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RESUMO
Objetivou-se com este trabalho caracterizar os
parâmetros ruminais e metabólicos de cordeiros machos
e fêmeas, os quais foram mantidos em pastagem nativa.
Utilizaram-se dez cordeiros, sendo cinco machos e cinco
fêmeas, com peso médio ao desmame de 26 ±5,43 e 22,5
± 4,06 kg, respectivamente, com idades entre 75 e 95 dias.
Após o desmame, os animais foram mantidos permanentemente em pastagem nativa, por um período de oito
semanas. Efetuaram-se nove coletas de amostras de fluido
rumina, para determinação do tempo de redução, do tempo
de sedimentação-flutuação, do pH, da cor, do odor, da viscosidade e motilidade de protozoários, além de amostras de
sangue para a determinação do perfil metabólico, através
das concentrações de glucose, triacilglicerol, colesterol,

uréia, albumina, aspartato-amino-transferase, γ-glutamiltransferase e creatino-quinase, considerando-se a coleta do
dia do desmame. Os parâmetros ruminais não diferiram
(P>0,05) entre os sexos, exceto para os valores de pH,
que foram superiores (P<0,05) aos das fêmeas (6,90) em
relação aos machos (6,80). Efeito semelhante foi verificado
nos parâmetros metabólicos, não se observando diferença
(P>0,05) entre os grupos. Contudo, a concentração de albumina foi maior nos machos (2,1 mg/dL) que nas fêmeas
(2,02 mg/dL). Com base nos resultados pode-se concluir
que os machos não apresentam diferença na maioria dos
parâmetros avaliados, exceto no pH e na concentração de
albumina.

PALAVRAS-CHAVES: Metabolismo, ovinos, pastagem nativa, rúmen.
ABSTRACT
CHARACTERIZATION OF RUMINAL AND METABOLIC PARAMETERS IN CAMBS RAISED IN NATIVE PASTURE
The objective was aimed at with this work to characterize the parameters in ruminal and metabolic parameters
in weaned lambs kept in native pasture. Ten lambs were
used – five males and five females – with average body
weights medium of 26 kg and 22.5 kg, respectively, and
ages between 75 and 95 days old. Lambs were weaned and
permanently kept in native pasture. Samples of ruminal fluid

were collected during eight weeks, and nine collects. Oxidation-reduction, time of sedimentation-flotation, pH, color,
odor, viscosity and motility of protozoa were evaluated.
Blood samples were also collected to determine metabolic
profiles through concentrations of glucose, triacylglycerids,
cholesterol, urea, albumin, aspartate amino transferase and
γ-glutamil transferase. Ruminal parameters did not differ
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between gender at α = .05 except for pH which was higher
(P < .05) in females (6.90) than in males (6.80). A similar
result was observed in the metabolic parameters, with no
statistically significant difference between genders at α =
.05. However, albumin concentration was higher on males

(2.10mg/dL) than in females (2.02mg/dL). The results
suggest that males and females have similar ruminal and
metabolic profiles except for a higher pH in females and a
higher albumin concentration in males.

KEY-WORDS: Metabolism, sheep, native pastura, rumen.

INTRODUÇÃO
A ovinocultura tem relevante importância
econômica em sistemas pecuários, principalmente
em função do pequeno porte dos animais e, conseqüente, menor necessidade de espaço, quando
comparada a sistemas de produção de bovinos
(CEZAR et al., 2004). Além disso, os ovinos também podem ser utilizados como modelos experimentais, favorecendo a realização de estudos que
permitam a geração de conhecimentos aplicáveis
a outras espécies (MIKEL et al., 2004).
Diversos são os fatores que podem influenciar o desempenho de um sistema de produção de
ovinos, tais como manejos sanitário, reprodutivo
e nutricional, entre outros (GONZÁLEZ et al.,
2000a). No que diz respeito ao sistema nutricional, vários aspectos devem ser observados,
incluindo a composição de dieta e também a
quantidade de alimento fornecido. Comumente,
sobretudo no estado do Rio Grande do Sul, os
ovinos são criados em sistema extensivo, sendo
mantidos em pastagem nativa (RAMOS et al.,
2004). Na medida em que se buscam incrementos
na eficiência de produção, torna-se fundamental
a avaliação dos rebanhos em relação aos distintos sistemas alimentares a que os animais são
submetidos (WHITAKER et al., 1999). Para tal,
pode-se adotar a utilização de avaliações de fluido
ruminal (BARAKA et al., 2000; GONZÁLEZ et
al., 2000b; BORGES et al., 2002), bem como do
perfil metabólico, como indicadores da eficiência
do sistema nutricional dos animais, permitindo,
assim, intervenções no manejo (WHITAKER
et al., 1999; GONZÁLEZ et al., 2000a). Outro
aspecto relevante é a avaliação do desempenho
das distintas categorias que compõem o rebanho,
bem como a avaliação do desempenho para ambos os sexos mantidos sob determinada condição
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alimentar, uma vez que podem ser evidenciadas
diferenças entre ambos em outras características,
entre elas acabamento de carcaça (CEZAR et al.,
2004), peso ao nascer e ao desmame (MIRANDA
& MCMANUS, 2000; MATOS et al., 2005).
O objetivo deste trabalho foi caracterizar
os parâmetros ruminais e metabólicos de cordeiros machos e fêmeas mantidos em pastagem
nativa.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi desenvolvido durante
oito semanas compreendendo os meses de dezembro de 2004 e janeiro de 2005. Selecionaram-se
dez cordeiros mestiços Ille de France e Corriedale,
sendo cinco machos e cinco fêmeas, com peso
médio ao desmame de 26 kg (± 5,43) e 22,5 kg
(± 4,06), respectivamente, tendo estes idades
entre 75 e 95 dias. Os animais foram desmamados e mantidos permanentemente em pastagem
nativa, mediante suplementação com sal mineral
ad libitum.
Semanalmente, procedeu-se às coletas de
fluido ruminal, mediante o emprego de sonda
oro-ruminal, a fim de se obter amostras para as
avaliações quantitativas da funcionalidade ruminal, o que era realizado sempre no mesmo horário.
Determinou-se o pH ruminal em uma amostra de
cada indivíduo com um potenciômetro portátil
(Phtek®) (ODENYO et al., 1997). A determinação
do tempo de redução foi realizada utilizando-se
tubos cônicos Falcon®, nos quais se adicionaram
9,5 mL de fluido ruminal e 0,5 mL de azul de
metileno (solução 0,02%) (ROSENBERGER,
1993). Para a realização da prova de sedimentação
e flutuação, colocaram-se 10 mL de fluido ruminal
em tubos cônicos Falcon®, deixando as amostras
em repouso (BORGES et al., 2002).
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As avaliações qualitativas do fluido ruminal consistiram na determinação da consistência
(líquida, viscosa, ou pastosa), odor (aromático,
intenso, ou amoniacal) e cor (verde, verde-pardo, ou pardo), através dos órgãos dos sentidos
(GONZÁLEZ et al., 2000a). A determinação
da motilidade de protozoários foi realizada
depositando-se uma gota do fluido ruminal em
uma lâmina coberta com lamínula, previamente
aquecida a 37ºC, observando-se em microscópio
óptico (40x), classificondo-se como: normal,
hipomotilidade ou hipermotilidade (BARBOSA
et al., 2003).
Semanalmente, pela manhã, colheram-se
amostras de sangue de todos os animais mediante punção da veia jugular, sendo divididas em
três tubos de ensaio, contendo 5 mL de sangue
total em cada frasco, a saber: o primeiro tubo de
ensaio continha anticoagulante (EDTA 10%) na
proporção de 12 μL/mL de sangue; o segundo
tubo de ensaio continha EDTA 10% e inibidor
(KF 12%) na proporção de 12 μL/mL e 16 μL/mL
de sangue; o terceiro tubo de ensaio não continha
anticoagulante.
Imediatamente as amostras foram centrifugadas a 3.500 rpm, durante dez minutos, e
divididas em dois eppendorff previamente identificados. Um deles foi congelado a - 8ºC e o outro
resfriado a + 4ºC.
Determinou-se o perfil energético a partir
das concentrações plasmáticas de glucose (método da glicose oxidase), nas amostras de plasma
contendo fluoreto, armazenadas nos eppendorff
a ±4 ºC. Determinaram-se os triacilgliceróis a
partir de amostras de soros refrigerados (técnica
enzimática colorimétrica), e o colesterol (técni-
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ca de colesterol oxidase), em amostras de soros
congelados (-18ºC).
A determinação do perfil protéico foi realizada por meio das concentrações de albumina
(técnica do verde de bromocresol) e de uréia
(técnica da urease) em soro refrigerado. As concentrações de uréia em plasma contendo inibidor
nas amostras foram mantidas da mesma forma
sob refrigeração.
Determinaram-se as enzimas aspartatoamino-transferase (AST) (técnica de Reitiman
e Frankel) e creatino-quinase (CK) (Método de
IFCC) em plasma refrigerado. Já a γ-glutamiltransferase (GGT) (técnica Szasz modificado) foi
medida nas amostras congeladas.
Dosaram-se todos os metabólitos por meio
de kits reagentes específicos (LABTEST®, Brasil), utilizando-se para isso espectrofotômetro de
luz visível FEMTO 435®, exceto a enzima CK,
que foi determinada em espectrofotômetro de
luz ultra-violeta (Pharmacia Biotech Ultrospec
2000®, Suécia).
As variáveis passíveis de quantificação
(tempo de redução, tempo de sedimentação, pH
e perfil metabólico) foram analisadas estatisticamente por análise de variância com medidas
repetidas mediante comparação entre médias
de acordo com Teste de Tukey HSD (P < 0,05).
Também se analisaram as interações entre as concentrações médias dos metabólitos e das coletas,
por meio do software Statistix 8 for Windows. As
variáveis de cor, odor, consistência e movimentação de protozoários foram agrupadas em duas
classes – fisiológicas e alteradas (Tabela 1), o que
permitiu sua análise pelo teste de Fisher.

TABELA 1 . Categorização das variáveis qualitativas da funcionalidade ruminal.
Parâmetros
Consistência
Cor
Movimentação
Odor

Fisiológico
Líquido
Verde
Normal
Aromático

Alterações
Viscoso
Verde-pardo
Hipomotilidade
Intenso

Pastoso
Pardo
Hipermotilidade
Amoniacal
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RESULTADOS

Os resultados referentes às avaliações
quantitativas do fluido ruminal do tempo de redução, tempo de sedimentação e pH são mostrados na Tabela 2.
As médias do tempo de redução (Tabela 2)
não diferiram (P>0,05) entre machos e fêmeas.
Resultado semelhante foi verificado em relação
ao teste de sedimentação, ou seja, não se verificaram diferenças (P>0,05) entre os grupos. No
entanto, as médias de pH (Tabela 2) apresentaram maiores valores (P<0,05) para as fêmeas,
sendo superior 0,1 ponto em relação à média dos
machos.
A Tabela 3 mostra as distribuições de freqüências das observações realizadas na avaliação
qualitativa do fluido ruminal.
Durante as avaliações dos parâmetros qualitativos do fluido ruminal notou-se que 100%
das amostras de fluido ruminal das fêmeas apresentavam odor aromático. Já os machos obtiveram mais de 88% das amostras com tal característica. Em relação à consistência, constatou-se

que os machos obtiveram 100% desse parâmetro
na forma líquida, e as fêmeas mais de 97%. As
características de cor e movimentação de protozoários foram analisadas estatisticamente, podendo-se verificar que não houve diferença entre
os grupos (P>0,05).
A Tabela 4 apresenta os valores médios de
glucose, triacilglicerol e colesterol, referentes ao
perfil energético dos animais.
As avaliações de glucose não diferiram
(P>0,05) entre si. Efeito semelhante foi verificado nas concentrações de triacilgliceróis e colesterol (Tabela 4).
Os resultados descritos na Tabela 5 expressam as médias de uréia, albumina, AST, GGT e
CK.
Em relação ao perfil protéico, a concentração de uréia plasmática não diferiu (P>0,05)
entre os grupos. Já as concentrações de albumina dos machos apresentaram médias superiores
(P<0,05) às das fêmeas. Efeito similar ao da uréia
plasmática verificou-se no perfil enzimático,
com as concentrações plasmáticas de GGT, CK
e AST não diferindo entre os sexos (P>0,05).

TABELA 2. Valores médios das análises quantitativas do fluido ruminal (± erro padrão) e coeficiente de variação (%).
Parâmetros
Redução (min)
Sedimentação e flutuação (min)
pH

Macho
Média (± EPM)
3,00
0,18
2,75
0,16
6,80 b
0,04

Fêmea
Média (± EPM)
2,98
0,24
2,95
0,26
6,90 a
0,04

CV (%)
46,08
49,79
4,01

Letras distintas na mesma linha indicam diferença (P<0,05). CV= coeficiente de variação

TABELA 3. Distribuição de freqüência (%) das ocorrências dos parâmetros qualitativos do fluido ruminal
Parâmetros
Odor (ar/in/am)
Consistência (liq/vis/pas)
Cor (ver/vp/par)
Movimentação de protozoários (nor/hipo/hiper)

Macho
88,9/11,1/0
100/0/0
88,6/6,8/4,5
82,4/17,6/0

ar = aromático; in = intenso; am = amoniacal; liq = líquido; vis = viscoso; pas = pastoso;
ver = verde; vp = verde-pardo; par = pardo; nor = normal; hipo = hipomotilidade;
hiper = hipermotilidade.
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Fêmea
100/0/0
97,8/2,2/0
86,7/2,2/11,1
88,6/11,4/0
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TABELA 4. Concentração média (± erro-padrão da média) e coeficiente de variação (%) dos metabólitos do perfil energético.
Parâmetros
Glucose (mg/dL)
Triacilglicerol (mg/dL)
Colesterol (mg/dL)

Macho
Média (± EPM)
30,52 1,67
89,82 11,46
39,76 2,58

Fêmea
Média (± EPM)
30,23 1,68
89,69 11,00
45,18 7,97

CV (%)
36.70
83.48
93.25

Não foram observadas diferenças (P > 0,05). CV= coeficiente de variação

TABELA 5. Concentração média (± erro-padrão) e coeficiente de variação (%) dos metabólitos dos perfis protéico e
enzimático.
Parâmetros
Uréia (mg/dL)
Albumina (g/dL)
AST (UI/L)
GGT(UI/L)
CK (UI/L)

Macho
Média
23,02
2,10 a
44,10
40,98
151,78

(± EPM)
1,10
0,08
0,61
1,84
14,20

Fêmea
Média
23,28
2,02 b
44,34
40,65
153,31

(± EPM)
1,10
0,07
0,53
2,88
14,94

CV (%)
31.67
24.41
8.62
39.48
63.75

Letras distintas na linha indicam diferença estatística (P<0,05) pelo teste de Tukey HSD.
AST=- transferase oxaloacética; GGT= γ-glutamil-transferase; CK= creatino quinase
CV= coeficiente de variação

DISCUSSÃO
Os sistemas alimentares aos quais os animais são submetidos têm grande influência sobre
as respostas produtivas e reprodutivas, tanto para
animais mantidos em condições de pastejo quanto
para animais confinados (CARVALHO et al.,
1997; SELAIVE-VILLARROEL et al., 1997). No
entanto, machos e fêmeas podem responder diferentemente, já que as exigências alimentares entre
os sexos podem ser distintas. A despeito disso,
devem ser levados em conta o período fisiológico,
a raça e a idade (MATOS et at., 2005).
Quanto aos parâmetros de funcionalidade
do fluido ruminal, estes foram semelhantes entre
os sexos, sugerindo que, para ambos os sexos,
a microbiota ruminal apresentou-se com mesma
capacidade de digestão da pastagem nativa, já
que os tempos de redução mantiveram-se ao
redor de três minutos. BORGES et al. (2002)
também encontraram valores semelhantes utilizando animais sadios. Este efeito também foi

verificado em relação ao teste de sedimentação,
com tempo superior a 2,5 minutos. Outros estudos com ruminantes sadios alimentados com
dietas à base de forragem também corroboraram
tais observações (BARAKA et al., 2000; BORGES et al., 2002).
Embora as médias de pH tenham sido
maiores, nas fêmeas, 0,1 ponto, em comparação
à média dos machos, elas mantiveram-se dentro
da faixa de pH fisiológico (BARAKA et al., 2000;
BORGES et al., 2002). Esse parâmetro está diretamente associado à produção de ácidos graxos
voláteis pelas bactérias ruminais, que, por sua
vez, estão associados ao tipo de alimentação fornecida, dessa forma propiciando variações nos
seus valores (ENJALBERT et al., 1999). Como
neste estudo os animais foram alimentados, exclusivamente, com forragem nativa, tal fator
pode ter sido limitante para sua variabilidade,
já que em vários trabalhos foram demonstrados
valores de pH abaixo dos encontrados neste experimento, no caso de animais alimentados com
Ciência Animal Brasileira, v. 8, n. 4, p. 639-646, out./dez. 2007
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concentrados (CASTRO et al., 2002; NOCEK et
al., 2002; SANTOSO et al., 2004).
No que se refere às avaliações qualitativas do fluido ruminal, os machos tiveram 12%
a mais de suas amostras com odor aromático,
em comparação com as fêmeas. Entretanto, na
consistência do fluido ruminal, somente 3% das
amostras das fêmeas apresentaram-se superiores
às dos machos, que tiveram 97% das amostras
com consistência líquida. Valores semelhantes
foram encontrados nos estudos de BARAKA
et al. (2000) e BORGES et al. (2002). Quanto à
coloração do fluido ruminal e movimentação de
protozoários, a maioria foi da cor verde e com
movimentação de protozoários normal, como esperado no sistema alimentar utilizado (BARAKA
et al., 2000; BORGES et al., 2002; BARBOSA
et al., 2003). Os resultados de odor, consistência e cor do fluido ruminal, além de motilidade
de protozoários, remetem à semelhança entre os
animais mantidos em pastagem nativa, uma vez
que esses parâmetros são influenciados pela alimentação e conseqüentemente pelo processo de
digestão ruminal.
Em relação aos parâmetros do perfil metabólico, os valores de glucose foram de 30 mg/dL
para ambos os grupos. Trata-se de concentrações
que são mantidas por várias interações metabólicas de homeostase, impedindo uma variação
ampla (BLUM et al., 1999; WILLIAMS et al.,
2004). Efeito semelhante foi verificado nas concentrações de triacilgliceróis e colesterol, os
quais são utilizados como indicadores do metabolismo lipídico. ANTUNOVIC et al. (2002)
e DUFFIELD (2002) registraram resultados similares. No entanto, CASTILLO et al. (2005),
avaliando vacas gestantes, encontraram valores
de triacilgliceróis inferiores aos relatados neste
trabalho, possivelmente porque estes compostos
eram de origem catabólica, a fim de suprir as necessidades orgânicas.
As concentrações de uréia, que indica o
catabolismo protéico, apresentaram semelhança
entre os grupos. Esse fato revela que ambos os
grupos mantidos em pastagem nativa obtiveram
seu status de catabolismo protéico equilibrado (HUNTINGTON & ARCHIBEQUE, 1999;
Ciência Animal Brasileira, v. 8, n. 4, p. 639-646, out./dez. 2007
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OLIVEIRA et al., 2003). As concentrações médias de albumina nos machos apresentaram 0,08
g/dL acima dos valores médios das fêmeas. Esse
metabólito é utilizado como um dos indicadores
da desnutrição severa e sua concentração média
varia de 2 a 3 g/L (GONZÁLEZ et al., 2000a).
Portanto, os valores médios encontrados neste
estudo se mantêm dentro do padrão fisiológico,
embora possam ser considerados como início de
desnutrição protéica. Essa causa sugerida pode
ser associada ainda às elevadas concentrações
de CK. Segundo VOJTIC (2000), tais valores
indicam deficiência no aporte nutricional, pois
os valores referidos seriam abaixo de 80 UI/L.
Os valores médios das concentrações de GGT
em ambos os grupos apresentaram valores de
acordo com os padrões fisiológicos, indicando
que não houve lesão hepática, já que se trata de
enzima que é verificada no plasma quando ocorre lesão celular (FERRE et al., 1996). Por sua
vez as médias de AST também mantiveram-se
dentro de padrão fisiológico, sendo que valores
semelhantes foram verificados por diversos autores (MOALLEM et al., 2004).
CONCLUSÃO
Com base nos parâmetros avaliados, podese sugerir que o sistema proposto não atende às
necessidades protéicas dos cordeiros em fase de
crescimento, tornando-se indispensável a suplementação com alguma fonte alimentar concentrada. Contudo os animais respondem de forma
semelhante, independentemente do sexo.
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