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RESUMO 

O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de estimar a síntese de 

proteína microbiana por meio da excreção urinária de derivados de purina em ovinos Santa 

Inês alimentados com resíduo de cervejaria desidratado (RCD) nas proporções de 0, 20, 40, 

60 e 80% de inclusão na porção concentrada da ração. O experimento foi conduzido no Setor 

de Digestibilidade Animal do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Ceará, 

utilizando 35 cordeiros da raça Santa Inês, com peso corporal médio de aproximadamente 

16,00 ± 1,69 kg, aproximadamente 70 dias de idade, avaliados em delineamento inteiramente 

casualizado, com cinco rações experimentais e sete repetições. A obtenção das amostras de 

urina dos cordeiros ocorreu por meio da técnica de coleta spot. A duração do experimento foi 

determinada pelo tempo necessário para que a média de peso corporal dos animais de um dos 

tratamentos atingisse 28 kg, ocasião em que todos os animais experimentais foram abatidos. 

Observou-se efeito linear decrescente (P<0,05) para as excreções totais de creatinina, 

expressas em mg/kg PC/dia e mg/kg PC0,75. A excreção diária de derivados de purina, 

expressa em mmol/dia, apresentou para alantoína e purinas totais, efeito linear decrescente 

(P<0,05). Contudo para o ácido úrico, não houve interferência da inclusão do resíduo de 

cervejaria desidratado (P>0,05). A xantina + hipoxantina apresentou efeito quadrático 

(P<0,05), com menor valor para a excreção do derivado de purina com a inclusão de 50% do 

subproduto na ração. A absorção diária de purinas microbianas, expressa em mmol/dia, 

apresentou efeito linear decrescente (P<0,05) à medida que o resíduo de cervejaria 

desidratado foi adicionado à ração. O mesmo comportamento foi observado para a síntese de 

compostos microbianos no rúmen, expressos em g/dia. A percentagem da excreção diária para 

alantoína e a absorção diária de purinas apresentaram efeito linear decrescente (P<0,05), 

enquanto para o ácido úrico não foi obtido efeito significativo (P>0,05). Xantina + 

hipoxantina, expressa em %, apresentou efeito linear crescente com a adição do subproduto. 

A eficiência de síntese de proteína microbiana, expressa em g/kg, para N microbiano e PB 

microbiana por matéria orgânica digestível consumida (MODC), por matéria orgânica 

digestível aparentemente fermentada no rúmen (MODAFR) e por nutrientes digestíveis totais 

consumidos (NDTC) não foram influenciadas (P>0,05) pela inclusão de resíduo de cervejaria 

desidratado na porção concentrada da ração. A inclusão do resíduo de cervejaria desidratado 

na porção concentrada das rações para cordeiros Santa Inês não influencia a síntese de 

proteína microbiana.  

 



 

 

Palavras-chave: Microrganismos ruminais. Pequenos ruminantes. Subprodutos agrícolas.  



 

 

ABSTRACT 

The present study was carried out with the objective of estimating the synthesis of 

microbial protein through urinary excretion of purine derivatives in Santa Ines sheep fed with 

dehydrated brewery residue (RCD) in the proportions of 0, 20, 40, 60 and 80% of inclusion in 

the concentrated portion of the ration. The experiment was conducted in the Animal 

Digestibility Sector of the Department of Animal Science of the Federal University of Ceara, 

using 35 lambs of the Santa Ines breed, with a mean body weight of approximately 16.00 ± 

1.69 kg, approximately 70 days old, evaluated in a completely randomized design with five 

experimental rations and seven replications. Urine specimens were obtained from the lambs 

using the spot collection technique. The duration of the experiment was determined by the 

time required for the mean body weight of the animals of one treatment to reach 28 kg, at 

which time all experimental animals were slaughtered. A linear decreasing effect (P<0.05) 

was observed for total creatinine excretions expressed in mg/ kg PC/ day and mg/ kg PC0,75. 

The daily excretion of purine derivatives, expressed in mmol/ day, presented for allantoin and 

total purines, a linear decreasing effect (P <0.05). However, for uric acid, there was no 

interference from inclusion of dehydrated brewery residue (P> 0.05). The xanthine + 

hypoxanthine showed a quadratic effect (P <0.05), with a lower value for purine derivative 

excretion with 50% of the byproduct in the diet. The daily absorption of microbial purines, 

expressed in mmol/day, showed a linear decreasing effect (P <0.05) as the dehydrated brewery 

residue was added to the feed. The same behavior was observed for the synthesis of microbial 

compounds in the rumen, expressed in g/day. The same behavior was observed for the 

synthesis of microbial compounds in the rumen, expressed in g/day. The percentage of daily 

excretion for allantoin and daily purine absorption had a linear decreasing effect (P<0.05), 

whereas for uric acid, no significant effect was observed (P>0.05). Xanthine + hypoxanthine, 

expressed in %, presented increasing linear effect with addition of the byproduct. The 

efficiency of microbial protein synthesis, expressed in g/kg, for N microbial and microbial PB 

by digestible organic matter consumed (DOMC), by digestible organic matter apparently 

fermented in the rumen (DOMAFR) and by total digestible nutrients consumed (TDNC) did 

not were influenced (P>0.05) by inclusion of dehydrated brewery residue in the concentrated 

portion of the ration. The inclusion of dehydrated brewery residue in the concentrated portion 

of Santa Ines lamb rations does not influence microbial protein synthesis. 

Keywords: Agricultural by-products. Ruminal microbiology. Small ruminants.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

A posição da ovinocultura no cenário econômico brasileiro é de destaque, pois 

ocorre investimento significativo nesse setor agropecuário como criação alternativa, havendo 

crescimento da demanda para o mercado consumidor interno e expansão da oferta no âmbito 

internacional, no que concerne à produção de carne, lã ou pele. O rebanho brasileiro de ovinos 

é de 18,4 milhões de cabeças, aproximadamente, segundo o IBGE (2016). 

Os ovinos pertencentes à raça Santa Inês têm bom potencial de adaptabilidade, 

sendo animais de dupla aptidão, para carne e pele, possuem aparência robusta e ausência de 

lã. Para o desenvolvimento do setor, existem ações que viabilizam um retorno econômico 

favorável ao produtor de ovinos e, entende-se que essas ações devem ser compostas por 

métodos que priorizem a sanidade, a genética, o bem-estar e, singularmente, a nutrição.  

A utilização de resíduos agroindustriais como fonte alternativa de ingredientes 

para alimentação dos rebanhos possibilita a redução dos custos de produção, contribui para a 

maximização dos potenciais produtivos, otimiza manejos nutricionais, e além disso, a 

inclusão dos subprodutos na alimentação animal garante o descarte funcional do resíduo 

produzido. Diante disso, a elaboração de informações sobre valores nutricionais, sobre a 

funcionalidade dos compostos alimentares no organismo do animal e a forma adequada de 

inserção do resíduo na dieta, gera confiabilidade sobre a utilização desses subprodutos. 

O resíduo da indústria de cervejaria é um exemplo de subproduto agroindustrial, 

que possui características nutricionais potencialmente adequadas à alimentação dos rebanhos, 

pois é produzido após a manipulação de matérias-primas agrícolas para a extração do amido 

dos cereais, milho ou arroz. A utilização desse resíduo como ingrediente de rações pode 

ocorrer na forma úmida ou desidratada, quesito que irá depender da forma de 

comercialização, modo de armazenamento e inserção na dieta dos animais. O resíduo de 

cervejaria é um ingrediente de alto teor proteico, alto teor de fibra solúvel em detergente 

neutro (FDN), de carboidratos totais (CHOT) e extrato etéreo (EE). 

Cerca de 80% das exigências nutricionais para os gastos calóricos do metabolismo 

dos ruminantes são atendidas pela proteína microbiana sintetizada no rúmen. Por meio da 

quantificação da produção de proteína microbiana, pode-se realizar a estimativa de eficiência 

da síntese microbiana dos animais, para que haja um melhor conhecimento desse processo e 

assim otimizá- lo por meio da nutrição, com a inclusão de ingredientes alternativos. 

A técnica de análise da produção de proteína microbiana denominada de excreção 

urinária dos derivados de purina (DP), possui estimativas próximas à realidade, utilizando-se 
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da vantagem de ser um método não-invasivo, aferindo o fluxo de compostos nitrogenados 

microbianos para o intestino do animal, possibilitando a mensuração de ácido úrico, alantoína, 

xantina e hipoxantina, que são os derivados de purina excretados na urina dos ovinos. 

Diante do exposto, objetivou-se neste trabalho realizar a estimativa de produção 

de proteína microbiana, por meio da excreção urinária de derivados de purina, em cordeiros 

Santa Inês alimentados com resíduo de cervejaria desidratado na porção concentrada da ração.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Cenário da ovinocultura brasileira  

A produção brasileira de ovinos, a qual apresenta crescimento constante, 

concentra-se nas regiões Nordeste e Sul do País, onde pode-se encontrar mais de 85% do 

rebanho nacional. É plausível ressaltar que a região Nordeste, apresentou taxas de 

crescimento maiores que as outras regiões do País, possuindo 63% do rebanho brasileiro de 

ovinos, segundo dados obtidos pela Análise da Pesquisa Pecuária Municipal - 2016 (2017), 

que afirma haver cerca de 18,4 milhões de ovinos no Brasil.  

 O desenvolvimento agrícola dos rebanhos é para as vertentes de exploração 

comercial e de agricultura de subsistência. As escolhas criteriosas sobre as características 

raciais dos animais são imprescindíveis para o sucesso da produção. Em regiões de clima frio, 

como a região sul brasileira, a produção irá preconizar a criação de animais especializados 

para produção de lã, carne ou aptidão mista, assim tendo preferência por raças lanadas (SILVA 

et al., 2013). Para a região Nordeste, que possui grande potencial de mercado, a criação é 

voltada para a comercialização da carne e da pele. A preferência dos produtores nesse 

contexto de região semiárida é por raças deslanadas e especializadas para esse tipo de 

produção (SILVA JR. et al., 2014).  

A ovinocultura possui vantagens relacionadas ao aumento de produtividade por 

hectare, possibilidade de associação com outros tipos de criação em uma mesma unidade 

produtiva e material genético de boa qualidade. A cadeia de produção da carne ovina 

apresenta grandes perspectivas futuras para os mercados interno e externo. Como exemplo, o 

Ceará, estado da região Nordeste, a produção de carne ovina em 2018 encontra-se em 11,4 mil 

toneladas, aproximadamente, com estimativa de crescimento de 2% ao ano considerando a 

última década. Os dados apresentam um consumo de 1,2 kg de carne ovina/habitante/ano, 

evidenciando o potencial de crescimento dessa vertente de produção (LUCENA et al., 2018).  

Porém, a exploração ineficiente dos potenciais da cultura acarreta deficiências 

comerciais como a informalidade nas vendas, a ausência de promoção comercial, a falta de 

padronização dos cortes na produção de carne, sazonalidade, pouco ou nenhum conhecimento 

sobre o mercado consumidor e nicho de mercado (RIBEIRO, 2018).  
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2.1.1 Raça Santa Inês 

O setor da ovinocultura reflete suas transformações desde décadas passadas. Os 

rebanhos de exploração comercial foram economicamente manipulados com a introdução de 

raças especializadas e técnicas de manejo que proporcionaram um aumento de produtividade 

(VIANA, 2008). A busca por aperfeiçoamento da criação de ovinos, os avanços no 

melhoramento genético e as colaborações com unidades governamentais de pesquisa, o 

investimento sobre estudos relacionados a raças e sua adaptação tem mostrado que há um 

prevalecimento na escolha dos produtores nordestinos por animais da raça Santa Inês, 

principalmente nos polos comerciais da região semiárida nordestina (REGO NETO et al., 

2014). 

Esses animais têm bom potencial de desenvolvimento, possuem dupla aptidão de 

produção, carne e pele, são de aparência robusta e com ausência de lã. Diante de condições 

normais de alimentação e favoráveis ao desenvolvimento, a fêmea da raça Santa Inês pode 

apresentar peso vivo, em média, de 40 a 60 kg, enquanto o macho pode alcançar valores de 

até 120 kg (COSTA JUNIOR et al., 2006).  

 O potencial da raça Santa Inês pode ser observado por meio do que vem 

acontecendo nos estados das regiões Centro Oeste e Sudeste, onde as raças lanadas de grande 

porte, utilizadas para a produção de carne vêm comumente sendo substituídas por animais da 

raça Santa Inês, devido às suas características reprodutivas que são consideradas ideais, como 

sua boa produção de leite para alimentação dos filhotes, que a qualifica como raça de 

potencial materno superior para produção de cordeiros (SOUSA et al., 2005).  

 É uma raça ideal para produções agrícolas de alta produção, devido ao seu 

potencial de conversão alimentar, precocidade, rusticidade e boa aceitação do mercado 

consumidor por possuir produto final mais magro da carne caprina. De modo geral, a 

aceitabilidade da carne ovina pode ser considerada maior que a da carne caprina, sendo 

também o aroma da carne dos ovinos mais suave (TSHABALALA et al., 2003), além de ser 

mais macia e suculenta. A alimentação, em conjunto com fatores como genética e nutrição, é 

uma categoria fundamental para que se atinja o ápice da qualidade nos produtos da 

ovinocultura (COSTA et al., 2008). Neiva et al. (2004) afirmam que a dieta dos rebanhos 

pode influenciar a suscetibilidade dos animais ao estresse sob condições ambientais não 

favoráveis, principalmente para os animais das raças originarias de regiões tropicais e 

deslanados como a Santa Inês. Assim, as relações entre consumo, constituição alimentar, 

fatores ambientais e os parâmetros fisiológicos, devem ser analisadas objetivando melhorias 
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no desempenho animal. 

2.2 Ingredientes alternativos na alimentação de ruminantes 

Na criação de animais ruminantes, a alimentação é responsável por grande parte 

dos custos de produção, sendo também uma variável que necessita de conhecimentos básicos 

e fundamentais sobre as características e a composição química dos alimentos a serem 

fornecidos. Têm-se que visar a formulação de dietas que estejam balanceadas à necessidade 

dos animais, ocasionando a máxima utilização da capacidade digestiva para aproveitamento 

dos alimentos consumidos (ALVES et al., 2003). 

A busca pela redução dos custos de produção tem sido conduzida para a utilização 

racional dos recursos alimentares disponíveis. Assim, o setor produtivo vem analisando 

alternativas de fontes de alimentação economicamente menos onerosas (MURTA et al., 2011). 

Perante a baixa produtividade no semiárido nordestino, causada pelos diversos fatores 

ambientais desfavoráveis para a produção animal, há a evidência da necessidade de 

armazenamento de alimentos ou a adoção de práticas de inserção de alimentos ditos como 

alternativos. Nesse cenário, é primordial que hajam respostas satisfatórias e rápidas no 

sistema de produção (RAMOS et al., 2010).  

Os subprodutos vegetais são suplementos alimentares de importância elevada 

dentro do processo produtivo. Como fonte de energia e proteína mais baratas que as fontes 

convencionais, envolvem uma busca por resultados nos animais e a melhor utilização possível 

para a otimização da alimentação (VAN SOEST, 1994).  

Cardoso et al. (2006) afirmam que o principal objetivo da formulação de dietas 

balanceadas é adequar quantidade com a qualidade do alimento fornecido, buscando basear-se 

segundo as exigências nutricionais dos animais. Os fatores que necessitam de atenção por 

parte de produtores e técnicos são avaliar as condições nutricionais conforme as categorias 

produtivas, compreender o manejo ao realizar suplementação estratégica e buscar a relação 

custo-benefício das dietas utilizadas em torno do desempenho dos animais (ROGÉRIO et al., 

2016). Dessa forma, os subprodutos agroindustriais vêm recebendo destaque especial nas 

pesquisas sobre alimentação e nutrição, uma vez que são de baixo custo de aquisição ao 

produtor e possuem potencial nutricional vantajoso ao rebanho (CHAVES et al., 2014).  

Garantir que haja fornecimento constante e o consumo adequado de nutrientes a 

partir da inclusão de subprodutos, custo de aquisição acessível, disponibilidade regional e 

qualidade nutritiva igual ou superior aos ingredientes comumente utilizados é um aspecto de 

fundamental importância (ROGÉRIO et al., 2016). 
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Característica relevante dos subprodutos agroindustriais é possibilidade de 

grandes volumes de produção a partir do processamento e beneficiamento de diversas culturas 

agrícolas nos processos de obtenção de alimentos ou produtos industrializados. Várias 

culturas processadas nas agroindústrias, como arroz, algodão, caju, acerola, laranja, produzem 

quantidades consideráveis de subprodutos de boa qualidade, e que podem ser potencialmente 

aproveitados no fornecimento da alimentação animal (LEITE et al., 2005). 

 A utilização sustentável destes subprodutos é, na maioria das vezes, limitada pela 

falta de reconhecimento das características nutricionais apresentadas e de seu valor 

econômico como ingrediente para ração, assim como pela falta de dados de desempenho dos 

rebanhos alimentados com dietas que apresentem algum nível de inclusão de produtos 

alternativos (CHAVES et al., 2014). Van Soest (1994) afirmou que os constituintes químicos e 

as taxas de degradação ruminal apresentam diferenças significativas entre a variedade de 

resíduos utilizados. Perante essa informação, é de interesse analisar os resíduos viáveis para a 

alimentação, com o intuito da obtenção de dados relacionados às frações de proteína bruta e 

carboidratos totais, de onde poderá se estipular os cálculos matemáticos para a formulação das 

dietas. 

Pela ênfase dada à preservação ambiental e a utilização para a nutrição dos 

animais, a indústria de produção de cerveja apresenta o resíduo de cervejaria. A rentabilidade 

do resíduo de cervejaria, associada a redução de poluição ambiental, pode ser de fundamental 

importância para uma exploração sustentável (STEFANELLO et al., 2014), consistindo em 

subproduto que se caracteriza de forma viável para a utilização como alimento alternativo, 

com realce para seu potencial na redução dos custos alimentícios para os ruminantes 

(BARROS BRITO et al., 2016). 

 

2.3 Utilização de subprodutos de indústria cervejeira 

A contribuição socioeconômica da produção cervejeira é decorrente da 

versatilidade de seus produtos e subprodutos na cadeia comercial, fornecendo suporte ao 

agronegócio e nas práticas de sustentabilidade ambiental, pela reciclagem e reaproveitamento 

dos resíduos. Sendo um setor tradicionalmente conhecido no Brasil, está presente em todas as 

metrópoles, constituindo uma cadeia que vai do agronegócio ao varejo, integrando mercados, 

logística, construção civil e outros. Com mais de 2,7 milhões de pessoas atuando ao longo da 

cadeia produtiva e sua atuação movimentando redes que são responsáveis por 1,6% do 
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PIB e 14% da indústria de transformação nacional, é forte incrementador da economia 

nacional (CERVBRASIL, 2018). 

Notavelmente, ao contrário do que se vê no mercado da cevada no âmbito 

internacional, onde mais de 65% da produção comercial é voltada para a utilização como 

forrageira e ração para as criações de animais, o cultivo comercial de cevada no Brasil é 

destinado à fabricação de malte, matéria-prima fundamental da indústria cervejeira (DE 

MORI et al., 2007). 

De acordo com Pereira et al. (2009), o resíduo de cervejaria, também denominado 

como polpa de cerveja ou polpa de malte, é o subproduto advindo da filtração do mosto 

cervejeiro, composto por frações do malte prensado e dos compostos que não foram 

solubilizados durante o processo de fabricação do produto final, tendo também em porções 

menores, raízes de malte, cevada e outros cereais. Esse subproduto corresponde a cerca de 

85% do resíduo total gerado no processo de filtração, sendo assim, um material gerado em 

volumes industriais, com baixa sazonalidade de produção para utilização na pecuária (COSTA 

et al., 2006). 

O resíduo acima citado, por ser fracionado de um produto em estado líquido, pode 

ser encontrado na forma úmida ou fermentada, devido a não utilização de máquinas de 

desidratação nas unidades produtivas. Todavia, a apresentação com elevada umidade limita ou 

inviabiliza a utilização em locais distantes do local de processamento, pois haverá 

dificuldades no armazenamento, transporte e conservação nas propriedades rurais 

(BROCHIER e CARVALHO, 2009).  

As estratégias convencionais de conservação do resíduo para uso posterior na 

forma úmida podem ser através de métodos de ensilagem ou prensagem (POLAN et al., 

1985). Avaliando as alternativas possíveis nas unidades rurais e com auxílio de pesquisas 

científicas, uma alternativa viável pode ser o método da desidratação do resíduo de cervejaria, 

possibilitando o deslocamento entre propriedades e o armazenamento do material por maiores 

períodos de tempo e reduzindo o volume de material a ser armazenado (ARAUJO et al., 

2016). 

O resíduo de cervejaria desidratado (RCD) não possui padrão de qualidade 

especificado devido à sua composição variável ao longo do ciclo produtivo durante o ano 

(BERGMANN et al., 2015). Os valores nutricionais do resíduo são ligados ao método de 

fabricação da cerveja no processo industrial, assim como há a interferência acerca da origem 

dos ingredientes e da inclusão de mais de um tipo de cereal, como milho, arroz e, ou trigo 

para a fermentação (VELASCO, 2009).   



22 

 

Sobre as possíveis desvantagens sobre a utilização de malte e outros subprodutos 

da indústria cervejeira, têm sido relatados surtos esporádicos de síndromes tremorgênicas 

associadas à contaminação por micotoxinas, em bovinos e ovinos, por ocasião de surgimento 

de cepas tóxicas de Aspergillus clavatus Desm. durante os períodos de armazenagem 

(BEZERRA JR. et al., 2009). A utilização do resíduo de cervejaria na alimentação dos 

animais e a administração do ingrediente deve prezar pelos cuidados básicos quanto à 

quantidade, ao armazenamento e ao manejo antes do cocho (BRUST et al., 2015) 

O RCD apresenta 26,50% de proteína bruta (PB) (NRC, 1998), corroborando 

afirmações feitas por Meneghetti e Domingues (2008), onde o teor proteico pode apresentar 

variações de 17 e 35% PB com base na matéria seca. O teor do extrato etéreo está em torno de 

6,93% (VALADARES FILHO et al., 2006) e a fibra em detergente ácido (FDA) e nutrientes 

digestíveis totais (NDT) próximos de 34,30 e 63,00%, respectivamente (POLAN et al., 1985). 

O resíduo de cervejaria constitui fonte proteica de origem vegetal que é 

naturalmente protegida da degradação ruminal, sendo denominada proteína by-pass 

(CHAVES et al., 2014). A explicação para essa afirmação é atribuída às mudanças 

ocasionadas pela extração dos compostos solúveis e durante o processamento, em toda a 

composição da fração de proteínas, gerando a predominância das proteínas insolúveis e uma 

baixa degradabilidade ruminal (CLARK et al., 1987). Essa característica pode ser uma 

vantagem quando o resíduo de cervejaria é tratado como complemento ou substituto às fontes 

de proteína mais utilizadas, como o farelo de soja e a ureia, que possuem taxa de degradação 

ruminal maior. (MENEGHETTI e DOMINGUES, 2008).  

 

2.4 Proteína microbiana ruminal e sua estimativa  

De acordo com Kozloski (2005), entre a microbiota ruminal e os animais 

ruminantes ocorre relação de simbiose onde, por meio da contribuição de fornecimento de 

substrato e habitat por parte dos ruminantes, os microrganismos fornecem os produtos da 

fermentação para a conversão de energia. Aproximadamente, 80% da proteína bruta 

microbiana que chega ao duodeno é constituída de proteína verdadeira, enquanto que os 

outros 20%, aproximadamente, são oriundas de ácidos nucléicos. As bactérias representam 

cerca de 90% da proteína microbiana verdadeira e são a maior fonte de proteína para o 

ruminante. Tal característica proporciona um aproveitamento mais eficiente dos compostos 

nitrogenados não proteicos e de alimentos que possuem fração fibrosa de baixa qualidade, 

gerando energia e absorção de nutrientes através da degradação ruminal (VALADARES 
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FILHO et al., 2006a). 

A proteína microbiana na nutrição de ruminantes é de fundamental importância, pois é 

uma fonte de alta qualidade de aminoácidos (AAs) prontamente disponíveis para a absorção, 

semelhantes aos encontrados no leite e nos tecidos, possuindo aproximadamente 85% de teor 

de digestibilidade aparente intestinal (VALADARES FILHO e VALADARES, 2001). O valor 

energético do alimento deve ser avaliado, para que seja possível a demonstração do 

aproveitamento e digestibilidade dos nutrientes, possibilitando a quantificação do percentual 

de cada nutriente da fração alimentar (KITESSA et al., 1999).  

Os requerimentos de proteínas para ruminantes possuem estimativas complexas, 

uma vez que as alterações a que são submetidas no rúmen também devem ser mensuradas. 

Desse modo, serão considerados, além das exigências proteicas para o animal, os 

requerimentos energéticos e de N para a síntese proteica microbiana (LEAL et al., 2007).  

A proteína metabolizável (PM) no intestino dos ruminantes é representada pelo 

valor total de AAs provenientes da digestão intestinal da proteína microbiana produzida no 

rúmen, da proteína não degradada no rúmen (PNDR) oriunda da alimentação e da proteína 

endógena (BERCHIELLI et al., 2011). A nutrição dos animais será maximizada a partir do 

momento em que houver otimização da eficiência da proteína microbiana, que é a principal 

fonte proteica utilizada pelos ruminantes (FALEIRO NETO et al., 2016).  

É fundamental um estudo sobre as fontes de proteína verdadeiras habitualmente 

utilizadas para a nutrição de ruminantes, assim como aquisição de maiores conhecimentos 

sobre a quantidade de proteína produzida pela microbiota ruminal para melhor atender às 

exigências proteicas dos animais (ÍTAVO et al., 2002). A determinação da contribuição da 

proteína microbiana (P-mic) constitui um importante estudo sobre a nutrição proteica de 

ruminantes (CHEN & GOMES, 1992).  

Para a captação dos dados de produção de proteína microbiana no rúmen, há 

diversas metodologias e os compostos nitrogenados microbianos são mensurados por meio de 

indicadores, classificados em internos e externos. As técnicas que se utilizam de marcadores 

externos podem ser onerosas e resultar análises imprecisas sobre o fluxo dos produtos da 

síntese (VAGNONI et al., 1997).  

A utilização de metodologias que afere os processos gastrointestinais de maneira 

não invasiva são as mais adequadas por serem simples e apresentarem estimativas próximas 

aos resultados reais, gerando uma maior confiabilidade, mas necessitando de um resultado 

comparativo para que seja validada. (PEREZ et al., 1996).  

Em busca da simplificação dos métodos e na tentativa de eliminar a imprecisão 
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nos resultados, comumente, está sendo utilizada a creatinina excretada na urina como um 

indicador para estimar o volume urinário total. O método de excreção diária de derivados de 

purina acolhe as premissas fundamentais de utilização de indicadores externos, sendo um 

procedimento simples e de caráter não-invasivo, evitando a contaminação da microbiota e a 

perda de variáveis que contribuiriam para um resultado de fluxo de proteína microbiana 

duodenal mais preciso (RENNÓ et al., 2000; BEZERRA et al., 2010).  

Os produtos finais metabólicos ou derivados de purina (DP) definidos como 

alantoína, ácido úrico, xantina e hipoxantina, são excretados na urina de bovinos, caprinos e 

ovinos, sendo a alantoína o componente que apresenta maior valor. Os DP são originários de 

duas fontes distintas, as purinas que são absorvidas no intestino delgado e as purinas 

endógenas, que são liberadas do metabolismo dos ácidos nucleicos teciduais (CHEN e 

GOMES, 1992).  Tanto de origem endógena quanto de origem exógena, os derivados de 

purinas são absorvidos pela corrente sanguínea rapidamente, atingindo a rota hepática de 

forma inalterada e prontamente disponível.  

As purinas não absorvidas são completamente convertidas em produtos finais 

metabólicos, que em sua rota primária, são destinadas para excreção urinária (CHEN e 

GOMES, 1992). Para fins de calcular a contribuição da proteína verdadeira microbiana 

digestível (PVMD) no intestino delgado, há a necessidade de conhecer a síntese de proteína 

microbiana (BEZERRA et al., 2010). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

 

O experimento foi realizado em conformidade com as normas éticas preconizadas 

pela comissão (Protocolo 36/2015), estando de acordo com os preceitos da Lei 11.794, de 8 de 

outubro de 2008, do Decreto 6899 de 15 de julho de 2009, com as normas editadas pelo 

Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA), adotados pelo 

Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) e aprovado pela Comissão de Ética 

em Pesquisa Animal (CEUA), da Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza – CE. 

A pesquisa foi conduzida no Setor de Digestibilidade, pertencente ao 

Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Ceará, localizado no Campus do Pici 

em Fortaleza – CE. A temperatura média dentro das baias de contenção dos animais foi de 

28,3ºC, sendo esse valor obtido com auxílio de registradores eletrônicos no galpão 

experimental (GONÇALVES, 2016). 

 

3.1 Animais e arranjo experimental  

 

Foram utilizados 35 cordeiros da raça Santa Inês, com peso corporal médio de 

16,00 ± 1,70 kg, aproximadamente 70 dias de idade. Os animais foram previamente 

identificados com brincos numerados, pesados, vermifugados com produto a base de 

ivermectina e vacinados contra clostridioses, havendo também o fornecimento das vitaminas 

Potenay® e ADE.  

Houve necessidade de prévia adaptação dos animais às condições experimentais, a 

qual ocorreu por um período de 15 dias, onde permaneceram em baias coletivas. Após este 

período, os cordeiros foram distribuídos nos tratamentos aleatoriamente, de acordo com o 

nível 

de inclusão do resíduo de cervejaria desidratado no concentrado e direcionados para as baias 

individuais de alvenaria, com piso de concreto forrado com maravalha e providas de 

comedouros e bebedouros. 

 O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com cinco 

tratamentos, que consistiam nos cinco níveis de inclusão, 0, 20, 40, 60 e 80% do resíduo de 

cervejaria desidratado na porção concentrada da ração, e sete repetições. O encerramento do 

experimento ocorreu quando os grupos de animais experimentais atingiram o peso médio de 

28 kg. 
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3.2 Rações experimentais 

As rações experimentais foram compostas por feno de capim-tifton 85 (Cynodon 

dactilon L.), grão moído de milho, farelo de soja, fosfato bicálcico, premix mineral e o 

resíduo de cervejaria desidratado nas proporções avaliadas (Tabelas 1 e 2). As rações foram 

formuladas de acordo com as recomendações do NRC (2007) para ganho médio diário de 200 

g, com relação volumoso: concentrado de 60:40. 

O fornecimento das rações experimentais foi realizado duas vezes ao dia, às 08h e 

16h. As sobras foram pesadas diariamente, permitindo o ajuste na oferta da ração de acordo 

com o consumo do dia anterior, de modo a se obter sobra de 10% do total fornecido, 

garantindo o consumo voluntário dos animais. Durante o período experimental, a água esteve 

permanentemente à disposição dos animais. 

A obtenção do resíduo de cervejaria ocorreu em forma úmida. Para a desidratação, 

o resíduo foi distribuído em lonas plásticas e exposto ao sol durante oito dias, entre 08h e 17h, 

sendo revolvido a cada 60 minutos e recolhido ao final da tarde. Após a secagem, o resíduo de 

cervejaria desidratado (RCD) foi pesado, acondicionado em sacos plásticos e posteriormente 

incluso na proporção de 0; 20; 40; 60 e 80% da porção concentrada das rações experimentais. 

Durante o período experimental, foram coletadas amostras dos ingredientes (feno 

de capim-tifton 85, grão de milho moído, farelo de soja e resíduo de cervejaria desidratado) e 

rações concentradas com seus diferentes níveis de inclusão (0; 20; 40; 60 e 80% de RCD), e 

conduzidas ao Laboratório de Nutrição Animal do Departamento de Zootecnia da UFC. As 

amostras foram pré-secas em estufa de circulação forçada de ar a 65 ± 5ºC, por 72 h. Após 

esse período, as amostras foram expostas à temperatura ambiente por uma hora e pesadas para 

determinação da matéria pré-seca. Em seguida, foram moídas em moinho de facas tipo 

“Willey”, utilizando-se peneira com crivos de um milímetro, acondicionadas em potes 

plásticos e armazenadas para posteriores análises.  

Os ingredientes e as rações concentradas foram analisados quanto aos teores de 

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

acordo com os procedimentos recomendados pela AOAC (1990). As determinações dos 

teores de FDN, FDA e lignina foram realizadas conforme Van Soest et al. (1991).  

Os teores de carboidratos totais (CHOT) foram obtidos segundo Sniffen et al. 

(1992), de acordo com a fórmula %CHOT = 100 - (%PB + %EE + %MM) e os carboidratos 
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não fibrosos (CNF) conforme a equação proposta por Weiss (1999): % CNF = 100 - 

(%FDNcp + %PB + %EE + %MM), sendo FDNcp a fibra em detergente neutro corrigida para 

cinzas e proteínas. Determinou-se o teor de nitrogênio insolúvel em detergente neutro (NIDN) 

e nitrogênio insolúvel em detergente ácido (NIDA), de acordo com Licitra et al. (1996). O 

teor de NDT foi calculado de acordo com Weiss (1999): NDT = PBd + CNFd + FDNcpd + 

EEd x 2,25; onde PBd, CNFd, FNDcpd e EEd correspondem a proteína bruta digestível, 

carboidratos não fibrosos digestíveis, fibra em detergente neutro corrigida para cinzas e 

proteína digestível e extrato etéreo digestível, respectivamente. 

 

Tabela 1 - Composição química dos ingredientes e das rações concentradas experimentais em 

g/kg MS-1 

Nutrientes 

 Ingredientes   Resíduo de Cervejaria Desidratado (%)1  
Feno 
capim 
Tifton 

85 

Milho 
grão 

moído 

Farelo 
de soja 

RCD 0 20 40 60 80 

Matéria Seca 928,75 934,01 944,81 937,90 930,85 931,04 956,07 930,33 958,71 

Proteína Bruta 74,69 87,69 493,64 288,74 213,24 229,60 223,46 230,50 248,00 

Matéria Mineral 57,97 15,24 72,04 34,25 60,14 59,43 53,95 54,38 50,14 

Extrato Etéreo 21,92 49,03 20,45 78,69 37,20 45,08 53,54 56,41 68,29 

FDN2 826,35 169,36 130,73 562,05 134,73 244,53 342,36 453,71 490,66 

FDNcp3 776,10 157,84 72,90 427,60 115,07 201,88 280,76 365,95 388,11 

FDA4 444,17 67,80 78,20 155,25 95,93 206,38 230,78 257,17 292,74 

CHOT5 845,43 848,04 413,87 598,32 689,42 665,88 669,06 658,71 633,57 

CNF6 69,33 690,20 340,97 193,13 574,35 464,00 388,29 292,76 245,46 

NIDN/MS7 8,00 1,80 9,20 21,50 3,10 6,80 9,80 14,00 16,40 

NIDN/N8 9,70 10,80 70,70 38,20 23,30 27,80 28,70 30,90 33,40 

NIDA/MS9 1,90 2,10 5,60 6,40 2,60 8,50 9,70 10,60 12,30 

NIDA/N10 4,40 31,10 71,30 41,00 27,40 41,00 41,80 41,30 42,20 

¹Níveis de inclusão de RCD na porção concentrada da ração. 2Fibra em detergente neutro; 3Fibra em detergente 
neutro corrigido para cinzas e proteína; 4Fibra em detergente ácido; 5Carboidratos totais; 6Carboidratos não 
fibrosos; 7Nitrogênio insolúvel em detergente neutro na matéria seca; 8Nitrogênio insolúvel em detergente neutro 
no nitrogênio total; 9Nitrogênio insolúvel em detergente ácido na matéria seca; 10Nitrogênio insolúvel em 
detergente ácido no nitrogênio total. 
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Tabela 2 - Composição percentual e química das rações experimentais.
 

 

Resíduo de cervejaria desidratado (%) 
Ingredientes (%MN)

 
0 20

 
40

 
60

 
80

 

Feno de capim Tifton 85 60 60 60 60 60 

Concentrado1
 40 40 40 40 40 

Milho grão moído 27,60 22,80 18,20 13,44 6,80 

Farelo de soja 11,20 8,00 4,60 1,36 0,00 

RCD 0,00 8,00 16,00 24,00 32,00 

Fosfato bicálcico2 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Premix mineral 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Composição química (g/kg MS) 

 Matéria Seca 930,85 931,62 931,56 931,52 931,69 

Proteína Bruta 124,30 127,40 129,68 132,61 143,17 
Matéria Mineral 47,06 46,76 46,35 46,03 46,78 

Extrato Etéreo 28,97 32,26 35,60 38,90 41,66 

FDN3 557,19 589,84 622,57 655,24 687,18 

FDNcp4 517,39 541,69 566,15 590,49 613,22 

FDA5 293,97 300,64 307,28 313,94 320,79 

Lignina 50,13 83,14 93,95 108,11 118,78 

CHOT6 787,67 781,58 776,37 770,46 756,39 

CNF7 270,28 241,69 213,80 185,35 150,33 

NIDN/MS8 6,33 7,67 8,99 10,33 11,80 

NIDN/N9 16,72 16,99 17,15 17,40 18,78 

NIDA/MS10 2,35 2,58 2,80 3,03 3,33 

NIDA/N11 19,21 18,71 18,14 17,63 17,87 

NDT12 634,45 586,56 565,53 539,22 554,94 
¹Composição centesimal em relação à ração total; ²Composição: Ca 24%; P 18%; 3Composição: Ca 7,5%;P 
3%; Fe 16.500 ppm; Mn 9.750 ppm; Zn 35.000 ppm; I 1.000 ppm; Se 225 ppm; Co 1.000 ppm;3Fibra em 
detergente neutro;4Fibra em detergente neutro corrigido para cinzas e proteína; 5Fibra em detergente 
ácido;6Carboidratos totais; 7Carboidratos não fibrosos;8Nitrogênio insolúvel em detergente neutro na matéria 
seca; 9Nitrogênio insolúvel em detergente neutro no nitrogênio total; 10Nitrogênio insolúvel em detergente ácido 
na matéria seca;11Nitrogênio insolúvel em detergente ácido no nitrogênio total; 12Nutrientes digestíveis totais . 
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3.3 Compostos nitrogenados microbianos 

 

A partir da mensuração dos derivados de purina, foram determinados os dados de 

produção de nitrogênio de origem bacteriana e a eficiência da síntese microbiana. A obtenção 

das amostras de urina dos cordeiros ocorreu por meio da técnica de coleta spot, onde a 

amostra de urina é obtida após quatro horas da alimentação dos animais. A urina foi captada 

com auxílio de um aparato que envolvia o prepúcio dos animais, com amarração no dorso 

prover sustentação aos sacos plásticos. Após micção espontânea dos animais, o saco plástico 

foi recolhido e a urina filtrada em gaze.  

Seguindo metodologia de Valadares et al. (1999), em cada amostra que continha 

cinco mL de urina foram adicionados 45 mL de solução de ácido sulfúrico a 0,036 N, para 

evitar a destruição dos derivados de purina que ocorre em pH básico. Em seguida, o material 

foi congelado em freezer a – 20°C para posteriores análises. 

O volume urinário foi estimado por meio da concentração de creatinina excretada 

na urina (VALADARES et al., 1997) utilizando o kit comercial Labtest®. A determinação do 

ácido úrico na urina também foi realizada por meio de kit comercial (Labtest®), sendo a 

quantidade total de ácido úrico excretado diariamente obtida pela multiplicação da 

concentração do ácido úrico pelo volume urinário diário. 

Para o cálculo das estimativas dos derivados de purina, assume-se que uma porção 

do ácido nucléico dietético alcança o intestino delgado (CHEN e GOMES, 1992). Para a 

determinação de alantoína, xantina e hipoxantina na urina dos animais adotou-se a marcha 

laboratorial proposta por Chen e Gomes (1992), com a quantidade total de alantoína e de 

xantina + hipoxantina excretadas diariamente sendo obtidas pela multiplicação de suas 

respectivas concentrações pelo volume urinário diário, obtido previamente com o teste de 

creatinina. Obteve-se a excreção total de derivados de purina por meio da soma da excreção 

diária de ácido úrico, alantoína e xantina + hipoxantina. 

 Os valores para a absorção diária de purinas microbianas foram calculados 

através da equação proposta por Chen e Gomes (1992):  Abs. de purinas mic. ((mmol )/dia) = 

0,84X + (0,15PC0,75 e-0,25 X), onde 0,84 é a constante de recuperação das purinas absorvidas 

como derivados de purina na urina; X equivale a excreção diária de derivados de purina em 

mmol/dia; 0,15 representa a excreção endógena de derivados de purina, em mmol/dia, e PC0,75 

é a constante para a variável peso metabólico (kg); e e-0,25 representa a constante da taxa de 

substituição da síntese de novo por purinas exógenas absorvidas.  

A síntese ruminal de compostos microbianos nitrogenados foi obtida utilizando a 
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equação proposta por Chen e Gomes (1992), onde o fluxo intestinal de compostos 

nitrogenados (N) microbianos (Ŷ, g N/dia) foi calculado em função das purinas microbianas 

absorvidas (X, mmol/dia), utilizando-se a equação Ŷ = (70X) / (0,83 x 0,116 x 1000), em que 

70 representa o conteúdo de N nas purinas (mg N/mmol); 0,83‚ a digestibilidade das purinas 

microbianas; e 0,116‚ a relação descrita para N-purina: N-total dos microrganismos.  

A estimativa de eficiência microbiana, a qual pode-se obter a produção diária de 

proteína microbiana, é determinada pelo valor, em gramas, de N microbiano sintetizado 

dividido pelo valor, em quilogramas, de matéria orgânica fermentada no rúmen (GERON et 

al. 2007).  

  
3.4 Análise estatística 

As variáveis foram submetidas aos testes de Kolmogorov-Smirnov (1951) e 

Barttlet (1937), para verificação de normalidade e homocedasticidade, respectivamente. Foi 

realizada análise de variância e, sendo os tratamentos quantitativos, estes foram analisados 

por meio do desdobramento dos tratamentos em regressão linear, quadrática e desvio por meio 

do teste F (P<0,05). O software estatístico utilizado para as referidas análises foi o Sisvar 5.3 

build 77 (FERREIRA, 2011). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Observou-se efeito linear decrescente (P<0,05) para as excreções totais de 

creatinina, expressas em mg/kg PC/dia e mg/kg PC0,75 (Tabela 3), o que pode ser atribuído ao 

peso corporal médio dos animais, uma vez que as inclusões de RCD crescentes acarretaram 

em menores pesos corporais médios dos cordeiros (ARAÚJO, 2016). 

 

Tabela 3 – Excreções urinária e de creatinina em cordeiros Santa Inês alimentados com 

resíduo de cervejaria desidratado. 

¹Erro padrão da média; 2Ỹ = 0,57NS; 3Ŷ = 606,85 – 0,71 X (R2 = 0,86); 4Ŷ = 276,13 – 0,24X (R2 =0,86); NS= 

Não significativo. *Significativo a 5% de probabilidade. 

 

Os valores para excreções diárias de alantoína e purinas totais apresentaram 

comportamento linear decrescente (P<0,05; Tabela 4) à medida que foi aumentando os níveis 

de inclusão do resíduo de cervejaria na porção concentrada da ração. A cada 1% de inclusão 

de resíduo de cervejaria, obteve-se redução de 0,03 mmol/dia nos teores de alantoína e de 

purinas totais na excreção diária de purinas. É possível destacar que a excreção de creatinina é 

pouco influenciada pelo teor de proteína, carboidratos não fibrosos ou nitrogênio não proteico 

da ração. Desta forma, compreende-se que as variações nos níveis de creatinina observados 

não são proporcionadas pela composição da ração (OLIVEIRA et al., 2001). 

Variáveis 
Resíduo de cervejaria desidratado 

EPM¹ Valor-P* 0 20 40 60 80 

Excreção urinária 

(L/dia)2 0,61 0,63 0,52 0,42 0,65 - 0,4577 

Excreção total de creatinina 

(mg/kg PC/dia)3 607,71 596,73 578,12 550,03 560,45 8,18 0,0153 

(mg/kg PC 0,75)4 276,40 272,61 266,26 256,48 260,02 2,82 0,0151 
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Tabela 4 – Excreção diária de derivados de purina (mmol/dia), absorção de purinas 
microbianas (mmol/dia) e síntese de compostos microbianos nitrogenados no rúmen (g/dia) 
em cordeiros Santa Inês alimentados com resíduo de cervejaria desidratado. 

 
¹Erro padrão da média; 2Ŷ = 5,96 – 0,03X (R2 = 0,48); 3Ỹ = 0,59NS; 4Ŷ= 0,017-0,002X+0,00002X2 (R2= 0,39); 
5Ŷ= 6,11 -0,03X (R2= 0,48); 6Ŷ= 7,75 – 0,05X (R2= 0,46); 7Absorção diária de purinas microbianas; 8Ŷ= 5,63 – 
0,44X (R2= 0,46); 9Síntese de nitrogênio microbiano; 10Ŷ= 35,22 – 0,22X (R2 = 0,46); 11Síntese de proteína bruta 
micro-biana; NS = Não significativo; *Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Para a excreção de ácido úrico, os valores não foram influenciados (P>0,05) pela 

inclusão do resíduo de cervejaria, com média de 0,59 mmol/dia. Sobre a estimativa de fluxo 

de nitrogênio microbiano através de ácido úrico e alantoína, a atividade da enzima uricase no 

fígado degradando ácido úrico em alantoína, poderá influenciar na excreção de ácido úrico 

(FALEIRO NETO et al., 2016) 

Os teores de xantina + hipoxantina foram influenciados pelo RCD e apresentaram 

efeito quadrático (P<0,05), onde o menor valor de excreção desse derivado foi obtido ao nível 

de inclusão de 50% de resíduo de cervejaria desidratado na porção concentrada da ração. 

 Vagnoni e Broderick (1997), em estudos sobre a utilização de feno ou silagem de 

alfafa para a avaliação da resposta de aumento no suprimento proteico a partir da síntese de 

proteína microbiana, afirmaram que há concomitância entre o fluxo duodenal dos compostos 

nitrogenados microbianos e a excreção dos derivados de purina.  

A absorção diária de purinas foi influenciada (P<0,05) pela inclusão do RCD e 

apresentou efeito linear decrescente, reduzindo em 0,05 mmol/dia a cada 1% de resíduo de 

Variáveis 
Resíduo de cervejaria desidratado 

EPM¹ Valor-P* 
0 20 40 60 80 

Alantoína2 5,52 6,78 3,74 2,92 4,09 0,3211 0,0058 

Ácido úrico3 0,62 0,89 0,44 0,45 0,53 0,0511 0,0884 

Xantina+hipoxantina4 0,16 0,17 0,13 0,11 0,16 0,0058 0,0376 

Purinas totais5 5,69 6,95 3,88 3,03 4,25 0,3224 0,0057 

Ab. de purinas mic6,7 7,16 9,01 4,40 3,31 5,13 0,4849 0,0079 

Síntese de N mic8,9 5,20 6,56 3,20 2,40 3,73 0,3525 0,0079 

Síntese de PB mic10,11 32,52 40,94 20,03 15,02 23,32 2,2033 0,0079 



34 

 

cervejaria desidratado.  Yu et al. (2002) concluíram que a excreção de purinas microbianas 

pode ser influenciada pelo peso corporal, consumo de nutrientes, origem da proteína e energia 

da dieta e também por características genéticas da própria espécie. 

Belenguer et al. (2002) afirmaram que para ovinos e caprinos, bem como para 

animais não ruminantes, como os suínos, dentre os valores de excreção urinária de DP 

destacam-se as concentrações de xantina + hipoxantina, em relação aos valores excretados por 

bovinos, que possuem a ação da enzima xantina oxidase na corrente sanguínea e nos tecidos, 

excretando assim em maior quantidade alantoína e ácido úrico. Fonseca et al. (2006), 

avaliando a produção microbiana por meio de estimativas em cabras lactantes alimentadas 

com diferentes teores de proteína na dieta, afirmaram que houve menor contribuição da 

alantoína entre as purinas, sendo registradas maiores excreções totais de DP em caprinos 

alimentados com níveis variados de proteína bruta (11,5, 13,5, 15,5 e 17,5% PB na matéria 

seca) na dieta.  

Com relação à síntese de compostos nitrogenados, observou-se efeito linear 

decrescente (P<0,05) para os teores de N microbiano e PB microbiana, expressos em g/dia. A 

medida que se acrescentou 1% de resíduo de cervejaria no concentrado, houve a redução da 

excreção em 0,44 g/dia de N-mic, e 0,22 g/dia no teor de PB-mic excretada. Para Faleiro Neto 

et al. (2016), o declínio na produção de compostos nitrogenados pode ocasionar alterações no 

desempenho do animal decorrente de uma menor síntese de proteína microbiana.  

A adição do resíduo de cervejaria desidratado ocasionou decréscimo linear 

(P<0,05; Tabela 5) no percentual de excreção de alantoína, onde a medida em que foi 

adicionado 1% de subproduto, ocorreu diminuição de 0,03% desse derivado de purina. A 

excreção de alantoína é expressivamente encontrada na proporção de ± 85% nos derivados de 

purina, caracterizando a excreção de purinas totais, assim como afirmaram Vagnoni et al. 

(1997). 

 Entre a proporção das purinas microbianas podem ocorrer variações geradas pelo 

aumento ou redução da produção total de derivados de purina. As porcentagens de variação 

encontradas para a proporção entre as purinas para os ovinos é de 10 a 20% de ácido úrico e 5 

a 10% de xantina + hipoxantina (CHEN e GOMES, 1992), além da porcentagem já descrita 

anteriormente para alantoína. 
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Tabela 5 – Percentagem da excreção diária de alantoína, ácido úrico e xantina + hipoxantina 

em relação à excreção total de derivados de purina (%) em cordeiros Santa Inês alimentados 

com resíduo de cervejaria desidratado. 

¹Erro padrão da média; 2Ŷ= 87,15 – 0,03X (R2= 0,70); 3Ỹ = 9,17NS; 4Ŷ= 2,62 + 0,02X (R2= 0,70); NS =Não 

significativo; *Teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

 

 Com relação a excreção de ácido úrico, a porcentagem de excreção diária não foi 

influenciada (P>0,05) pela inclusão do resíduo de cervejaria, demonstrando efeito não 

significativo para a análise de variância. Com média obtida entre os valores desse derivado de 

purina foi de 9,17%, valor semelhante ao obtido por Chen e Gomes (1992) de 10 a 20% de 

ácido úrico para a porcentagem total de derivados de purina para ovinos. 

Os valores percentuais para a variável xantina + hipoxantina foram influenciados 

e apresentaram efeito linear crescente (P<0,05), com aumento de 0,02% para cada 1% de 

aumento dos percentuais de inclusão do resíduo de cervejaria desidratado. 

Resultados aparentemente maiores sobre as taxas de N-mic e PB-mic/NDT kg 

pode ser relacionados a uma maior digestibilidade dos carboidratos não-fibrosos que, como 

são uma fração prontamente disponível no rúmen, garantem a energia necessária para 

utilização do nitrogênio disponível pelos microrganismos ruminais (MENDES, 2008).  

Valadares Filho et al. (2006), afirmaram que o primeiro fator limitante ao 

crescimento microbiano ruminal é o provimento de energia. Portanto, os sistemas nutricionais 

utilizam as estimativas do fornecimento de energia para os animais de forma a indicar a 

síntese de proteína microbiana. A produção de proteína microbiana é mensurada com base nos 

teores de carboidratos digestíveis totais, energia metabolizável, matéria orgânica fermentável 

Variáveis 
Resíduo de cervejaria desidratado 

EPM¹ Valor-P* 
0 20 40 60 80 

Alantoína (%)2 87,42 86,44 85,96 84,13 85,33 0,4923 0,0722 

Ácido úrico (%)3 9,95 10,94 10,29 12,47 10,91 0,4338 0,2654 

Xantina + 

hipoxantina (%)4 
2,63 2,62 3,76 3,40 3,76 0,2513 0,0982 
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ou pelo total de nutrientes digestíveis (NRC, 2001). 

Tendo em vista que as dietas foram elaboradas para serem isoproteicas, a variação 

entre os diferentes níveis de inclusão pode ser devido à natureza da proteína contida no 

resíduo de cervejaria, esclarecendo que existe uma porção proteica do resíduo que não é 

disponibilizada para a microbiota ruminal e alcança o intestino delgado (SILVA et al., 2010). 

Essa proteína é passível de ser encontrada na forma de proteína não degradável no rúmen, em 

torno de 50% (GERON et al., 2007). 

 Durante o processo de fabricação dos produtos da indústria de cervejaria há a 

elevação das temperaturas e os produtos também pode sofrer ação de elementos biológico ou 

químicos, o que resulta em desequilíbrio nas características nutritivas alimentares. Para os 

sistemas nutricionais, a síntese de proteína bruta microbiana por unidade de energia é 

considerada inalterável, e com isso, pode-se inferir que não serão todos os nutrientes que 

poderão ser utilizados pelos microrganismos ruminais (SILVA et al., 2010). Van Soest (1994) 

afirma que a redução da digestibilidade dos nutrientes pode ser oriunda comumente da 

competição entre a digestão e a taxa de passagem. 

Para os dados da tabela de eficiência de síntese microbiana composta por N 

microbiano e PB microbiana, de acordo com as variáveis matéria orgânica digestível 

consumida (MODC), matéria orgânica digestível aparentemente fermentada no rúmen 

(MODAFR) não houve efeito significativo (P>0,05; Tabela 6) em função dos níveis de 

inclusão do resíduo de cervejaria desidratado. Os resultados de eficiência microbiana, 

expressos em g N-mic/NDT kg e em g PB/NDT kg, observados neste experimento não foram 

alterados (P>0,05) pelos níveis de inclusão do resíduo de cervejaria. Para o comportamento 

observado, corroborando NRC (1985), a produção de PB-Mic pode ser ligada à energia 

fermentada no rúmen, expressa como função da matéria orgânica aparentemente degradada 

(VALADARES FILHO et al., 2006).
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Tabela 6 – Eficiência de síntese microbiana (g/kg) em cordeiros Santa Inês 

alimentados com resíduo de cervejaria desidratado. 

¹Erro padrão da média; 2Ỹ= 10,46NS; 3Produção de nitrogênio microbiano por matéria orgânica digestível 

consumida; 4Ỹ= 6,76NS; 5Produção de nitrogênio microbiano por matéria orgânica digestível aparentemente 

fermentada no rúmen; 6Ỹ= 65,03NS; 7Produção de proteína bruta microbiana por matéria orgânica digestível 

consumida; 8Ỹ= 42,27NS;  9Produção de proteína bruta microbiana por matéria orgânica digestível aparentemente 

fermentada no rúmen; 10Ỹ= 9,14 NS; 11Produção de nitrogênio microbiano por nutrientes digestíveis totais 

consumidos; 12Ỹ=57,14 NS; 13Produção de proteína bruta microbiana por nutrientes digestíveis totais consumidos;  

NS =Não significativo; *Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Os resultados de eficiência microbiana, expressos em g N-mic/NDT kg e em g 

PB/NDT kg, observados neste experimento não foram alterados (P>0,05) pelos níveis de 

inclusão do resíduo de cervejaria. Para o comportamento observado, corroborando NRC 

(1985), a produção de PB-Mic pode ser ligada à energia fermentada no rúmen, expressa como 

função da matéria orgânica aparentemente degradada (VALADARES FILHO et al., 2006). 

Variáveis 
Resíduo de cervejaria desidratado EPM¹ Valor-P* 0 20 40 60 80 

N-Mic/MODC2,3 11,34 16,76 7,92 6,32 9,69 0,9552 0,0509 

N-Mic/MODAFR4,5 7,38 10,90 5,14 4,10 6,30 0,6210 0,0509 

PB-Mic/MODC6,7 70,88 104,71 49,50 39,50 60,57 5,9698 0,0509 

PB-Mic/MODAFR8,9 46,07 68,07 32,18 25,68 39,37 3,8804 0,0509 

N-Mic/NDTC10,11 10,04 14,51 7,08 5,49 8,60 0,8355 0,0526 

PB-Mic/NDTC12,13 62,76 90,72 44,24 34,30 53,70 5,2218 0,0526 
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5 CONCLUSÃO 

 

O resíduo de cervejaria desidratado quando incluso, em até 80%, na porção 

concentrada de rações para cordeiros Santa Inês não influencia a síntese de proteína 

microbiana.  
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