <0,0001 0,0128 0,0500 0,9679 0,4236 0,9110 

* Erro padrão da média. 

† Classe sexual: I (machos inteiros); C (machos castrados); F (fêmeas). 
a,b,c Médias seguidas de letras distintas nas linhas são diferentes entre si pelo teste Tukey (P<0,05). 
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5 DISCUSSÃO 

 

Diversos estudos têm demonstrado que a restrição alimentar reduz o consumo de 

alimento (GALVANI et al., 2010; DIAS et al., 2011; BEZERRA et al., 2013), a disponibilidade 

dos nutrientes para o crescimento (RODRIGUES et al., 2014) e as variáveis do comportamento 

ingestivo (CAMILO et al., 2012), modificando assim a utilização de proteína no metabolismo 

intermediário do animal (SAINZ, 1994). Com a diminuição da ingestão de alimentos há um 

menor fluxo da digesta no trato gastrointestinal (BLAXTER; GRAHAM; WAINMAN, 1956; 

VAN SOEST, 1994), aumentando o tempo de retenção das partículas (REGADAS FILHO et 

al., 2014), favorecendo a atuação dos microrganismos e como consequência o aumento da 

digestibilidade dos nutrientes (DIAS et al., 2011). Digestibilidade no rúmen é resultado da 

competição entre as taxas de digestão e passagem (DHANOA et al., 1995), estando 

positivamente correlacionada com o consumo de MS (VAN SOEST, 1994).  Os maiores 

coeficientes de digestibilidade de proteínas foram observadas nas dietas dos animais em 

restrição alimentar, que pode ser explicado pela redução da contribuição das perdas endógenas. 

O maior aproveitamento dos compostos nitrogenados nos animais sob restrição alimentar pode 

ser justificado pela diminuição da excreção de NU e NF, indicado pelo BN positivo, pois 

aparentemente há uma intensificação na reciclagem de nitrogênio e maior conservação dos 

compostos nitrogenados, promovendo em menor desperdício de proteína para o meio ambiente. 

Nesse estudo não foi observado BN negativo, indicando que as exigências proteicas dos animais 

foram atendidas. 

Os cordeiros inteiros apresentaram maior ingestão e eficiência de utilização de 

nutrientes, denotando maiores ganhos diários. Isso ocorreu porque machos inteiros apresentam 

maiores requerimentos de energia e proteína para o crescimento (COSTA et al., 2013; 

PEREIRA et al., 2014), demandando maiores ingestões (NRC, 2000; 2007). A ação de 

hormônios andrógenos promove variações nas curvas de crescimento das classes sexuais, o que 

pode também influenciar o nível de consumo (BAILEY; DUFF, 2005). Além disso, a 

testosterona age sobre proliferação das células satélites, localizadas perifericamente à fibra do 

músculo, resultando em hipertrofia muscular, devido ao aumento da capacidade de síntese 

proteica, justificando o fato dos machos possuírem maior quantidade de fibras musculares pós-

natal e, portanto, maior peso corporal em distintas idades (DAYTON; WAITH, 2008). Fêmeas, 

entretanto, apresentam menores consumos de nutrientes, explicado pela composição do ganho 

(NRC, 2001), uma vez que o desenvolvimento do tecido adiposo ocorre precocemente nestes 
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animais (VALADARES FILHO et al., 2010), influenciando negativamente na ingestão de 

alimento (BUTTERFIELD, 1988) e consequente menor ganho de peso. 

Alguns estudos têm sido conduzidos para determinar os requerimentos proteicos de 

ovinos deslanados (REGADAS FILHO et al., 2011; COSTA et al., 2013). O conhecimento da 

produção de proteína microbiana (FUJIHARA; SHEM; MATSUI, 2007) é indispensável para 

estipular estratégias alimentares, principalmente para atendimento dos requerimentos proteicos 

dos animais (VALADARES FILHO et al., 2010, REGADAS FILHO et al., 2011, COSTA et 

al., 2013). Assim, o uso da excreção de derivados de purina na urina é uma ferramenta útil para 

medir a produção de ácidos nucleicos pela microbiota ruminal (CHEN et al., 1990) e em 

animais sob regime de restrição alimentar possibilita o conhecimento dos aminoácidos 

disponíveis no duodeno (CHIZOTTI et al., 2008), para atendimento dos requerimentos de 

proteína para mantença (NRC, 2001). Existe pouca informação sobre excreção de derivados de 

purina em ovinos deslanados (PEREIRA et al., 2016). Neste estudo, a excreção de creatinina 

foi constante, independente da classe sexual e do nível de restrição em que os animais foram 

submetidos. A creatinina é formada em um processo não enzimático e irreversível da remoção 

de água da fosfocreatina no tecido muscular (HARPER; RODWELL; MAYES, 1982). Devido 

a sua produção constante e proporcional ao peso corporal dos animais é utilizada para estimar 

a excreção urinária de animais ruminantes em amostras pontuais (VALADARES et al., 1997; 

KOZLOSKI et al., 2005; PRATES et al., 2012; DAVID et al., 2015). Ovinos submetidos à 

restrição alimentar, diminuem seu CMS e consequentemente há menor fluxo de ácidos 

nucleicos de origem microbiana para os intestinos. Esse fator é comprovado pelas menores 

excreções de DP totais, ácido úrico e alantoína, principal componente individual de DP 

excretado na urina. No presente estudo, a excreção de alantoína em animais de diferentes classes 

sexuais foi de 84,01%, refletindo a excreção total de derivados de purina, já que é encontrada 

em maior proporção, em torno de 85% dos derivados de purinas (VERBICK et al., 1990).  

Ácido úrico, xantina e hipoxantina são excretados na urina em taxa constante e elevada nos 

rins, de aproximadamente 33% por hora em ovelhas (CHEN; ØRSKOV; HOVELL, 1991) e 

bovinos (GIESECKE et al., 1993). Nos ruminantes, a maior parte da purina que flui para o 

intestino delgado é de origem microbiana e as purinas absorvidas exógenas são excretadas na 

urina após a saturação nas vias de salvamento. A excreção de DP e a produção de PBmic é 

proporcional ao CMS (CHEN et al., 1992; MA et al., 2013), tendo alta correlação com o fluxo 

de compostos nitrogenados microbianos para o duodeno (PUCHALA; KULASEK, 1992). 

Porém a menor taxa de passagem atribuída a baixa ingestão de alimento faz com que ocorra 

aumento no aproveitamento dos nutrientes, observado pelo aumento da digestibilidade dos 
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nutrientes. Com isso, a ocorrência de menores perdas de nitrogênio e maximização da 

sincronização entre proteína e carboidratos dietéticos no rúmen pode resultar em melhor 

eficiência na utilização de proteína microbiana, como pode ser observado nos animais 

submetidos a 60% de restrição alimentar. 

A eficiência microbiana pode ser representada pela produção de células 

microbianas (número ou massa) sintetizadas por unidade de substrato utilizada. Nos sistemas 

de exigências nutricionais de ruminantes, a eficiência microbiana pode ser expressa como 

função do NDT (NRC, 2001; 2007), da energia metabolizável fermentescível (AFRC, 1993) ou 

da disponibilidade de carboidratos no rúmen (RUSSELL et al., 1992). Dos fatores que 

influenciam a eficiência microbiana destacam-se a disponibilidade e a sincronização entre 

energia e os compostos nitrogenados (N) (PIRT, 1965; VAN KESSEL; RUSSELL, 1996; 

DIJKSTRA; FRANCE; TAMMINGA, 1998; RUSSELL, 1998). Considerando que em 

condições tropicais, os carboidratos fibrosos são a maior fonte de energia no rúmen e que as 

gramíneas destas regiões apresentam teores médios ou baixos de proteína, a disponibilidade de 

N no rúmen pode ser o principal fator limitante do crescimento microbiano neste 

compartimento (NOLAN; LENG, 1972). O valor médio da ESPB neste estudo foi estimado em 

53,14 g/kg de NDT, porém, menor que o valor médio obtido de 76,2 g PBmic por kg de NDT 

em estudos com ovinos e caprinos em regiões tropicais recebendo rações controle (FONSECA 

et al., 2006; ARGÔLO et al., 2010; CARVALHO et al., 2010; PEREIRA et al., 2016).  

A temperatura superficial (TS), com utilização da termografia infravermelha, vem 

sendo utilizada para avaliar as respostas fisiológicas e a produção de calor pelos animais 

(MONTANHOLI et al., 2008). Uma parte da energia é perdida na forma de calor por meio da 

superfície da pele (KLEIBER, 1975), promovendo variação na temperatura tegumentar 

(MONTANHOLI et al., 2008). A TS, com o uso da termografia infravermelha, permite verificar 

acuradamente a transferência de calor, resultando em melhor avaliação e entendimento da 

eficiência alimentar e energética do animal (MONTANHOLI et al., 2009; HUNTINGTON et 

al., 2012). No presente estudo a TS permitiu demostrar que a restrição alimentar minimiza as 

perdas de calor pela pele do animal. Obviamente esse fato ocorreu em virtude do animal 

maximizar o uso de nutrientes no corpo, menor incremento calórico foi produzido pelas reações 

endergônicas (KLEIBER, 1975).  

No período da tarde foi registrado maiores valores de TS e TR. Os parâmetros 

fisiológicos dos ruminantes são influenciados diretamente por fatores climáticos como 

temperatura, umidade relativa e radiação solar (FURTADO et al., 2012).  Normalmente, 

aumento de temperatura ambiental é acompanhada pelo aumento da temperatura retal, exigindo 
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maior esforço do animal para garantir a termorregulação (VIANA; MEDEIROS; SOUZA, 

2013). Apesar da diferença encontrada nesse estudo, os valores de TR permaneceram dentro 

dos valores fisiológicos sugeridos por Marek e Mócsy (1973), para animais jovens até um ano 

(38,5 a 40,5 °C). Os resultados demonstraram a adaptabilidade dos cordeiros deslanados ao 

clima tropical mesmo sob condições de estresse crítico, como demonstrado pelo ITU (80,48). 

Machos castrados e fêmeas em restrição alimentar de 60% apresentaram menores valores para 

TS do lado direito. Contudo, do lado esquerdo e no peito, essa constatação foi encontrada em 

todos os animais sob restrição alimentar de 60%. A menor ingestão de alimento resultou em 

menor tempo gasto com as atividades de alimentação e ruminação, diminuindo o incremento 

calórico proveniente da dieta. Segundo Lachica e Aguilera (2005) e Cañas et al. (2003), o tempo 

gasto com atividades de alimentação pode aumentar de 10 a 26 % a produção de calor do 

animal, resultando em maior custo energético. A maior variação da TS no lado esquerdo do 

animal é devido localização topográfica dos estômagos, que segundo Ørskov e Ryle (1990), 

torna essa região do corpo um indicador das variações de temperatura no seu interior. 

Desta forma, entende-se que os animais submetidos por muito tempo em condições 

tropicais modificam seus processos fisiológicos, tornando-se mais adaptados ao clima quente 

(MCDOWELL, 1974; HOPKINS et al., 1978), alterando os padrões ingestivos, a utilização dos 

nutrientes ingeridos e consequente diminuição em seus gastos energéticos de mantença para 

garantir a termorregulação.  Além disso, em ambientes com temperaturas elevadas, a 

produtividade é comprometida, visto que a ingestão de alimentos é reduzida e, segundo 

Chilliard e Bocquier (2000), o consumo voluntário de alimentos é normalmente correlacionado 

positivamente com a produção de calor no jejum. Assim, animais que são submetidos ao 

processo de aclimatação ao calor alteram seus processos fisiológicos na tentativa de reduzir a 

produção de calor (STARLING et al 2005; BERNABUCCI et al., 2010). 
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6 CONCLUSÕES 

 

Consumo e digestibilidade de nutrientes são influenciados por restrições 

alimentares mais severas. Classe sexual não influencia a excreção de derivados de purina e 

síntese de proteína microbiana, entretanto, a restrição alimentar maximiza a eficiência de síntese 

de proteína microbiana. A restrição alimentar diminui as perdas de calor pela superfície corporal 

de cordeiros.  
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