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Introdução

No Nordeste o rebanho de ovino e 
caprino é de 8,71 e 9,33 milhões de cabeças
respectivamente, representando o efetivo de 
caprinos de 92,83% e o de ovino 57,86% do 
rebanho nacional [1]. No entanto, cerca de 
70 a 75% desta região é semi-árida [2]. Esta 
produção é limitada a duas estações 
climáticas, uma chuvosa e seca. Desta 
forma, tendo a caatinga como base no 
sistema de produção de caprinos no semi-
árido, independente da época, a
suplementação é considerada uma boa 
forma de manejo nutricional dos animais 
nos períodos de escassez, proporcionando 
viabilidade econômica do sistema, já que 
nesse período, há uma deficiência do aporte 
de nutrientes para o atendimento das 
exigências dos animais [3].

As exigências protéicas dos 
ruminantes são atendidas mediante a 
absorção intestinal de aminoácidos 
provenientes, principalmente, da proteína 
microbiana ruminal e da proteína dietética 
não-degradada no rúmen [4]. A proteína 
microbiana responde, em média, por 59% 
da proteína que chega ao intestino delgado 
[5], o que denota a importância do estudo 
dos mecanismos de síntese de proteína 
microbiana [6].

Este trabalho teve como objetivo
estimar a síntese de proteína microbiana, 
em caprinos mantidos a pasto no semi-árido 
pernambucano.
Material e métodos

O experimento foi realizado no
Centro de Treinamento em Caprino-

Ovinocultura pertencente ao Instituto de 
Pesquisa Agronômica de Pernambuco 
(IPA), em Sertânia-PE, no período de 
Setembro a dezembro  de 2008 
caracterizado pelo período seco, visando 
estimar a síntese de proteína microbiana em 
caprinos. O período experimental teve 
duração de 105 dias divididos em cinco 
sub-períodos de 21 dias cada.

Utilizaram-se 18 caprinos Sem 
Padrão Racial Definido (SPRD), castrados, 
com peso vivo (PV) médio inicial de 15 kg 
e aproximadamente 90 dias de idade, 
tratados contra endo e ectoparasitas. Os 
animais foram mantidos em sistema de 
pastejo em uma área de 37 ha de caatinga, 
sob lotação contínua. 

Posteriormente, foram distribuídos
em três tratamentos: 1) pastejo à vontade 
sem suplementação (PA) com cinco 
animais; 2) pastejo à vontade mais 
suplementação (PA+S) a 1% do peso vivo 
com 50% de palma forrageira (Opuntia 
fícus-indica Mill.) + 50% de farelo de soja 
com base na matéria seca, com oito 
animais; tendo os dois grupos, acesso 
irrestrito ao pasto, com saleiro e bebedouro 
coletivos; e 3) pastejo restrito (PR) cinco 
animais, com acesso ao pasto durante 
aproximadamente quatro horas/dia, ou de 
acordo com as pesagens intermediárias com 
vistas à manutenção do PV, permanecendo 
o restante do período contido em baias.

Os animais do grupo PA+S foram 
suplementados às 16 horas em baias 
individuais.

Para estimativa do volume urinário 
utilizaram-se o indicador creatinina e foram 
utilizados os derivados de purina para 
estimar a produção microbiana. As 



amostras “spot” de urina foram obtidas no 
21º dia de cada sub-período de coleta, 
aproximadamente quatro horas após o 
início do pastejo pela manhã, durante 
micção espontânea.

O volume urinário foi estimado para 
cada animal, de acordo com a metodologia 
de [7].

A excreção total dos derivados de 
purina (DP) e a absorção das purinas 
microbianas foram calculadas a partir da 
excreção de DP, utilizando-se o modelo 
matemático proposto por [8]. O fluxo 
intestinal de compostos nitrogenados (N) 
microbianos foi obtido em função das 
purinas absorvidas pela metodologia de [8]. 

Foram coletadas amostras de sangue 
de cada animal sendo posteriormente 
centrifugadas para análise de uréia e 
creatinina.

Para análise de uréia, creatinina, 
ácido úrico na urina e no plasma foram 
utilizados kits comerciais (DOLES@). As 
análises dos DP foram efetuadas pelo 
método colorimétrico, proposto por [9], 
descrito por [8]. 

O delineamento utilizado foi o 
inteiramente casualizado (DIC) sendo cinco 
repetições para PA; oito repetições para 
PA+S e cinco repetições para PR. Todos os 
dados foram interpretados estatisticamente 
utilizando-se o [10].
Resultados e Discussão

As Médias, coeficientes de variação 
(CV) e significâncias para creatinina e uréia 
no plasma e urina estão listados na Tabela 
1.

As variáveis CP, NCP, CU e NCU, 
não apresentaram diferença significativa 
(P>0,05), o que já era esperado, uma vez 
que segundo [11], a excreção da creatinina 
é constante e não se relaciona com a dieta.

Foi observada diferença significativa
para UP, NUP, UU e NUU, apresentando as
maiores médias para o tratamento PA+S 
devido ao fornecimento da suplementação.  
Provavelmente ocorrido pelo fornecimento 
da fonte de proteína derivada do farelo de 
soja, acrescentado pelo aporte protéico do 
pasto o que, possivelmente, acarretou em
um aumento dos níveis de uréia plasmática 
e conseqüentemente, aumentando sua 
excreção via urina. Outro possível fator que 
pode ter contribuído foi o desequilíbrio 
entre a energia e proteína, acarretando em 

maiores perdas de nitrogênio o que,
segundo [12], a uréia tem relação direta 
com a absorção protéica e com o 
metabolismo dos microrganismos ruminais 
sendo o seu meio de excreção pela urina.

As médias, coeficientes de variação 
(CV) e significâncias para peso vivo (PV), 
peso metabólico (PV0,75), volume urinário
estimado (VUE), produção de urina (PU),
derivados de purinas e proteína microbiana, 
estão apresentados na Tabela 2.

Para o PV, PV0,75, foi observada
diferença significativa (P<0,05) entre
tratamento PA+S, e não apresentando 
diferença entre PA e PR, provavelmente 
devido à suplementação fornecida aos 
animais do PA+S, acarretando um maior 
ganho de peso.

O VUE, assim como, a PU, 
apresentaram diferenças (P<0,05) para o
tratamento PA+S, não diferenciando para 
os demais tratamentos. Esta diferença,
provavelmente, pode ter ocorrido em 
virtude do maior peso dos animais do 
PA+S, uma vez que, o volume urinário está 
relacionado com o peso vivo. Outra causa 
pode ser devido à maior ingestão da água 
via alimento. 

Para AU, AL, DP, ABSP, PBM, 
PNM, não houve diferença significativa
(P>0,05). No entanto a relação em 
percentagem mostra que a alantoína 
representou 90; 90 e 88,4% para PA; PA+S 
e PR respectivamente. Os resultados de 
xantina e hipoxantina não foram 
apresentados por motivos técnicos, o que de 
certa forma superestimou as concentrações 
de Ácido úrico. Porém, [13] observaram 
que a alantoína representou de 80 a 92% do 
total de DP e [8] observou percentual de 
10% de ácido úrico e 5% de xantina e 
hipoxantina. O que corrobora com o 
presente experimento, uma vez, o 
percentual de ácido úrico apresentou 
médias de 10; 10 e 11,6% para PA; PA+S e 
PR, respectivamente.
Conclusão

Animais mantidos a pasto no período 
seco na caatinga, mesmo suplementados a 
1% do peso vivo, não implica em aumento 
dos derivados de purinas, nem da produção 
de proteína microbiana.
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Tabela1. Médias, coeficientes de variação (CV) e significância para creatinina no plasma (CP), N-creatinina no 
plasma (NCP), creatinina na urina (CU), N-creatinina na urina (NCU), uréia no plasma (UP), N-ureíco no plasma 
(NUP), uréia na urina (UU) e N-ureíco na urina (NUU) em caprinos mantidos a pasto na Caatinga em Pernambuco

TratamentosItens
(mg/dl) PA PA+S PR CV(%) P*

CP 0,7218 0,6879 0,7443 24,341 *******
NCP 0,3363 0,3206 0,3468 24,341 *******
CU 10,2204 17,8686 16,7265 71,587 0,1353

NCU 4,7627 8,3267 7,7945 71,587 0,1353
UP 16,6882b 35,6378a 19,0836b 34,933 0,0000

NUP 7,7767b 16,6072a 8,8929b 34,933 0,0000
UU 55,1542b 225,3186a 52,4698b 55,508 0,0000

NUU 24,7698b 104,9985a 24,4509b 55,508 0,0000
*Significância a 5% de probabilidade pelo teste de tukey; Pastejo a Vontade (PA); Pastejo a Vontade mais
Suplementação (PA+S); Pastejo Restrito (PR); Não significativo (*******).

Tabela 2. Médias, coeficientes de variação (CV) e significância (P), do peso vivo (PV), peso metabólico (PV0,75), 
volume urinário estimado (VUE), produção urinária (PU), acido úrico (AU), alantoína (AL), derivados de purina 
(DP), absorção de purinas (ABSP), proteína bruta microbiana (PBM), produção de nitrogênio microbiano (PNM), em 
caprinos mantidos a pasto na Caatinga em Pernambuco

Tratamentos
Itens

PA PA+S PR CV P*
PV (kg) 15,42b 17,41a 15,30b 12,9 0,00013
PV0,75 7,78b 8,51a 7,73b 9,6 0,00012
VUE (L) 5,07ab 5,48a 3,81b 44,6 0,02096
PU(ml/h) 3,52ab 3,81a 2,65b 44,6 0,02096
AU (mmol/dia) 1,39 1,45 1,49 12,1 0,12400 NS
AL (mmol/dia) 12,5 14,64 11,4 56,6 0,21552 NS
DP (mmol/dia) 13,9 16,1 12,89 50,9 0,21859 NS
ABSP (mmol/dia) 13,05 15,09 11,67 64,23 0,29993 NS
PBM (mg/dia) 59,3 68,57 53,03 64,2 0,29933 NS
PNM (mg/dia) 9,49 10,97 8,49 64,23 0,29993 NS
*Significância a 5% de probabilidade pelo teste de tukey. Pastejo a Vontade (PA); Pastejo a Vontade mais
Suplementação (PA+S); Pastejo Restrito (PR)


