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RESUMO 

 

DA SILVA, G. G. Minerais orgânicos na dieta de vacas leiteiras no período de 

transição. 2021. 123 p. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2021. 

 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a utilização de doses reduzidas de 

microminerais oriundo de fonte orgânica (Bioplex® Co, Cu, Mn, Zn, e Sel-Plex®. 

Alltech Inc. Nicholasville. KY) em comparação a fonte inorgânica durante o período de 

transição em vacas leiteiras sobre os efeitos de produção e composição do leite, 

digestibilidade da matéria seca e nutrientes, qualidade oocitária e embrionária, perfil 

metabólico sanguíneo, sistema imune e concentrações de minerais no plasma, colostro 

e tecido hepático. Neste sentido, a hipótese deste estudo foi que a utilização de Cu, Zn, 

Mn e Co na forma orgânica, na dose de 50% da dose inorgânica influencie positivamente 

o desempenho produtivo, sistema imune e perfil metabólico de vacas leiteira durante o 

período de transição. Foram utilizadas vinte e quatro vacas da raça Holandesa 

distribuídas em um delineamento experimental de blocos casualizados, sendo as 

mensurações realizadas a partir de 30 dias antes da data prevista para o parto, até 60 dias 

pós-parto. Os tratamentos experimentais foram: controle (CON), seguindo 

recomendações do NRC e literatura recente para recomendações de microminerais, com 

utilização de fontes inorgânicas na forma de sulfatos; e minerais orgânicos ou 

proteinados (MP) com utilização de 50% dos níveis na dieta controle para Zn, Cu, Co e 

Mn na forma orgânica. Os níveis de selênio foram iguais em ambos tratamentos, 

diferenciando apenas a fonte (inorgânica para o tratamento CON e orgânica para o 

tratamento MP). A utilização de minerais proteinados aumentou a produção de leite (P 

< 0,05) entre as semanas 5 e 8 pós-parto, diminuiu (P < 0,05) a porcentagem de gordura 

no leite e aumentou o consumo de matéria seca (P < 0,05) no mesmo período. O 

consumo de proteína bruta também foi maior (P < 0,05) entre as semanas 5 e 8 pós-parto 

e o escore de condição corporal tendeu (P = 0,072) a ser maior para os animais que 

receberam que receberam minerais proteinados. Não foram observadas diferenças (P > 

0,05) para as variáveis de digestibilidade balanço de energia e nitrogênio e síntese de 

proteína microbiana entre os tratamentos. Maiores concentrações plasmáticas ureia, 

BHBA e quantidade de selênio no colostro foram observadas para os animais que 

receberam dietas com minerais proteinados (P < 0,05). Houve tendência (P = 0,089) 

para maior concentração de selênio plasmático para os animais que receberam minerais 



 
 

proteinados; o mesmo tratamento também reduziu (P < 0,05) a quantidade de oócitos 

total, viáveis GIII e cultivados. Com relação ao sistema imune, os animais que 

receberam fontes proteinadas de microminerais apresentaram maior (P < 0,005) 

amplitude de distribuição de eritrócitos, contagem de linfócitos e porcentagem de 

espécies reativas ao oxigênio, e tendência (P = 0,063) a diminuição na contagem de 

neutrófilos. As dietas com microminerais reduzidos na forma proteinadas durante o 

período de transição aumentam a produção de leite e consumo de matéria e não alteraram 

as concentrações hepáticas de Zn, Mn, Co e Se, e também não influenciaram a os valores 

de GPX, e TAS.  

 

Palavras-chave: Microminerais orgânicos. Período de transição. Sistema imune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRCT 

 

DA SILVA, G. G. Organic minerals in the diet of dairy cows in the transition period. 

2021. 123 p. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2021. 

 

The aim of the present study was to evaluate the use of reduced doses of trade minerals 

from an organic (Bioplex® Co, Cu, Mn, Zn, e Sel-Plex®. Alltech Inc. Nicholasville. 

KY) source compared to an inorganic source during the transition period in dairy cows 

on the effects of milk yield and composition, digestibility of dry matter and nutrients, 

oocyte quality and embryonic, blood metabolic profile, immune system and mineral 

concentrations in plasma, colostrum and liver tissue. In this sense, the hypothesis of this 

study was that the use of Cu, Zn, Mn and Co in organic form, at a dose of 50% of the 

inorganic dose, positively influences the productive performance, immune system and 

metabolic profile of dairy cows during the transition period. Twenty-four Holstein cows 

were used, distributed in a randomized block experimental design, with measurements 

being carried out from 30 days before the expected date of calving, until 60 days 

postpartum. The experimental treatments were: control (CON), following NRC 

recommendations and recent literature for trace minerals recommendations, using 

inorganic sources in the form of sulfates; and organic or protein minerals (MP) using 

50% of the levels in the control diet for Zn, Cu, Co and Mn in organic form. Selenium 

levels were similarly in both treatments, differentiating only the source (inorganic for 

the CON treatment and organic for the MP treatment). The use of protein trace minerals 

increased milk yield and dry matter intake (P < 0.05) between weeks 5 and 8 postpartum. 

Crude protein intake was also higher (P < 0.05) between weeks 5 and 8 postpartum and 

the body condition score tended (P = 0.072) to be higher for animals that received and 

received protein trace minerals. No differences (P > 0.05) were observed for the 

digestibility variables, energy and nitrogen balance and microbial protein synthesis 

between treatments. Higher plasma concentrations of urea, BHBA and amount of 

selenium in colostrum were observed for animals fed diets with protein minerals (P < 

0.05). There was a trend (P = 0.089) for a higher concentration of plasma selenium for 

animals that received protein minerals; the same treatment also reduced (P < 0.05) the 

amount of total, viable GIII and cultured oocytes. Regarding the immune system, 

animals that received protein sources of microminerals had a greater (P < 0.005) range 

of erythrocyte distribution, lymphocyte count and percentage of reactive oxygen species, 



 
 

and a tendency (P = 0.063) to decrease in the count of neutrophils. Diets with reduced 

microminerals in proteinaceous form during the transition period increased milk 

production and matter consumption and did not change the liver concentrations of Zn, 

Mn, Co and Se, nor did they influence the values of GPX, and TAS 

 

Key-words: Organic trace minerals. Transition period. Immune system. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O período de transição (3 semanas antes e 3 semanas após o parto) é 

extremamente desafiador no ciclo produtivo das vacas leiteiras, onde as vacas precisam 

se adaptar a um aumento acentuado nas demandas nutricionais para o crescimento fetal, 

colostrogênese e síntese do leite. Como as necessidades de nutrientes são maiores do que 

a capacidade de ingestão de nutrientes, as vacas apresentam um balanço energético 

negativo durante o período de transição. As vacas se adaptam ao balanço energético 

negativo ao mobilizar o tecido adiposo e ao transformar o músculo esquelético no 

principal local para o uso de combustíveis derivados de gordura (isto é, NEFA e corpos 

cetônicos), redirecionando assim a glicose disponível para o metabolismo fetal e a síntese 

do leite (HERDT, 2000). 

O balanço energético negativo excessivo tem sido associado a disfunções do 

sistema imunológico e do metabolismo oxidativo em vacas leiteiras. A mobilização 

lipídica durante a transição aumenta a concentração plasmática de NEFA, que está 

associada ao aumento da produção de espécies reativas de oxigênio e diminuição da 

viabilidade de neutrófilos bovinos (Scalia et al., 2006). Vacas leiteiras podem apresentar 

reduções no CMS em torno de 30-35% durante as últimas três semanas antes do parto 

(Grummer, 1995), o que pode comprometer o fornecimento de vários nutrientes, como 

microminerais. 

A diminuição da funcionalidade da população de células imunes pode resultar de 

níveis inadequados de vitaminas essenciais e oligoelementos que são necessários para as 

defesas antioxidantes ideais durante tempos de desafio pró-oxidante, como o período de 

transição (Spears, 2000; Spears e Weiss, 2008). Quando a ingestão de oligoelementos é 

baixa, os mecanismos de controle homeostático aumentam a absorção intestinal do 

oligoelemento (Miller, 1975). Por exemplo, os autores relataram que vacas alimentadas 

com dietas com baixo teor de Zn tiveram maior eficiência de absorção líquida em 

comparação com suas contrapartes (53% vs. 35%, respectivamente; Neathery et al., 

1973). Maior absorção de formas orgânicas de microminerais em comparação com 

formas inorgânicas foi relatada em ruminantes (Stanton et al., 1998; Rabiansky et al., 

1999). Assim, existe a possibilidade de fornecer menos minerais, mantendo a saúde e o 

desempenho dos animais e reduzindo a excreção de minerais no meio ambiente. Até onde 

sabemos, apenas Nocek et al. (2006) testaram níveis mais baixos de minerais-traço na 
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dieta, mas na forma orgânica, em relação ao recomendado pelo NRC (2001) em dietas de 

vacas secas e lactantes. Surpreendentemente, a alimentação com minerais-traço 

complexados em 75% das recomendações do NRC (2001) não alterou a incidência de 

doenças em dois ciclos de lactação, desempenho reprodutivo e rendimento de FCM de 

vacas (Nocek et al., 2006).  

O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da alimentação com fontes 

proteinadas de microminerais em 50% em relação ao inorgânico no consumo de matéria 

seca e digestibilidade, produção e composição do leite, concentração de microminerais 

no fígado, contagem completa de células sanguíneas (CBC), capacidade fagocítica de 

neutrófilos, viabilidade e metabolismo oxidativo de vacas de transição. Nossa hipótese é 

que a alimentação com microminerais proteinados em doses reduzidas seja semelhante 

ou influencie positivamente os parâmetros a serem avaliados.  
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2 HIPÓTESE 

 

O estudo hipotetiza que a suplementação de minerais (Cu, Zn, Mn e Co) na forma 

orgânica, na dose de 50% da dose inorgânica, influencie positivamente os parâmetros 

produtivos, perfil metabólico e sistema imune de vacas leiteiras durante o período de 

transição, uma vez que as fontes orgânicas possuem maior biodisponibilidade em 

comparação às fontes inorgânicas. 
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3 OBJETIVO 

 

Sendo assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o uso de fontes orgânicas e 

inorgânicas de Se, Cu, Zn, Mn e Co na dieta de vacas durante o período de transição, e 

seus efeitos sobre consumo e digestibilidade da matéria seca e nutrientes, qualidade 

oocitária e embrionária, desempenho produtivo, perfil metabólico, sistema imune, e 

concentração de minerais no plasma e no tecido hepático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

4 - REVISÃO DE LITERATURA  

4.1 - Período de transição  

Grummer (1995) afirma que o período de transição em vacas leiteiras compreende 

as três semanas que antecedem o parto (-21 dias) até as três primeiras semanas de 

lactação (+ 21 dias) e nesta fase as vacas leiteiras podem apresentar de 30-35% de 

redução no consumo de matéria seca. Em decorrência do processo de produção de 

colostro, seguido do parto e produção de leite, a exigência de cálcio e energia é grande 

nesta fase e as vacas precisam se adaptar ao aumento acentuado das demandas 

nutricionais. Aliado a isto, a velocidade de produção de leite, cresce de maneira mais 

rápida que a ingestão de alimentos (Tammimga et al., 1997), promovendo balanço 

energético negativo.  

Sabe-se que nesta fase o animal enfrenta grandes desafios e desordens que, 

eventualmente possam ocorrer comprometam toda a lactação e próxima gestação. Um 

destes desafios que a vaca leiteira enfrenta neste período é a passagem do estado de não 

lactante para lactante, resultante do parto. O animal passa por alterações fisiológicas 

(hormônios circulantes, balanço energético negativo) e anatômicas (tamanho de rúmen, 

desenvolvimento de glândula mamária para produção de leite).  

Levando em consideração essas alterações, manejo e metabolismo de vacas no 

período de transição se tornaram os principais focos das pesquisas sobre fisiologia e 

nutrição nos últimos anos (OVERTON e WALDRON, 2004). É comprovado que 

diversas desordens metabólicas e queda nos desempenhos produtivo e reprodutivo são 

decorrência de erros nutricionais ocorridos durante este período, sendo relacionado 

diretamente com a severidade do balanço energético negativo (GRUMMER et al., 1995). 

Segundo LeBlanc et al. (2006), um dos grandes avanços ligados a saúde de vacas leiteiras 

é o reconhecimento da importância do sistema imune e seu adequado funcionamento 

durante o período de transição pela imunossupressão que acontece nesta fase.  

Drackley (1999) afirmou que a incidência de doenças e distúrbios metabólicos são 

elevados nesta fase; a imunossupressão aumenta a susceptibilidade do animal em 

apresentar mastite, por exemplo. Também, essa mudança do estado de não lactante 

gestante, para não gestante lactante pode ser “desastrosa” para o animal e aliado a 

imunossupressão pode haver comprometimento de toda a futura lactação e saúde. 
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LeBlanc (2010) afirmou que de 30 a 50% vacas leiteiras sofrem com doenças 

metabólicas ou infecciosas durante o período de transição.  

O estresse fisiológico que o animal passa durante o período de transição diminui a 

eficácia do sistema imunológico, e quando o organismo não está apto a enfrentar os 

desafios impostos pelos patógenos, o aparecimento de doenças, tais como, mastite e 

metrite é mais comum. Com o parto, a capacidade funcional dos neutrófilos é reduzida, 

diminuindo a capacidade da vaca em resistir aos desafios das doenças (KEHRLI et al., 

1989).  

Embora o motivo exato para a imunossupressão durante o período de transição não 

está claro, mudanças metabólicas, incluindo o aumento de beta hidroxibutirato (BHBA) 

e ácidos graxos não esterificados (AGNE) parecem ser o fator mais importante. Vários 

estudos relataram que a elevação nos níveis circulantes desses metabólitos levou a 

ocorrência de doenças metabólicas e infecciosas (SORDILLO et al., 2009 e SORDILLO 

et al., 2014).  

Segundo Galvão et al. (2010), maiores concentrações de AGNE e BHB durante o 

pré-parto foram associados com maior incidência de metrite e endometrite no pós-parto, 

além do comprometimento da função dos neutrófilos. Wankhade et al (2017), afirmaram 

que a inflamação é um evento importante durante o parto, porém, a incapacidad e de 

resolver rapidamente esta reação pode levar a um impacto adverso na produtividade, 

saúde e fertilidade de vacas em lactação.  

4.2 - Microminerais – metabolismo, absorção e fontes  

Os minerais da dieta devem ser absorvidos através das células epiteliais que 

revestem o trato gastrointestinal para adentrar na corrente sanguínea e seguirem para 

utilização nos tecidos requeridos. Eles podem ser absorvidos por todo o trato 

gastrointestinal, com maior parte do processo ocorrendo no intestino delgado. Tanto o 

intestino delgado quanto o grosso são revestidos por uma única camada de células 

epiteliais unidas por proteínas de ligação, tais como ocludinas e claudinas, que formam 

junções estreitas entre as células. Uma porção da membrana celular de cada célula 

epitelial intestinal que fica em contato com o lúmen possui microvilosidade, que são 

conhecidas como “borda em escova” (GOFF, 2018).  
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Uma fina cama de muco e glicoproteínas, conhecida como glicocálice, recobre a 

membrana apical. Abaixo das junções celulares está a membrana basolateral, que fica 

em contato com os fluidos extracelulares e em seguida a lâmina própria, composta por 

tecido conjuntivo rico em tecido vascular e linfático. Os capilares vasculares são 

fenestrados, com grande abertura entre as células endoteliais para ocorra os processos de 

absorção de açucares, aminoácidos e minerais no sangue (GOFF, 2015).  

Além da barreira celular física, a absorção também pode ser influenciada por 

potencial elétrico. Segundo Field (2003) há um potencial elétrico de diferença entre as 

junções celulares de cerca de + 5mV (lado do lúmen positivo e espaço intersticial 

positivo) no intestino delgado. A resistência ao movimento através das junções pode ser 

superada se a concentração do mineral em um estado livre ionizado no lado luminal 

exceda a concentração ionizada deste elemento no espaço intersticial. Este processo é 

conhecido como absorção paracelular. Apesar disso, como todos os processos 

impulsionados por difusão, o tamanho do átomo mineral e sua carga elétrica também 

determina a facilidade para atravessar a junção estreita (GOFF, 2018).  

Assim, basicamente, existem duas formas desta absorção acontecer, a paracelular 

e a transcelular (figura 1). Na forma paracelular, a absorção ocorre pelas junções dos 

enterócitos, principalmente por fatores ligados a difusão e gradiente de concentração. Já 

na absorção transcelular, o mineral atravessa a membrana, passa pelo citosol celular até 

atingir o espaço intersticial e a vascularização; neste processo há ação de enzimas de 

transporte específicas para cada elemento (GOFF, 2018).   

Na absorção paracelular, os minerais também podem ser absorvidos quando estão 

suspensos em água, num processo conhecido como “arrasto de solvente”. Os íons 

minerais podem ser mantidos em água (solubilizados) por interações íon dipolo; assim, 

quando a água atravessa a junção celular, o mineral também pode ser absorvido. Minerais 

complexados a várias substâncias na dieta (aminoácidos e peptídeos) também podem ser 

absorvidas pelo processo de “arrasto de solvente” (GOFF, 2018). Neste processo de 

absorção há dependência de áreas específicas de absorção de água para difusão do 

mineral (NELLANS, 1991). Nos ruminantes, a absorção de água é maior no omaso, íleo 

e cólon (ARGENZIO et al., 1975; EDRISE et al., 1986).  

A pressão osmótica também é responsável pelo movimento da água através do 

epitélio celular. O sódio é o principal contribuinte para a osmolaridade do espaço 

intersticial através da bomba sódio-potássio. Solutos como cloreto, glicose e 

aminoácidos que podem ser co-transportados com Na também contribuem para a 
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osmolaridade do espaço intersticial (GOFF, 2018). Já no rúmen, a absorção de ácidos 

graxos voláteis (AGV) contribui para o gradiente osmótico abaixo do epitélio ruminal e 

influência na absorção de água através deste epitélio (HOLTENIUS e DAHLBORN, 

1990).  

Frequentemente, as células absortivas do trato gastrointestinal possuem 

mecanismos especializados que permitem a eficiência de absorção de vários minerais 

solúveis, mesmo que em concentrações baixas; este processo é conhecido como 

transporte transcelular e ocorre em um processo de três etapas (Figura 1). Na primeira 

etapa, o mineral se move do fluído digestivo até o glicocálice, atingindo a superfície da 

membrana apical. Na segunda etapa, o mineral deve mover-se da membrana apical para 

a basolateral através do citosol celular, ocorrendo por simples difusão ou para a maioria 

dos minerais por proteínas especializadas e vesículas de transporte (GOFF, 2015). 

Finalmente, na terceira etapa o mineral deve ser movido do citosol da célula epitelial 

através da membrana basolateral. No entanto, em muitos casos, o processo envolve 

mover o mineral de uma área de baixa concentração (interior da célula) para uma área 

de alta concentração (fluidos extracelulares; GOFF, 2018).  

 

 

Figura 1: Adaptada de Goff (2018) – mecanismos de absorção de minerais no intestino.   

 

Os minerais também podem ser absorvidos através das junções das células do 

epitélio escamoso estratificado. O rúmen, retículo e omaso possuem epitélio escamoso 
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estratificado em quatro camadas (basal, espinhosa, granulosa e córnea). Há presença de 

canais e/ou junções celulares em maior número nas camadas granulosa, espinhosa e 

basal, por onde íons e pequenas moléculas podem atravessar por difusão simples ou 

ligação com proteínas de transporte específicas. O estrato granuloso da membrana apical 

é a primeira camada que minerais e ácidos graxos voláteis podem atravessar e alcançar 

a membrana basolateral através das junções comunicantes (GOFF, 2018). Além disso, 

mecanismo como bombas e trocadores de íons são encontrados na membrana basolateral 

do estrato celular basal, com função de mover os minerais do citosol para os fluídos 

extracelulares (GRAHAM e SIMMONS, 2005).  

As principais fontes de minerais para os ruminantes são originárias da água e dos 

alimentos (volumosos e concentrados). Porém, estas fontes não são capazes de suprir 

todos os requerimentos dos animais, fazendo assim necessário a utilização de fontes 

exclusivas de minerais na dieta dos ruminantes. O teor de minerais presente nos 

alimentos fornecidos aos bovinos apresenta grandes variações (Brzoska et al., 2003), 

podendo existir situações de desequilíbrio, afetando parâmetros reprodutivos, 

metabólicos e produtivos.  Neste sentido, a suplementação mineral exerce papel 

importante para crescimento, reprodução e sistema imune dos animais. 

As concentrações de minerais presentes nos alimentos têm grande amplitude de 

variação, com interferência de fatores ligados a fertilidade e tipo de solo, processos de 

adubações, sazonalidade anual, espécie e idade do tipo de forragem e metodologia de 

processamento (GOMIDE, 1976; NRC, 2001). Segundo Nicodemo e Laura (2001), o 

tipo de dieta afeta sistematicamente a eficiência de absorção de alguns elementos 

minerais pela ocorrência de interações negativas entre alguns macros e microminerais.  

Dentre os 36 minerais encontrados no organismo animal, 25 deles são 

considerados como essenciais (ANDRIGUETTO et al., 1990).  Neste sentido, os 

elementos requeridos em quantidades relativamente maiores (em gramas) são 

denominados como macroelementos, sendo eles o cálcio (Ca), fósforo (P), magnésio 

(Mg), enxofre (S), potássio (K), sódio (Na) e o cloro (Cl). Já os elementos requeridos em 

quantidades menores (miligramas) são denominados como microelementos, sendo eles 

o ferro (Fe), manganês (Mn), cobre (Cu), iodo (I) cobalto (Co), zinco (Zn), selênio (Se), 

molibdênio (Mo), cromo (Cr) e flúor (F) (NRC, 2001; McDowell, 2003).  

Swecker Júnior (2014) afirmou que a suplementação para bovinos ocorre 

principalmente na forma de sais inorgânicos, com a utilização de sulfatos, uma vez que 

esta forma é mais disponível quando comparada aos óxidos. O mesmo autor relata ainda 
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que o desenvolvimento de formas orgânicas de microminerais, como por exemplo a 

quelatação com aminoácidos, minimiza o risco de antagonismo entre os oligoelementos 

e, portanto, tendem a ser absorvidos com maior eficiência.  

 Segundo Spears et al. (1989), a forma mais comum de suplementação mineral 

acontece com fontes iônicas (cloretos, sulfatos, óxidos, hidróxidos e carbonatos). Porém, 

algumas destas fontes, em especial de microminerais apresentam baixa disponibilidade 

e absorção. Um dos fatores de maior importância que afeta a utilização e absorção destes 

microelementos é a sua forma. Devido a menor biodisponibilidade da forma inorgânica 

de alguns elementos, usa-se maiores quantidades destes em relação a recomendação, de 

maneira a se tentar atingir níveis desejáveis para sua absorção. Interações negativas 

também podem comprometer a absorção de microelementos. Alguns polifenóis, 

açúcares e até mesmo fontes de fibras podem impedir a absorção de íons no trato 

gastrointestinal (McDONALD et al., 1996). Antagonismo mútuo entre íons metálicos, 

como ferro (Fe), manganês (Mn) e cobalto (Co) também podem ocorrer ao nível de 

absorção devido à concorrência por mecanismos de adesão (NRC, 2001). 

A baixa biodisponibilidade de fontes inorgânicas de microminerais pode estar 

ligada a ingredientes ou nutrientes que prejudiquem sua absorção (UNDERWOOD e 

SUTTLE, 1999). Ao contrário, as fontes orgânicas de microminerais, que são 

complexadas (ou quelatadas) com peptídeos de pequeno peso molecular, como lisina e 

metionina apresentam maior biodisponibilidade. Segundo Mezes et al. (2012), a maior 

biodisponibilidade dos elementos quelatados se baseia provavelmente na estrutura do 

anel que protege os microminerais de reações químicas no trato gastrointestinal, 

mantendo sua estabilidade em ambientes com baixo pH. Além disso, os elementos 

quelatados carregam uma carga negativa, conferindo-lhes maior facilidade em atravessar 

a parede intestinal e as membranas envolvidas no processo de absorção e transportes de 

compostos; também, a taxa de difusão passiva é maior devido a menor interação entre o 

mineral e outros nutrientes. 

Ao longo dos últimos anos, pesquisas vêm demonstrando que a forma orgânica de 

alguns microelementos pode ser mais biologicamente disponível. Vários estudos 

comparando a suplementação de fontes de minerais inorgânicos com orgânicos 

demostraram efeitos positivos de fontes orgânicas em relação à inorgânicas 

(CAMPBELL et al., 1999; OLSON et al., 1999). Estudo desenvolvido por Spears (2003) 

relatou efeitos positivos do zinco orgânico (50% da suplementação recomendada) sobre 

a taxa de novos casos de infecções mamárias. O mesmo autor relata que isso pode ter 
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ocorrido pela melhora no metabolismo da queratina, conferindo maior resistência aos 

patógenos ambientais causadores de mastite. 

Outro ponto importante na utilização de fontes orgânicas ou inorgânicas é a 

questão da deposição de minerais advindos dos dejetos dos animais. Segundo Hahn & 

Baker (1993), a utilização de minerais nas formas orgânicas é uma opção em substituição 

das formas inorgânicas, pois diminui a eliminação no meio ambiente em razão de sua 

maior biodisponibilidade.  Spears (2003) afirmou que com a utilização de minerais 

orgânicos é permitido que o nutricionista diminua a inclusão destes nas dietas de 

bovinos, reduzindo a taxa de eliminação e consequente dano ambiental relacionado a 

excreção de minerais.  

No que diz respeito ao monitoramento destes elementos, segundo Minervino et al. 

(2009), o metabolismo hepático tem destacada importância nos estudos dos 

desequilíbrios minerais e intoxicações por várias substâncias, uma vez que este participa 

dos processos de absorção e metabolismo de vários compostos. As concentrações de 

minerais podem se alterar no fígado antes de serem percebidas alterações nos valores 

sanguíneos (UNDERWOOD e SUTTLE, 1999). Siciliano et al. (2008), em estudo 

comparando Cu, Zn e Mn forma orgânica e inorgânica, não encontrou diferença quando 

estes elementos foram dosados em amostras de fígado de bovinos, semelhante ao 

relatado por Ballantine et al. (2002).  

Swecker Junior (2014) afirmou que as metodologias podem diferir entre os 

laboratórios e influenciar os resultados. O autor recomenda fazer uma amostragem de 5 

a 10 animais por grupo de tratamento para uma estimativa razoável e afirmou que alguns 

laboratórios usam os termos deficiente, marginal, adequado e alto/tóxico para definição 

do status mineral, descritos da seguinte maneira:  

Deficiente: as concentrações estão associadas a sinais clínicos 

clássicos de doenças relacionadas; 

Marginal: os sinais clínicos clássicos geralmente não são 

evidentes, o desempenho pode ser prejudicado. Suplementação 

adicional pode ajudar; 

Adequado: as concentrações são semelhantes aos animais que 

foram alimentados com concentrações adequadas do mineral em 

questão. Suplementação adicional não é necessária.  
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Alto/tóxico: as concentrações estão associadas a sinais de 

intoxicação e a suplementação deste mineral deve ser limitado 

ou removido. 

Kincaid (2008), afirmou que o conceito de homeostase é importante para explicar 

algumas mudanças nas concentrações de minerais no plasma de vacas leiteiras durante 

o periparto. Quando ocorre alterações nas demandas ou na ingestão de mineral, o 

controle homeostático é alcançado por meio de uma série de combinações incluindo 

absorção intestinal, perda urinária e fecal e deposição nos tecidos (Figura 2). Situações 

de jejum, estresse oxidativo, infecções e interações com outros nutrientes também podem 

afetar as concentrações de minerais no sangue. 

 

 

Figura 2: (adaptada de Kincaid, 2008) dinâmica dos minerais no sangue.  

 

4.2.1 – Selênio 

 

O selênio é um componente essencial de várias de selenoproteínas, as quais se 

incluem glutationa peroxidase, tioredoxina redutase e iodotironina deiodenase. Pode ser 

encontrado nos alimentos que são fornecidos aos animais, e sua concentração varia de 

acordo com o solo e condições de desenvolvimento que estes foram expostos. Existem 

duas principais fontes de Se para os animais: selênio orgânico, sob a forma de seleno 

aminoácidos, incluindo selenometionina e selenocisteína e o selênio inorgânico, sob a 

forma de selenato ou selenito de sódio (ANDRIEU, 2008).  Segundo o NRC (2001), o 

coeficiente de absorção do Se é entre 30-60%.  
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 As selenoproteínas são comumente encontradas no tecido muscular e sua função 

exata é desconhecida (GOFF, 2018). Mesmo que a exigência de Se seja relativamente 

baixa, quando esta não é atendida, há comprometimento do sistema antioxidante, com 

consequências prejudiciais à saúde dos animais (SPEARS, 2003). A deficiência deste 

componente pode acarretar distrofia muscular nutricional e retenção de placenta (YEAH 

et al, 1997).  Segundo Berry et al. (1991), a selenoproteína também é um componente 

essencial da enzima iodotironina-5-deiodinase, responsável pela conversão da tiroxina 

(T4) para triiodotironina; assim, uma deficiência de Se também pode causar quadros de 

hipotireoidismo.  

Segundo Goff (2018), a maioria dos estudos sobre absorção de selênio foi 

realizado em animais monogástricos, em especial, roedores; acredita-se que os bovinos 

metabolizem Se de maneira semelhante. A eficiência de absorção das diferentes fontes 

de se pelos ruminantes não são bem conhecidas e podem variar consideravelmente 

dependendo do metabolismo deste elemento dentro do rúmen. O estudo conduzido por 

Koenig et al. (1997), selenito e selenato de sódio (forma inorgânica) e selênio ligado a 

leveduras (forma orgânica) apresentaram digestibilidade aparente entre 40-50%. Os 

mesmos autores em estudos anteriores relataram digestibilidade de 11% para o selenito 

de sódio.  

A absorção do Se na forma orgânica ocorre no intestino delgado, sendo os seleno 

aminoácidos retirados da circulação pelo fígado e outros tecidos, como por exemplo o 

tecido muscular e a glândula mamária. Os hepatócitos podem incorporar 

selenometionina no lugar da metionina para formação da albumina; o mesmo acontece 

com a glândula mamária durante a síntese da caseína (GOFF, 2018). A selenometionina 

restante é convertida em selenocisteína no fígado, que por sua vez é catabolizada e 

reduzida a seleneto de hidrogênio, que é componente de várias enzimas funcionais dos 

seres vivos (BURK et al., 2015).  

Já as fontes inorgânicas, apresentadas nas formas de selenato e selenito de sódio 

também são absorvidas por via paracelular no intestino delgado, sendo facilmente 

solúveis em água. Após absorção, o selenato é reduzido a selenito nos fluídos 

extracelulares por uma ATP sulfurilase (GAMMELGAARD et al., 2012). A absorção de 

selenito é mais complexa e muito pouco é absorvido; sua absorção está ligada com a 

secreção de glutationa nas células epiteliais do intestino, para formação da 

selenoglutationa. (GOFF, 2018). A selenoglutationa é absorvida transcelularmente por 

processos ainda não bem definidos (ROMAN et al., 2014).  
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Galbraith et al (2016) relataram que o selenito ou selenato de sódio podem ser 

absorvidos pelas bactérias no rúmen e incorporados a seleno aminoácidos e proteína 

microbiana ruminal; a selenometionina e a selenocisteína são também incorporadas a 

proteína microbiana ruminal, porém, com eficiência muito maior quando comparada ao 

selenito ou selenato de sódio.  

A absorção de Se também pode sofrer influência de antagonismo com outros 

componentes da dieta. Segundo Ivanic (1999), a digestibilidade aparente de Se é reduzida 

quando as vacas são alimentadas com dietas com altos níveis de Ca e S. Os ruminantes 

absorvem menos de sua ingestão de se em comparação aos monogástricos (GOFF, 2018). 

Wright e Bell (1996), relataram que para porcos quase 85% da dose administrada 

oralmente foi absorvida; já para ovelhas, a absorção foi de 35%. É desconhecido como o 

rúmen interfere na absorção de se (GOFF, 2018).  

O diagnóstico para insuficiência de Se pode ser um desafio. Segundo Goff (2018), 

teoricamente, a atividade da enzima glutationa peroxidase no sangue total pode ser um 

indicador sensível, mas, o preparo das amostras (transporte e disponibilidade dos testes 

laboratoriais) pode causar variações frustrantes. O mesmo autor relata que a dosagem de 

se no sangue total é utilizada para diagnosticar o status do rebanho com uma 

suplementação em meses anteriores, pois segundo Puls (1994), o Se é incorporado nos 

glóbulos vermelhos no mesmo tempo de acontecimentos da eritropoiese, assim, quando 

a dosagem ocorre no sangue total, o status correspondente a suplementação nos últimos 

100 dias. A concentração sérica de Se no plasma é um indicador de curto prazo e é a 

melhor amostragem para avaliar a resposta com adição de um suplemento, pois o status 

muda mais rapidamente (GOFF, 2018).  

 

4.2.2 – Zinco 

 

Segundo Kincaid et al. (2004), o Zn é indispensável para o correto funcionamento 

do sistema imune, além de ser vital para todos os processos fisiológicos dos seres vivos. 

É componente de quase todas as enzimas envolvidas nas vias metabólicas do organismo 

(SALGUEIRO et al., 2000). É de grande importância para o adequado funcionamento do 

sistema fisiológico dos mamíferos, sendo componente estrutural de mais de 300 enzimas, 

as quais pode-se citar a enzima superóxido desmutase (NRC, 2001). É evidente o papel 

do zinco na manutenção da integridade epitelial dos tecidos, segundo Cunha Filho et al. 
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(2007), o Zn também diminui a invasão de patógenos na glândula mamária por ser 

componente indispensável na produção de queratina. Capuco et al., (1992) afirmaram que 

aproximadamente 40% da queratina do revestimento do canal do teto é removida a cada 

ordenha, necessitante de regeneração contínua. Segundo o NRC (2001), o coeficiente de 

absorção Zn é de 15%.  

Está envolvido também na secreção e funcionamento de hormônios, metabolismo 

ósseo, função imune e controle do apetite através do sistema nervoso central; também é 

componente da timosina, hormônio produzido pelas células de timo para regulação da 

maturação linfocitária, vital para a imunidade mediada pelas células. Segundo Graham 

(1991), a deficiência de Zn altera a síntese de prostaglandinas, o que pode afetar a função 

do corpo lúteo.  Também, está associado a queratogênese, composição da molécula de 

insulina e liberação de vitamina A no fígado. 

Sua absorção ocorre principalmente no intestino delgado por transporte paracelular 

por ação da ZIP4, proteína de transporte utilizada neste processo, estando presente na 

membrana apical do intestino.  Segundo Mao et al (2007), a quantidade de ZIP4 presente 

na membrana apical é regulada pela necessidade e concentração de Zn no metabolismo 

do animal. Outas proteínas também podem estar envolvidas neste processo, tais como a 

ZIP11 e ZIP14 (COUSINS, 2010). O Zn também utilizar a DMT1 no seu processo de 

absorção, embora esta proteína seja ligada diretamente como processo de absorção do 

ferro e manganês; isto pode causar competição por sítio de ligação, levando ao 

comprometimento da absorção de Zn por esta via (GOFF, 2018).  

Dentro da célula, o Zn pode ser utilizado ou transportado para o espaço intersticial, 

onde será ligado a proteínas de transporte, sendo a ZnT1 a mais importante (COUSINS, 

2010). Uma vez transportado, o Zn é liberado na circulação portal ligado a albumina e 

transferrina para liberação no fígado e outros tecidos, onde será utilizado ou armazenado 

(GOFF, 2018).  

Segundo Goff (2018), a interação de Zn com outros íons metálicos e a presença de 

agentes quelatados orgânicos na dieta são os principais fatores que podem modificar sua 

eficiência de absorção. O mesmo autor relata que Zn e Cu são antagônicos um ao outro 

e, na maioria das vezes, o Zn interfere na absorção do Cu, regulando positivamente a 

síntese de metalotioneína dentro dos eritrócitos. Isso acontece quando as proporções de 

Cu:Zn são muito elevadas (50:1; VAN CAMPEN, 1969).  
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Assim, segundo Goff (2018) isso seria improvável de acontecer nos bovinos pois, 

provavelmente morreriam de intoxicação por Cu antes de se tornarem deficientes em Zn. 

Dietas com alto teor de S também, podem interferir na absorção de Zn (POGGE et al., 

2014).   

Fatores como doença ou estresse podem causar uma rápida redistribuição do Zn 

presente nos fluídos extracelulares para o fígado ou outros tecidos afetados, causando 

uma redução sérica deste componente mesmo quando a oferta dietética é adequada 

(GOFF e STABEL, 1990).  

 

4.2.3 – Cobre 

 

O cobre tem a capacidade de agir como um doador ou receptor de elétrons e tem 

papel importante na formação de enzimas, as quais podemos citar: citocromo oxidase, 

que participa do processo de respiração aeróbica; lisil-oxidase, ligada a formação do 

tecido conjuntivo e ósseo; hefaestina, enzima que permite o ferro ser absorvido pelos 

enterócitos; ceruloplasmina, essencial para o transporte do ferro e produção da 

hemoglobina e superóxido dismutase, com importante ação antioxidante (GOFF, 2018). 

Segudo o NRC (2001), o coeficiente de absorção do Cu varia entre 2 e 5%, dependendo 

da presença de S e Mo. 

Participa da formação do tecido ósseo, manutenção da integridade do sistema 

nervoso e miocárdio, metabolismo dos nucleotídeos, pigmentação e queratinização da 

pele, biossíntese do colágeno, mielina e hemoglobina, transporte mitocondrial de 

elétrons e determinação do estado de oxidação do ferro por meio da ceruloplasmina 

(McDOWELL, 2003).   

Sua absorção pode ocorrer de maneira paracelular por difusão, por meio de 

diferenças de concentrações no meio extra e intracelular. Van Der Berghe e Klomp 

(2009) relataram que em animais monogástricos, o Cu é primeiramente absorvido no 

estômago e intestino delgado, por via transcelular. O mesmo ocorre com os ruminantes, 

ressaltando que este assunto ainda foi pouco explorado nesta espécie. Os autores relatam 

ainda que as duas principais formas do Cu presente nas dietas são: cúprico ou cuproso, 

sendo a primeira forma mais solúvel e facilmente absorvido no epitélio do estômago e 

intestino delgado; já o cuproso necessita da CTR1, proteína de transporte para atravessar 
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a membrana apical e adentrar ao enterócito. Cerca de 40-60% do Cu presente na dieta 

pode ser absorvido nestes dois processos (GOFF, 2018).  

A maior parte do Cu na forma de cúprico é retirada da circulação e segue para os 

hepatócitos para produção de enzimas, tais como, citocromo c oxidase, superóxido 

dismutase e ceruloplasmina, sendo esta última ligada com 40-70% do Cu circulante no 

plasma. O fígado é o principal órgão ligado ao estoque e homeostase do Cu, que quando 

em excesso será excretado pela vesícula biliar na forma complexada, o que impede sua 

absorção e toxicidade (LONNERDAL, 2008). 

Os principais tecidos onde ocorrem acúmulo de Cu são o tecido hepático, cerebral, 

renal, cardíaco e os pelos (LARVOR, 1983; McDONALD et al., 1993). Em ruminantes, 

o acúmulo de Cu ocorre principalmente no tecido hepático (McDOWELL, 2003). 

Segundo Larvor (1983), as principais amostras para determinação do status de Cu no 

organismo animal são através do tecido hepático, pelo e plasma. O fígado é o principal 

órgão responsável pela homeostase do Cu; concentrações excedentes deste elemento são 

direcionadas ao fígado e excretadas via bile na forma complexada, o que impede sua 

reabsorção (GOFF, 2018). Segundo Roberts e Sarkar (2008), a regulação do Cu através 

da excreção via bile é o principal fator de proteção dos animais contra a toxicidade.  

As espécies de monogástricos raramente desenvolvem toxicidade por Cu, pois 

possuem alta capacidade de excreção via bile. Já os ruminantes, em especial os ovinos, 

tem limitada capacidade de excreção de Cu via bile, em comparação aos monogástricos 

(SOLI e RAMBEK , 1978). Segundo Du et al. (1996), vacas da raça Jersey são mais 

susceptíveis a intoxicação por Cu em comparação a vacas da raça Holandesa devido a 

menor capacidade de excreção via bile.  

 Deficiências deste elemento estão relacionadas com comprometimento do 

crescimento, reprodução e pigmentação (McDOWELL, 2003). Segundo Phillippo et al. 

(1987), esta deficiência pode ser primária (falta de Cu na dieta) ou secundária 

(antagonismo do Cu com outros elementos que comprometem sua absorção e função). 

Os antagonistas mais conhecidos são enxofre, molibdênio e ferro, sendo a deficiência 

secundária a mais importante economicamente (SUTTLE, 2010). Quando há deficiência 

deste elemento, o sistema imune é o primeiro a ser afetado por comprometimento da 

função dos neutrófilos frente a desafios de agentes invasores, levando a maior 

susceptibilidade de desordens, como por exemplo, mastite (SCALETTI et al., 2003).  
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4.2.4 – Cobalto 

Enquanto boa parte dos animais monogástricos e mamíferos devem ter a vitamina 

B12 fornecidos via dieta, a microbiota ruminal pode produzir esta vitamina que seu 

hospedeiro necessita, desde que o aporte de cobalto seja adequado.  O Co é tido como 

elemento essencial para os ruminantes por participar da cianocobalamina (vitamina 

B12), sintetizada pelos microrganismos ruminais (McDONALD et al., 1993; ISHLER et 

al., 1997; McDOWELL, 2003). A principal função deste microelemento está relacionada 

à participação da vitamina B12 como coenzima, promovendo a transferência de 

grupamentos metil, síntese proteica, metabolismo de gorduras e carboidratos, precursor 

de células sanguíneas, integridade do sistema nervoso central,  biossíntese de purinas e 

pirimidinas (McDOWELL, 2003; ISHLER et al., 1997).  

A vitamina B12 também está envolvida no processo de gliconeogênese e sua 

deficiência limita a produção de metionina e retenção de nitrogênio. O fígado e os rins 

podem estocar a vitamina B12 por algumas semanas e suportar a deficiência quando esta 

é momentânea. Porém, a deficiência de cobalto compromete o metabolismo dos 

microrganismos ruminais, comprometendo os processos de fermentação e produção de 

AGV’s (GOFF, 2018). 

As fontes mais comumente utilizadas para ruminantes são: cloreto, nitrato, sulfato 

e carbonato de cobalto e parecem ser adequadas para tal espécie (NRC, 2001). Segundo 

Henry (1995), o óxido de cobalto apresenta menor solubilidade e disponibilidade, o que 

inviabiliza a utilização desta fonte. Os ruminantes apresentam baixa absorção de cobalto 

no sistema gastrointestinal, sendo a vitamina B12 a principal forma de absorção deste 

mineral. A absorção e reabsorção deste elemento ocorre no intestino delgado, seja na 

forma de vitamina B12 ou mesmo na forma inorgânica, esta última, em menor 

quantidade (McDOWELL, 2003).  

 

4.2.5 - Manganês  

 

O manganês está envolvido em sistemas enzimáticos, atuando na fosforilação 

oxidativa e na síntese de ácidos graxos e colesterol, metabolismo do tecido ósseo e 

carboidratos, integridade celular, sistema imune e reprodução, sistema nervoso, além de 

ser indispensável aos microrganismos ruminais (McDOWELL, 2003; ISHLER et al., 
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1997). A maioria dos tecidos apresentam baixas concentrações de Mn; as maiores 

concentrações podem ser encontradas nos ossos (25% do acúmulo total corpóreo), 

fígado, rins, pâncreas e hipófise (McDOWELL, 2003; McDONALD et al., 1993). 

Segundo o NRC (2001), o coeficiente de absorção do Mn é de 0,75%.  

Também, pode ser encontrado em maiores concentrações dentro das mitocôndrias, 

onde está envolvido no processo de formação da superóxido dismutase. Está envolvido 

na atividade de vários sistemas enzimáticos, incluindo hidrolases, cinases, 

descarboxilases e transferases. Assim, tem ligação direta com o metabolismo de 

carboidratos, lipídeos e proteínas. Também é necessário para o crescimento ósseo e do 

tecido conjuntivo, além do ser importante para a reprodução e sistema imunológico 

(BOLAND, 2003).  

Pouco se sabe sobre os mecanismos de absorção deste elemento nos ruminantes; 

em monogástricos, existem proteínas especificas no jejuno e duodeno ligadas a absorção. 

Outros elementos como Fe e Zn podem comprometer sua absorção devido a competição 

por sítios de ligação. Acredita-se que proteínas de transporte, dentre elas a ZIP14 e ZIP8 

podem estar envolvidas no processo de absorção através da membrana apical (GOFF, 

2018). Estudos mais recentes sugerem que o Mn é absorvido com maior eficiência. 

Segundo Weiss e Socha (2005), a absorção aparente de Mn em vacas alimentadas com 

aproximadamente 700m Mn/dia foi de 6 a 7%, ou seja, aproximadamente 45mg/d. Já 

Faulkner et al., (2017), com suplementação de 1.600 mg/dia observou absorção de 11%, 

ou seja, 176mg/d.  

Após a absorção, este elemento é transportado pela α2-macroglobulina até o 

fígado. A maior rota de excreção ocorre pelas fezes e secreção biliar (95-98%), sendo o 

restante secretado via urina; o Mn derivado do conteúdo biliar pode ser reabsorvido de 

maneira contínua (McDONALD et al., 1993). Estes estudos sugerem que um mecanismo 

paracelular pode estar envolvido no processo de absorção do Mn nos ruminantes pela 

maior taxa de absorção utilizando maior fornecimento do elemento. Assim como 

acontece com os demais elementos citados, boa parte do Mn será removido da circulação 

pelos hepatócitos, onde dependendo da homeostase será estocado ou excretado pela bile. 

Não existe uma maneira simples e precisa de avaliar o status de Mn no organismo, sendo 

o tecido hepático a via mais recomendada, com concentração adequada de 8 a 20mg/kg 

(GOFF, 2018).   
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4.2.6 – Interações entre macro e microminerais 

 

As interações entre os minerais podem ser sinérgicas ou antagônicas, ocorrendo na 

formulação e mistura das dietas, no sistema digestivo, tecidos ou metabolismo celular. 

O sinergismo ocorre quando dois ou mais minerais associados atuam aumentando a sua 

absorção no trato gastrointestinal e/ou quando realizam alguma função metabólica no 

tecido ou célula (CAVALHEIRO e TRINDADE, 1992; MARTIN, 1993). Segundo Boin 

(1995), as interações podem ocorrem entre macro e microelementos, e algumas delas 

estão apresentas na tabela 1. 

 

Tabela 1: possíveis interações entre macro e microelementos 

Elemento Interações  

Ca P, Zn e Na 

P Ca, Z,. Na e N 

Mg Ca, K, P eNa 

S Ma 

Na Ca e K  

Zn  Cu, Mn, Ca, P, Cd e Pb 

Cu Mo, S, Zn, Fe, Ca, Cd e Pb 

Mn Ca, P e Zn 

Fe Ca, P, Cd, Cu e Zn 

Mo S e Cu 

Se S   

Cu Mo, S, Fe e Zn 

I Co e Fe 

Cr Fe e Zn 

Ni Fe, Cu e Zn 
Fonte: adaptada de Boin (1995).  

O antagonismo entre minerais pode ser definido como a ação de um elemento 

mineral inibindo a absorção de outro no sistema digestivo, produzindo efeito em uma 

função bioquímica no metabolismo orgânico. Estes processos de antagonismos são 

complexos e podem ocorrer pela inibição simples da absorção, competições nos sítios 

de absorção, reações químicas entre elementos ou pelo efeito de íons inibidores 

(CAVALHEIRO e TRINDADE, 1992; MARTIN, 1993). 

No sistema digestivo, as interações sinérgicas são evidenciadas pelos seguintes 

mecanismos: interações diretas entre elementos, interações nos processos intermediários 

de fosforilação nas paredes intestinais e nas atividades enzimáticas digestivas, interação 
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indireta por meio do crescimento e a da atividade da microflora do sistema digestivo 

(CAVALHEIRO e TRINDADE, 1992; MARTIN, 1993). 

Já no tecido e metabolismo celular, o sinergismo é evidenciado pelas interações 

diretas entre os elementos nos processos estruturais, participação simultânea de 

elementos no centro ativo de algumas enzimas ou em sua ativação, ativação de órgãos 

do sistema endócrino e efeito no metabolismo de outros macro e microelementos por 

meio de hormônio (CAVALEHIRO e TRINDADE, 1992; MARTIN, 1993). 

O Fe também pode interferir na absorção de outros microelementos. Segundo 

Hansen et al. (2010), utilizando dietas com alto teor de Fe para porcos, foi observado 

menor concentração de Mn no tecido hepático, sugerindo interação negativa do Fe. Os 

autores ainda sugeriram que a absorção de Fe, Mn e Cu são mediadas pela mesma 

proteína de transporte, o que pode causar interações negativas entre eles.  

 

 

4.3 – Desempenho reprodutivo e qualidade oocitária   

 

Existem problemas reais de fertilidade nos rebanhos leiteiros e estes aumentam na 

mesma proporção do aumento da produção de leite. Algumas tentativas de retificar estes 

problemas têm sido frustradas pela falta de respostas às mudanças empregadas no 

rebanho e pela falta de conhecimento sobre os compostos nutricionais que impulsionam 

a função reprodutiva (BOLAND, 2003).  

Nos últimos anos, estudos relativos às interações entre nutrição e reprodução vêm 

sendo desenvolvidos, a fim de resolver problemas e estabelecer alternativas tecnológicas 

viáveis e com potencial de incremento produtivo e reprodutivo. Segundo Ferguson 

(1996), nutrição, gestão e genética têm grande importância sobre o desempenho 

reprodutivo. Com relação aos microminerais, estudos têm sido direcionados às suas 

ações pontuais em nível de tecidos reprodutivos e sua atuação sistêmica em conjunto 

com outros nutrientes. De maneira geral, os microminerais estão presentes em todas as 

células e tecidos corporais e exercem uma grande variedade de funções de ordem 

estrutural, fisiológica, metabólica e regulatória e sua deficiência acarreta em desordens 

de grande impacto econômico. 

Por exemplo, nas fêmeas, a principal atuação do Se é nos ovários, com ênfase na 

formação e maturação dos oócitos para ovulação; também, pela função antioxidante é 
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importante para manutenção da saúde uterina, em especial durante o período de transição 

onde desordens como retenção de placenta, metrite e endometrite são mais comuns. O 

Se também atua no metabolismo da progesterona, por meio da selenoproteína que 

estimula a síntese da prostaglandina E, que protege o corpo lúteo. Já anormalidades 

reprodutivas associadas à deficiência de Zn afetam particularmente os machos, onde a 

deficiência deste elemento pode levar a atrofia dos túbulos seminíferos, hipogonadismo 

e alta incidência de patologias espermáticas, além de prejudicar a produção do hormônio 

luteinizante (LH), hormônio folículo estimulante (FSH) e testosterona (WILD, 2006). 

Várias desordens podem ocorrer por deficiência de Mn, dentre os mais 

importantes, podemos citar: anestros, ciclos irregulares e aumento do número de 

serviços. Nas fêmeas em reprodução, em especial quando estão em estro, há uma elevada 

concentração de Mn nos ovários; este mineral faz parte do metabolismo das células 

ovarianas. Assim, a principal função do Mn é o incremento da mitose das células 

ovarianas da granulosa e folicular (foliculogênese) e das células luteínicas ovarianas que 

foram o corpo lúteo (WILD, 2006). 

Sabe-se que o Cu tem papel indispensável na ativação e formação de enzimas. Em 

situações de deficiência de cobre é comum acontecer morte embrionária e falha no 

desenvolvimento folicular por diminuição da enzima lisil-oxidase, que é expressa pelas 

células da granulosa do folículo; também, há efeitos negativos na produção de estradiol, 

LH, FSH e comportamento de estro por diminuição da produção do estradiol ovariano 

(KENDALL et al, 2003). 

Problemas de fertilidade em rebanhos leiteiros são um dos fatores mais 

significativos para o insucesso da atividade e comprometimento da rentabilidade. As 

causas de infertilidade são multifatoriais, podendo estar ligadas a doenças e deficiências 

dietéticas. Em estudo conduzido por O’Donoghue e Boland (2002) com a utilização de 

fontes orgânicas e inorgânicas de S, Cu e Zn durante o período de transição, não foram 

encontradas diferenças para taxas de ovulação e concepção ao primeiro serviço. Já 

Ballantine et al. (2002), observaram melhores taxas de concepção e dias para o primeiro 

serviço em vacas leiteiras suplementadas com as mesmas fontes orgânicas, em 

comparação às inorgânicas.  

Em estudo conduzido por Boland et al. (1996), utilizando Cu, Zn e Mn na forma 

orgânica e inorgânica durante o período de transição foi observado melhores taxas de 

concepção e dias para o primeiro serviço nos animais que receberam a suplementação 

orgânica. Os minerais orgânicos melhoram a reprodução através do aumento da 
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fertilidade, menor mortalidade dos embriões, saúde do ambiente uterino e 

comportamento de estro (BOLAND, 2003).  

Estudos utilizando a adição de microminerais orgânicos em dietas com inorgânicos 

ou mesmo a substituição do inorgânico pelo orgânico demonstraram que as vacas 

apresentaram menos dias para o primeiro cio (Campbell et al. 1999; Nocek et al. 2006), 

menor número de serviços por concepção (Uchida et al., 2001), menos dias para a 

concepção (Uchida et al., 2001; Kellogg et al., 2003) e aumento da porcentagem de vacas 

gestantes (FERGUNSON et al., 2004; NOCEK et al., 2006). 

Vários estudos utilizando a suplementação de microminerais por via oral na dieta 

de bovinos têm mostrado diversos efeitos reprodutivos (VANEGAS et al., 2004). 

Segundo Muehlenbein et al. (2001) em vacas de corte de primeiro parto, estes efeitos 

incluem diminuição nos dias para primeiro serviço e aumento da taxa de concepção. Já 

Olson et al. (1999) relataram redução no desempenho reprodutivo de novilhas de 

primeiro parto quando as dietas fornecidas ofereciam combinações de microminerais 

acima do recomendado.  

Uma das principais desvantagens da utilização de minerais dietéticos é que eles 

podem não ser absorvidos adequadamente devido a interações com outros nutrientes a 

nível ruminal (GOONERATE et al., 1989). Assim, a utilização alternativa de 

oligoelementos injetáveis é uma área de interesse significativo. Estudo conduzido por 

Vanegas et al. (2004) com 825 vacas leiteiras avaliou os efeitos da aplicação de uma ou 

duas doses de Zn (20mg/mL), Mn (20mg/mL), Cu (10mg/mL) e Se (5mg/mL) sobre a 

taxa de concepção no primeiro serviço. Os autores relataram que utilizando-se duas 

aplicações dos microminerais (semanas 2 e 3 antes do parto) resultou na diminuição 

significativa do desempenho reprodutivo; quando aplicação foi em dose única (de 38 a 

45 dias após o parto), não houve efeito na taxa de concepção ao primeiro serviço. Os 

mesmos autores relataram que não houveram efeitos sobre as taxas de retenção de 

placenta e mastite entre os tratamentos.  

 

 

 

 

4.4 Saúde e sistema imune  
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O sistema imune é composto basicamente por dois sistemas responsíveis, que 

trabalham de forma sincronizada, sequencial e complementar para prevenir doenças, 

chamados de sistema inato e adquirido (CARROLL e FORESBERG, 2007). Os sistemas 

inato e adquirido não são entidades funcionais separadas e independentes. Esses dois 

braços comunicam-se entre si, e até certo ponto, dependem de moléculas de comunicação 

semelhantes. Por exemplo, a ativação de leucócitos por patógenos invasores faz com que 

os neutrófilos liberem interleucinas que, por sua vez, estimula o sistema imune adquirido 

(AMADORI et al., 2015).  

O sistema imune inato é formado por mecanismos imediatamente disponíveis, que 

combatem os primeiros estágios de infecção associada a patógenos, como bactérias, 

vírus, protozoários ou fungos. Através da implantação dessa resposta defensiva inicial 

do sistema inato, ganha-se tempo para permitir que o sistema imune adquirido 

desenvolva resposta dos anticorpos contra patógenos específicos para mediar efeitos 

citotóxicos específicos para a proteção, onde o desenvolvimento de anticorpos contra 

patógenos específicos requer vários dias ou até semanas (TIZARD, 2014).  

Os leucócitos são as células que constituem o sistema imune, responsável por 

proteger o organismo. Eles são divididos em dois grandes grupos: granulócitos e 

mononucleares. Os granulócitos apresentam grânulos específicos em seu citoplasma e 

são classificados em três tipos, conforme a afinidade dos grânulos: neutrófilos, 

eosinófilos e basófilos. Já os mononucleares em monócitos (macrófagos imaturos 

circulantes na corrente sanguínea) e linfócitos. Os linfócitos são divididos em linfócitos 

T e linfócitos B; e entre os linfócitos T, temos os linfócitos T helper e T citotóxico.  

(TIZARD, 2014). 

A fagocitose faz parte do sistema de defesa imunitário inato, sendo definida pela 

ativação de redes de sinalização, estimuladas por contato com um microrganismo 

agressor (UNDERHILL e OZINSKY, 2002). Após o processo de fagocitose, as células 

liberam grânulos com substâncias microbicidas em um processo complexo e altamente 

eficiente. Dentre estas substâncias, podemos citar as espécies reativas ao oxigênio 

(ERO), os quais se incluem superóxidos, peróxido de hidrogênio e ácido hipocloroso 

(SEGAL, 2005).  

Para controlar o processo infeccioso e danos que os patógenos podem causar, os 

neutrófilos migram para o tecido lesionado, através de mediações por selectinas. Esses 

neutrófilos entram em um processo de morte conhecido como apoptose, para controlar a 

homeostase local. Dentre os vários tipos de morte celular, as mais estudadas são a 
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apoptose e a necrose. A apoptose é definida como um mecanismo de morte bem 

orquestrado e altamente regulado (THORNBERRY, 1998; VERMES et. al., 2000; 

SAVILL et al., 2002), que culmina com a fagocitose dos corpúsculos apoptóticos pelos 

macrófagos locais, sem que ocorra liberação de fatores inflamatórios e danos aos tecidos 

adjacentes (KERR et al., 1972).  

Segundo Kroemer et al., (2009), a apoptose não é sinônimo de morte celular 

programada, uma vez que esta última pode assumir características morfológicas não 

apoptóticas. A apoptose é caracterizada por apresentar fragmentos de DNA, condensação 

da cromatina, encolhimento da célula, formação de corpos apoptóticos e externalização 

da fosfatidilserina (THORNBERRY, 1998). Na apoptose, ocorre a morte celular como 

forma de proteção do organismo, sendo que as células são marcadas na membrana pelo 

reagente Anexina V. A apoptose tardia, por sua vez, ocorre quando a célula permanece 

por mais tempo ativa, causando reação do organismo, embora haja lesão na membrana 

das células, havendo marcação pelo iodeto de propídeo e Anexina V.  

A necrose é caracterizada por inchaço mitocondrial e perda imediata da 

integridade da membrana (DARZYNKIEWICZ et al., 2012), e pode ocorrer por processo 

físico ou biológico. Envolve extravasamento citoplasmático de moléculas pro-

inflamatórias intracelulares e danos teciduais; já a apoptose mantém a homeostase do 

tecido de forma segura e não-imunogênica (CHO et al., 2010; TIZARD, 2014). Foi 

descrita inicialmente como um processo incontrolável e aleatório, no qual o citoplasma 

das células é liberado, estimulando a inflamação local dos tecidos. Porém, segundo Cho 

et al. (2010), a necrose também pode ser um processo organizado e em alguns casos pode 

ser considerado programado. Segundo o “ Nomenclature Committee On Cell Death“, 

(Comitê de nomenclatura em morte celular), existem 12 modalidades de morte celular 

caracterizadas pela morfologia celular, as quais são 8 atípicas e 4 típicas, sendo esta 

última com mecanismos descritos, representados por apoptose, autofagia, necrose e 

cornificação (KROEMER et al., 2009).  

Há uma forma de morte celular que não é classificada como apoptose ou necrose; 

estas células recebem dupla marcação por Anexina V e iodeto de propídeo (BLAGITZ 

et al., 2011; PESSOA et al., 2012). Essa dupla marcação pode representar que a apoptose 

foi tardia ou há uma necrose secundária, uma vez que ao iniciar o processo de apoptose 

a célula expõe a fosfatidilserina por quatro a seis horas, sendo marcada pela anexina, 

porém, com o passar o tempo a membrana torna-se permeável ao iodeto de propídeo, 

resultando na dupla marcação (DARZYNKIEWICZ et al., 2012).  
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Neste sentido, diversos oligoelementos são necessários para um ótimo 

funcionamento do sistema imune, sendo os mais importantes Zn, Cu, Se e Fe. Situações 

de deficiência de quaisquer desses elementos causam situações imunossupressoras. 

Alguns minerais exercem papel essencial na formação de enzimas relacionadas ao 

sistema imune, por exemplo, o Se é um elemento indispensável da família das enzimas 

glutationa peroxidase (GPX) e tiorredoxina redutase (BERRY et al, 1991). Os 

microminerais Zn, Cu e Mn também fazem parte da superoxide dismutase (SOD) e o Fe 

faz parte de algumas catalases. Quando estes elementos estão disponíveis ao organismo 

em quantidades adequadas, a produção e funcionamento das enzimas antioxidantes 

ocorrem de maneira satisfatória. Vacas que estão sob o estrese fisiológico do parto, com 

desafio de alta carga infecciosa, aliado a demanda de produção tem acúmulo de radicais 

livres e por isso necessitam de antioxidantes com maior disponibilidade (BERNABUCCI 

et al., 2002). 

Dentre os minerais que estão envolvidos no processo de defesa do organismo, o 

zinco apresenta-se como um dos mais importantes. O Zn é especialmente importante 

para o adequado funcionamento do sistema imune, uma vez que atua como mensageiro 

na sinalização iônica, promovendo ativação do linfócito T. Em situações de animais 

gestantes com deficiência deste elemento ocorrerá imunossupressão de sua prole. As 

células fagocíticas de animais deficientes em zinco apresentam redução de atividade. 

Segundo Overton e Yasui (2014), Cu, Zn e Mn são essenciais para o metabolismo 

antioxidante do organismo, participando da mediação do processo de fagocitose e morte 

de bactérias por neutrófilos.  

Em estudo conduzido por Dietz et al. (2017), avaliando a forma orgânica ou 

inorgânica de Cu, Zn e Mn na dieta de vacas em lactação não observaram efeito na 

porcentagem de neutrófilos, fagocitose e morte celular. O mesmo resultado foi 

encontrado por Nemec (2012), avaliando os mesmos microminerais em vacas em 

lactação. O Zn por estar envolvido no metabolismo da queratinização também tem 

importância nas condições de desenvolvimento e qualidade dos cascos dos bovinos. 

Devido ao processo de estabulação e condições de manejo, afeções podais em bovinos 

leiteiros podem acontecer com maior incidência em comparação a bovinos de corte.  

A claudicação nos bovinos, além de seu impacto no bem-estar animal, causa 

significativa redução na produção de leite e diminuição nos índices reprodutivos 

(GARBARINO et al., 2004).  Segundo Tomlinson et al. (2004), a laminite em vacas 

leiteiras pode ser influenciada pela suplementação mineral, que tem papel significativo 
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na formação e saúde dos cascos. A deficiência de Cu também é imunossupressora. Já a 

deficiência de selênio também diminui a função da maioria das células imunes, 

reduzindo a atividade neutrofílica, as respostas de linfócitos T e células NK e a produção 

de IgM (TIZARD, 2014). 

Algumas desordens de saúde são mais comuns durante o período de transição. Esta 

maior ocorrência de desordens de saúde ocorre devido ao estresse que os animais passam 

em virtude das alterações metabólicas (MOREIRA et al., 2015), fisiológicas (MEGLIA 

et al., 2005, hematológicas (TODOROVIĆ E DAVIDOVIĆ, 2012) e imunológicas, que 

podem acarretam em casos de mastite, metrite, deslocamento de abomaso e cetose 

(INGVARTSEN; MOYSES, 2012). Segundo Bradford et al., (2015), a maior incidência 

de desordens no pós-parto imediato deve-se a imunossupressão e processos inflamatórios 

que são influenciados pela colostrogênese e galactopoiese.   

Segundo Castillo et al., (2001), o sistema antioxidante é importante para a 

neutralização de moléculas oxidantes produzidas pelo organismo. Sempre há um 

desequilíbrio neste sistema, ocorre a oxidação progressiva de componentes biológicos 

(DNA, proteína e lipídeos), podendo prejudicar a saúde de maneira direta ou 

indiretamente (DAVIES, 2000). Vários métodos foram desenvolvidos para avaliar a 

capacidade antioxidante total, com mensuração de cada componente separadamente 

(NIKI e NOGUCHI, 2000). Ghiselli et al., (2000) afirmaram que o estado antioxidante 

total (TAS) é uma medida única que visa descrever o equilíbrio dinâmico entre os pró-

oxidantes e oxidantes presentes no plasma.  

 

 3.5 - Produção, composição e qualidade do leite  

 

Estudos vêm sendo desenvolvidos com o intuito de observar a influência da 

suplementação de minerais orgânicos sobre a qualidade do leite, em especial na 

contagem de células somáticas (CCS). A contagem de células somáticas no leite de vacas 

leiteiras é utilizada como uma medida de saúde da glândula mamária e da qualidade do 

leite (Kitchen et al., 1980 e Rogers & Mitchell, 1994). Este fato pode ser controlado 

através do manejo nutricional das vacas em lactação, em especial, no que diz respeito a 

utilização de micronutrientes, tais como, Se, Cu e Zn, além de vitamina E (SMITH et al., 

1984; HARMON e TORRE, 1997).  
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Pesquisas realizadas por Kinal et al. (2005), Strusinska et al. (2004) e Zieminski 

et al. (2002), demostraram diminuição na CCS quando os animais foram suplementados 

com minerais orgânicos. Já Campell et al. (1999) e Rejčević e Potocnik (2003) não 

observaram efeito positivo na mesma situação. Kinal et al. (2005) realizaram estudo com 

vacas leiteiras no período de dois meses antes do parto e três meses pós-parto avaliando 

a influência da forma (orgânica ou inorgânica) do Cobre, Zinco e Manganês, sobre os 

parâmentos de produção e composição do leite e CCS. Os tratamentos foram: 

I: fornecimento de 100% da forma inorgânica dos elementos (Cu: 120mg, Zn:            

601mg e Mn: 400mg/animal/dia);  

II: fornecimento de 50% da forma inorgânica e 50% orgânica do elemento; 

III: fornecimento de 100% da forma orgânica do elemento. 

Maior produção de leite foi observada durante o segundo mês de lactação nos 

animais do tratamento II. Houve tendência em aumento da proteína do leite nos grupos 

tratados com minerais orgânicos, resultado semelhante ao encontrado por Strusinska et 

al. (2004). Também foi observado menor CCS e contagem bacteriana total nos animais 

do grupo III durante o terceiro mês de lactação.  

Em estudo conduzido por Sinclair et al. (2013), comparando a suplementação 

dietética na forma orgânica e inorgânica de 10mg/kg/MS de Cu com ou sem a adição de 

S e Mo em dietas de vacas em lactação, foi observado maior produção de leite para os 

animais que receberam a dieta com minerais inorgânicos. As concentrações de Cu no 

plasma e no tecido hepático foram maiores nos animais que receberam a forma orgânica.  

Já Kinal et al. (2007a) em pesquisa comparando as formas orgânicas e inorgânicas 

de cobre, zinco e manganês em dietas de vacas de alta produção não observaram 

diferenças na composição do leite. Houve redução na CCS no grupo de animais tratados 

com a forma orgânica. Um ponto importante no que diz respeito a saúde da glândula 

mamária é a queratina formada na porção final do canal do teto, que funciona como uma 

barreira física, impedindo a entrada de patógenos. Zinco é micromineral envolvido no 

processo catalítico, estrutural e regulatório do metabolismo da queratina (Paulrud, 2005), 

justificando a importância da suplementação deste elemento.  

 

3.6 - Digestibilidade e fermentação ruminal 
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Relacionado aos processos de digestão, devido a importância dos microminerais 

no metabolismo de enzimas e processos vitais para o organismo, estes podem causar 

mudança no ambiente ruminal, afetando a produção de ácidos graxos voláteis e 

digestibilidade da fibra (DURAND e KAWASHIMA, 1980). Alterações na população 

microbiana do rúmen também podem ocorrer. Em estudo conduzido por Summers et al., 

(1957) foi relatado diminuição da digestibilidade da celulose em dietas com deficiência 

de microminerais e alto teor de amido.   

Estudos relataram que dietas com alto teor de concentrado produzem altas 

concentrações de AGV’s, que podem saturar o epitélio celular da parede ruminal e 

diminuir a taxa de absorção dos nutrientes. Essa situação pode se agravar quando há 

deficiência de microelementos e vitaminas que são indispensáveis para a formação de 

enzimas vitais para o correto funcionamento celular (PINO e HEINRICHS, 2016).  

Como já comentado anteriormente, elementos como Zn, Mn, Cu e Co fazem parte 

do metabolismo de diversas proteínas estruturais, enzimas e coenzimas de grande 

importância para o crescimento e manutenção da microbiota ruminal, com implicações 

na produção de AGV’s e digestibilidade da fibra. Deficiência de Mn e Co também 

causaram diminuição da digestibilidade da fibra (TIFFANY e SPEARS, 2005).  

 Segundo Underwood e Suttle (1999), a suplementação com microminerais 

também pode modificar a proporção molar de AGV’s. Pouco se sabe e ainda há limitação 

de informações sobre a forma (orgânica ou inorgânica) destes microminerais e sua 

atuação nos processos ruminais (PINO e HEINRICHS, 2016). 

O pH pode modificar a solubilidade dos microminerais; fontes orgânicas de Zn, 

Mn e Cu são mais solúveis quando o pH está baixo (PINO e HEINRICHS, 2016). 

Microrganismos podem usar formas de elementos solúveis ou insolúveis no rúmen para 

seu próprio desenvolvimento (CAO et al, 2000). Mais estudos precisam ser realizados 

com o intuito de determinar as funções específicas dos microminerais no ambiente 

ruminal e como estes atuam sobre as vias metabólicas e microbianas.  

Foi demonstrado que as propriedades antimicrobianas do Cu afetam a 

digestibilidade in vitro da fibra pelos microrganismos ruminais, quando a concentração 

do Cu do meio de cultura era 2,5mg/kg (HUBBERT et al., 1958). Adicionalmente, 

pesquisas mostraram efeitos negativos da suplementação oral de sais de cobre em 

ruminantes na digestibilidade de nutrientes quando o nível suplementado variava entre 5 
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e 25mg/kg de Cu na dieta (GENTHER E HANSEN, 2015; FAULKER E WEISS, 2017; 

CALDERA et al. 2019).  

Segundo Wei et al. (2019), a forma orgânica do Se apresenta efeitos positivos 

para a fermentação ruminal. Porém, os efeitos do selênio inorgânico na fermentação 

ruminal não estão claras (EUN et al., 2013). Portanto, é necessário entender melhor os 

fatores que afetam o metabolismo do Cu e do Se e os efeitos sobre a fermentação ruminal 

(ARCE-CORDEIRO et al. 2020). Mudanças na fermentação ruminal após a 

suplementação com Se na forma inorgânica pode ser indicativo dos requerimentos de Se 

por microrganismos ruminais ou alteração da fermentação por redução química de 

compostos de Se (selenato para selenito; ARCE-CORDEIRO et al., 2020). Mudanças na 

produção de ácidos graxos voláteis na fermentação ruminal também foram relatadas por 

Wei et al. (2019) com utilização de Se orgânico na dosagem de 0,3 e 0,5mg/kg (análogo 

do hidroxilado de selenometionina), podendo ser uma resposta dos microrganismos 

ruminais ao análogo do aminoácido, em vez de um efeito positivo do selênio.  

Recentemente, fontes de minerais hidroxilados com baixa solubilidade em água 

foram comparadas com fontes tradicionais de sulfatos para ruminantes (ARCE-

CORDEIRO et al., 2020). Genther e Hansen (2015) relataram menor desaparecimento 

da matéria seca em novilhos alimentados com fontes de sulfatos, em comparação aos 

novilhos do tratamento com fontes de hidroxila. O estudo realizado por Caldera et al. 

(2019) para novilhos em confinamento recebendo dietas de alto grão observou que a 

digestibilidade da FDN tendeu a ser menor nos animais suplementados com fontes de 

sulfatos em comparação aos que recebiam fontes de hidroxilados. O mesmo foi relatado 

por Guimaraes et al. (2019) com novilhos de corte e Faulkner e Weiss (2017) com vacas 

holandesas. 

Em estudo conduzido por Wei et al., (2019) foi observado melhora na 

digestibilidade da MS, PB e FDN para vacas alimentadas com hidroxi-análogo de 

Selenometionina comparadas com os animais com tratamento controle. As mudanças 

observadas na digestibilidade dos nutrientes de animais recebendo fontes orgânicas de 

Se pode ser atribuído ao efeito do aminoácido, que pode ser prontamente incorporado 

em proteínas microbianas (GALBRAITH et al., 2016).  
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1 Instalações, animais e dietas experimentais 

 

Todos os procedimentos com animais experimentais foram aprovados pelo Comitê 

de Ética do Uso de Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo (CEUA / FMVZ-USP), sob número de protocolo 

2315021019. O estudo foi conduzido nas dependências do Laboratório de Pesquisa em 

Bovinos de Leite do Departamento de Nutrição e Produção Animal da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, Pirassununga, Brasil, 

de 27 de junho de 2018 a 17 de março de 2019. 

Vinte e quatro vacas Holandesas saudáveis foram selecionadas, de 30 dias antes 

da data prevista para o parto até 60 dias após o parto, e alojadas em estábulos do tipo 

free-stall, em baias individuais de 17,5 m2, com camas de areia, ventilação forçada e 

acesso livre a água e alimentos. 

O delineamento experimental consistiu de blocos casualizados, sendo formados 12 

blocos. Os animais foram alocadas nos blocos de acordo com o escore de condição 

corporal, paridade e produção de leite referente à última lactação, e designadas 

aleatoriamente aos tratamentos experimentais. As dietas foram fornecidas duas vezes ao 

dia, às 7:00 e às 13:00, e foram formuladas de acordo com as recomendações do NRC 

(2001) para as fases de final de gestação e início de lactação (Tabela 2), exceto para as 

exigências minerais, que foram formuladas da seguinte forma: Controle (CON), 

seguindo as recomendações do NRC (2001), pesquisas recentes da literatura (Siciliano-

Jones et al., 2008; Osório et al., 2016; Weiss, 2017) e as médias de 2 produtos comerciais 

utilizados no Brasil para determinação dos níveis de Zn, Cu, Mn e Co, na forma 

inorgânica (sulfatos); e Microminerais Proteinados ou orgânicos (MP), utilizando 50% 

dos níveis utilizados no tratamento controle para Zn, Cu, Co e Mn  (Bioplex® Co, Cu, 

Mn, Zn, e Sel-Plex®. Alltech Inc.. Nicholasville. KY). Se foi incluso nas recomendações 

do NRC (2001) para ambos os tratamentos. 
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Tabela 2. Ingredientes e composição bromatológica das dietas experimentais 

Item 
Dietas experimentais 

Pré-parto Pós-parto 

Ingredientes (g/kg MS)   
Silagem de milho 728,00 480,00 
Milho moído 135,00 210,00 

Polpa cítrica - 61,20 
Farelo de soja 52,90 104,00 

Farelo de soja bypass¹ - 60,20 
Grão de soja 44,90 57,60 
Núcleo experimental² 29,30 13,40 

Bicarbonato de sódio - 8,20 
Ureia 9,90 2,90 

Sal comum  - 2,50 
Composição Química, (g/kg MS)   

Matéria seca (g/kg da MN) 357,00 447,00 

Materia orgânica 923,00 932,20 
Carboidratos não-fibrosos3 545,80 340,00 

Fibra em detergente neutro 474,90 410,20 
Fibra em detergente ácido 284,60 228,10 
Extrato etéreo 30,01 35,40 

Proteína bruta 190,20 169,90 
Lignina 50,40 39,10 
PIDN4 13,10 23,50 

PIDA5 14,00 24,60 
   NDT6 637,40 707,70 

1Soypass da Nutron Cargill (Uberlândia, Brasil). 2Núcleo experimental: descritos na  tabela  4. 3De acordo 

com Hall (2000). 4PDIN: Proteína indigestível em detergente neutro; 5PIDA: proteína indigestível em 

detergente ácido. 6Nutrientes digestíveis totais, de acordo com NRC (2001). 

Fonte: Silva (2021).  

 

 

 

Tabela 3. Composição bromatológica  dos ingredientes utilizados nas dietas experimentais 

  Ingredientes 

Item 
Silagem  

     de milho 

Milho 

moído 

moído 

Polpa  

cítrica 

Farelo  

 de soja 

Farelo de  

soja 

bypass 

Grão 

de 

soja Composição Química (% MS)   

Matéria seca 29,30 

95,69 

86,15 85,34 87,02 87,73 85,24 

Matéria orgânica 95,69 96,27 91,60 94,00 93,78 94,72 

Carboidratos não-fibrosos1 28,17 71,76 45,34 18,33 17,54 

 

,54 

15,25 

Fibra em detergente neutro 57,38 16,04 36,31 30,36 39,16 36,27 

Fibra em detergente ácido 36,51    3,46 23,32 13,06 15,30 14,85 

Amido 23,02 65,35 8,23 4,12 3,97 3,30 
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Extrato etéreo 2,00 4,43 3,35 2,23 2,43 18,57 

Proteína bruta 8,68 10,04 7,93 48,83 49,35 37,96 

Matéria mineral 4,31 3,73 8,40 6,00 6,22 5,28 

Lignina 6,47 1,23 4,49 0,85 0,75 4,64 

PDIN2 0,58 2,94 1,94 8,73 7,71 5,36 

PIDA3 0,59 1,35 1,67 5,03 7,84 3,62 

Nutrientes digestíveis totais4 60,23 89,57 67,93 80.94 78,14 91,13 

1 Estimado segundo Hall (2000). 2 Proteína indigestível em detergente neutro. 3 Proteína indigestível em 

detergente ácido. 4 Estimado segundo o NRC (2001).  

Fonte: Silva (2021). 

 

Tabela 4. Composição de macro e microelementos dos núcleos experimentais  

  
 Pré-parto 

  
Pós-parto  

CON MP CON MP 

g/kg      

Ca (min.) 110,00 110,00  200,00 200,00 

Ca (máx.) 120,00 120,00  250,00 250,00 

P  26,00 26,00  55,00 55,00 

Na 22,00 22,00  75,00 75,00 

Mg 60,00 60,00  40,00 40,00 

S 60,00 60,00  20,00 20,00 

Cl 185,00 185,00   -  - 

mg/kg      

Zn 1800,00 900,00  3300,00 1650,00 

Cu 500,00 250,00  700,00 350,00 

Cr 25,00 25,00  20,00 20,00 

Mn 1200,00 600,00  1600,00 800,00 

I 25,00 25,00  40,00 40,00 

Co 15,00 7,50  22,00 11,00 

Se 18,00 18,00  26,00 26,00 

Biotina 65,00 65,00  65,00 65,00 

UI/kg      

Vit. A 4000,00 4000,00  2600,00 2600,00 

Vit. D 1300,00 1300,00  800,00 800,00 

Vit. E 6500,00 6500,00   1800,00 1800,00 
Fonte: Silva (2021). 
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Tabela 5. Níveis de microminerais recomendados na literatura e níveis utilizados na formulação da 

dieta pré-parto. 

   

Item (mg/kg) NRC (2001) 
Jones et 

al. (2008) 
Osório et al. (2016) Weiss (2017) CON MP 

Cobre 13,00 24,00 14,40 12-17,00 18,97 9,48 

Manganês 18,00 61,00 76,00 50,00 53,17 26,58 

Zinco 22,00 105,00 83,00 73 70,27 35,13 

Selênio 0,30 0,64 - - 0,35 0,35 

Cobalto 0,11 1,1 0,72 0,20-0,90 0,69 0,34 
1Consumo de matéria seca estimado pelo NRC(2001): 13,57 kg/dia  

Fonte: Silva (2021). 

 

 

Tabela 6 . Níveis de microminerais recomendados na literatura e níveis utilizados na formulação da 

dieta pós-parto. 

 Recomendação Dieta1 

Item (mg/kg) 
NRC 
(2001) 

Jones et 
al. (2008) 

Osório et al. 
(2016) 

Weiss 
(2017) 

CON MP 

Cobre 13-19,00 23,40 12,30 12-17,00 10,54 5,27 

Manganês 17-21,00 96,00 70,00 30-40,00 30,28 15,14 

Zinco 54-65,00 112,00 69,00 73,00 43,03 21,51 

Selênio 0,30 0,36 - - 0,33 0,33 

Cobalto 0,11 0,5 0,19 0,20-0,90 0,24 0,12 
1Consumo de matéria seca estimado pelo NRC(2001): 19,67 kg/dia  

Fonte: Silva (2021). 

 

 

Tabela 7. Níveis de microminerais de dois produtos comerciais utilizados no Brasil e níveis 

utilizados nos núcleos da s dietas experimenta is no período pré-parto. 

 Produtos comerciais Dietas experimentais 

Item (mg/kg) Produto A Produto B Média CON MP 

Cobre 600 500 550 500 250 

Manganês 1600 1200 1400 1200 600 

Zinco 2400 2000 2200 1800 900 

Selênio 16 18 17 17 17 

Cobalto 12 10 11 15 7,5 
Fonte: Silva (2021). 
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Tabela 8. Níveis de microminerais de dois produtos comerciais utilizados no Brasil e níveis utilizados 

nos núcleos das dietas experimenta is no período pós-parto. 

 Produtos comerciais Dietas experimentais 

Item (mg/kg) Produto A Produto B Média CON MP 

Cobre 600 700 650 700 350 

Manganês 1600 1600 1600 1600 800 

Zinco 2500 3500 3000 3300 1650 

Selênio 19 30 24,5 26 26 

Cobalto 15 20 17,5 22 11 
Fonte: Silva (2021). 

 

Tabela 9. Níveis de microminerais dos alimentos utilizados nas dietas experimentais. 

                                      Resultados (mg/kg) 

Item Co Cu Mn Zn Se 

Silagem de milho 0,14 4,12 20,36 16,41 0,01 
Milho moído 0,02 2,58 7,54 16,95 0,06 

Farelo de soja 0,14 14,09 30,31 49,92 0,04 
Grão de soja 0,10 11,35 27,77 38,09 0,02 
Soypass 0,15 14,72 32,85 49,30 0,03 

Polpa cítrica 0,03 3,52 6,35 10,54 0,01 
Fonte: Silva (2021). 

 

Tabela 10. Valores de referência de microminerais para alimentos no Brasil 

                                      CQBAL 4.01 

Item Co Cu Mn Zn Se 

Silagem de milho 0,20 5,60 26,07 19,46 0,03 
Milho moído 0,02 3,48 8,80 18,85 0,07 
Farelo de soja 0,27 18,96 35,38 53,79 0,13 

Grão de soja  - 12,42 30,22 40,88 47,00 
Soypass  - 17,00  -  27,00  - 

Polpa cítrica  -  -  -  -  - 
1CQBAQL 4.0: composição química e bromatológica de alimentos (2017/2018 – Brasil).  

 

As análises bromatológicas e de composição do leite foram realizadas no 

Laboratório de Bromatologia, as análises bioquímicas foram realizadas no Laboratório 

de Bioquímica e Fisiologia Animal do Laboratório de Pesquisa em Bovinos de Leite e 

as análises de imunologia foram realizadas no Laboratório de Imunodiagnóstico do 

Departamento de Clínica Médica, sendo todos pertencentes à Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. As dosagens de microminerais, 

por sua vez, foram realizadas no Laboratório Biominerais Análises Químicas Ltda 

(Campinas, São Paulo, Brasil). 
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5.2 Consumo de matéria seca e análise de alimentos  

O consumo de matéria seca foi registrado diariamente, como a diferença entre 

a quantidade de alimento fornecido e as sobras, e o fornecimento foi ajustado de forma 

a manter a porcentagem de sobras entre 5 e 10% da quantidade de matéria natural 

ofertada, evitando restrição e excesso de alimento. Os alimentos foram misturados no 

cocho e fornecidos na forma de dieta total (TMR). Os ingredientes do concentrado foram 

coletados no momento de sua preparação, amostras de silagem foram coletadas 

semanalmente juntamente com a TMR e armazenadas a -20°C para posterior análises 

químico-bromatológicas  

As amostras de alimentos e sobras foram pré-secas em estufa de ventilação 

forçada, à 55 oC, por 72 horas, e processadas em moinhos de facas (TE-650, Tecnal 

Equipamentos para Laboratório, Piracicaba, SP, Brasil), utilizando peneiras com poros 

de 1 mm e de 2 mm. Posteriormente, as amostras de 1 mm foram analisadas quanto ao 

seu teor de matéria seca (MS) (método 930.15; AOAC, 2000), proteína bruta (PB) (N × 

6.25; Kjeldahl método 984.13; AOAC, 2000), extrato etéreo (EE) (método 920.39; 

AOAC, 2000), FDA e lignina (método 973.18; AOAC, 2000), cinzas (MM) (método 

942.05; AOAC, 2000) e FDN, usando alfa-amilase (VAN SOEST et al., 1991) e a adição 

de sulfito de sódio (analisador de fibra TE-149, Tecnal Equipamentos para Laboratório, 

Piracicaba, SP, Brasil).  

Amostras de alimentos foram analisadas também quanto ao teor de amido através 

de degradação enzimática (Amyloglucosidase®, Novozymes, Curitiba, PR, Brasil) e as 

absorbâncias lidas em espectrofotômetro semiautomático (SBA-200, CELM®, São 

Caetano do Sul, SP, Brasil), de acordo com Hendrix (1993). Ainda para caracterização 

das dietas, os alimentos foram analisados quanto aos teores de proteína insolúvel em 

detergente ácido (PIDA) e proteína insolúvel em detergente neutro (PIDN), determinados 

de acordo com Licitra, Hernandez e Van Soest (1996). As concentrações CNF foram 

estimadas, onde 100 – (% FDN + % PB + % EE + % cinzas; Hall 2000). Os teores de 

nutrientes digestíveis totais (NDT) foram estimados conforme equações descritas no 

NRC (2001). 
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5.3 Produção de leite e composição 

Os animais foram ordenhados mecanicamente duas vezes ao dia (06:00 e às 

16:00). A produção de leite foi registrada diariamente de maneira eletrônica (Alpro®, 

DeLaval, Tumba, Sweden). Amostras de leite foram coletadas nos dias 3, 4 e 5 de todas 

as semanas experimentais, e analisadas para teores de gordura, proteína e lactose por 

metodologia infravermelha (Lactoscan®, Entelbra, Londrina/PR, Brasil). A produção de 

leite foi corrigida para 3,5% de gordura (PLCG), segundo fórmula descrita por Sklan et 

al. (1992):  

3,5% 𝑃𝐿𝐶𝐺 = (0,432 + 0,1625 × %𝑔𝑜𝑟𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑛𝑜 𝑙𝑒𝑖𝑡𝑒) × 𝑃𝐿 (
𝐾𝑔

𝑑
) 

Alíquotas (10 mL) das amostras de leite coletadas no dia 4 das semanas de coletas 

do período experimental foram desproteinizadas com ácido tricloroacético 25% (5 mL) 

de acordo com Broderick e Clayton (1997), filtradas em papel filtro e congeladas. 

Posteriormente, essas amostras foram analisadas quanto ao teor de ureia utilizando kits 

colorimétricos de bioquímica (K056; Bioclin®), sendo as leituras realizadas em 

espectrofotômetro semiautomático (SBA 200, CELM®), e quanto ao teor de alantoína de 

acordo com Chen e Gomes (1992). 

 

5.4 Digestibilidade aparente total  

A digestibilidade aparente total (DAT) da matéria seca e dos nutrientes e a 

quantidade total de matéria seca fecal excretada foram estimadas pela concentração de 

fibra em detergente neutro indigestível (FDNi). Durante o período pré-parto, amostras de 

fezes foram coletadas da ampola retal por dois dias seguidos, duas vezes por dia (as 06:00 

e as 15:00h no primeiro dia e as 08:00 e às17:00h no segundo dia) nos tempos -28 e -7 

da data prevista para o parto. Durante o pós-parto, as amostras de fezes foram coletadas 

nos tempos 14, 28, e 56 também por dois dias consecutivos, seguindo os horários 

descritos anteriormente. Após cada coleta as amostras foram congeladas e ao final de 

cada período de coleta foi obtido um pool representativo de cada tempo. 

Para avaliação dos teores de FDNi, as amostras moídas a 2 mm de fezes, alimentos 

e sobras foram acondicionadas em sacos de tecido não-tecido (TNT-100g/m2), com 

dimensões de 5 x 5 cm. As amostras foram acondicionadas em todos os sacos, segundo 
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a relação de 20 mg de MS por cm2 de superfície (NOCEK, 1988). Posteriormente, as 

amostras foram incubadas no rúmen de duas vacas da raça Holandesa por 288 horas, 

segundo adaptação de técnica descrita por Huhtanen, Kaustell e Jaakkola (1994). 

Após a retirada do rúmen os sacos foram lavados com água corrente até o total 

clareamento desta, e após isso, foram submetidos ao tratamento com detergente neutro, 

conforme descrito FDN por Van Soest et al. (1991), por uma hora, em equipamento 

analisador de fibra Tecnal® (TE-149). O FDNi foi utilizado para estimar a excreção total 

de fezes (ETF) baseada na ingestão de FDNi e concentração do mesmo nas fezes, por 

meio da seguinte equação:  

𝐄𝐓𝐅 (
𝐤𝐠

𝐝𝐢𝐚
) =

𝐅𝐃𝐍𝐢𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐢𝐝𝐨  (
𝐊𝐠
𝐝𝐢𝐚)

(
𝐊𝐠
𝐝𝐢𝐚) 𝐅𝐃𝐍𝐢𝐟𝐞𝐳𝐞𝐬  

 

5.5 Balanço de energia  

A estimativa de consumo de energia bruta (EB) foi realizada com base no NRC 

(2001).  O consumo de energia digestível (CED) foi calculado a partir do coeficiente 

de digestibilidade da dieta e do consumo de EB. Os valores de energia metabolizável 

(EM), energia digestível (ED), consumo de energia líquida (CEL), energia líquida de 

produção (ELp), energia líquida para ganho de peso (ELg), energia líquida de gestação 

(ELG), energia líquida de mantença (ELm) e mudança de peso de corpo vazio 

(MPVC) foram calculados como descrito no NRC (2001):  

 

EM (Mcal/kg) = {1,01 × [(%CNF/100 × 4,2) + (%FDN/100 × 4,2) + (%PB/100 

× 5,6) + (EE-1/100 × 9,4)] – 0,45} + 0,0046 × (EE-3);  

ED (Mcal/kg) = 9,4 × digestibilidade EE × (EE/100); CEL (Mcal/d) = 0,703 × 

consumo EM – 0,19 + {[(0,97 × consumo EM + 0,19) / 97)] × [EE – 3]};  

Consumo EM (Mcal/d) = [1,01 × (CED – 0,45)] + [0,046 × (EE – 3)]; ELg = 

2,7 × MPCV × 0,65;  

ELG (Mcal/d) = [0,00318 × (240 + dias para o parto) – 0,0352] × [(peso do 

bezerro ao nascimento / 45) / 0,218; 

ELm (Mcal/d) = 0,08 × PV0,75;  
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ELp (Mcal/d) = produção de leite × (0,0929 × porcentagem de gordura no leite 

+ 0,0563 × porcentagem de proteína no leite + 0,0395 × porcentagem de lactose no 

leite); 

PCV (kg) = 0,817 × PV; 

 A eficiência de utilização de energia foi calculada de acordo com Harvatine e 

Allen (2006): Eficiência = consumo de EL – EL utilizada para ganho de PV – EL 

excretada no leite.   

5.6 Balanço de nitrogênio e síntese de proteína microbiana 

A estimativa da síntese de proteína microbiana foi mensurada através da 

quantificação dos derivados de purinas na urina e no leite, de acordo com metodologia 

descrita por Chen e Gomes (1992), considerando-se a absorção das purinas a partir da 

fórmula sugerida por Verbic et al. (1990).  Amostras de urina foram coletadas por micção 

estimulada durante o período pré-parto, duas vezes ao dia por dois dias seguidos (às 06:00 

e às 15:00h no primeiro dia e as 08:00 e às 17:00h no segundo dia) nos tempos -28 e -7 

da data prevista para o parto. Durante o pós-parto, as amostras foram coletadas nos 

tempos 14, 28, e 56 também por dois dias consecutivos, seguindo os horários descritos 

anteriormente. Após cada tempo de coleta as amostras foram congeladas e ao final de 

cada período foi obtido um pool representativo.  

Alíquotas de 10 mL de urina foram diluídas imediatamente em 40 mL de ácido 

sulfúrico a 0,036 N, para evitar destruição bacteriana dos derivados de purinas e a 

precipitação do ácido úrico. Após, as mostras foram armazenadas a – 20oC para 

posteriores análises de N total, alantoína, ácido úrico e creatinina. As análises de 

alantoína na urina e no leite foram realizadas pelo método colorimétrico, conforme 

descrito por Chen & Gomes (1992). As determinações de creatinina e ácido úrico foram 

realizadas por meio de kits comerciais (Bioclin® K067 e K139, respectivamente).  

A excreção urinária diária de creatinina foi considerada de 24,05 mg/kg de PC 

(CHIZZOTTI et al., 2008). A excreção total de derivados de purinas (DP) foi calculada 

pela soma das quantidades de alantoína e ácido úrico excretados na urina e da quantidade 

de alantoína excretada no leite, expressas em mmol/dia.  

As purinas absorvidas (X, mmol/dia) foram calculadas a partir da excreção de 

derivados de purinas (DP, mmol/dia), por meio da equação: 
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𝑋 =
𝐷𝑃 − (0,512 × 𝑃𝐶 0,75 )

0,84
, 

 

em que 0,84 é a recuperação de purinas absorvidas como derivados de purinas e 0,512 × 

PC0,75 a contribuição endógena para excreção de purinas (GONZALEZ-RONQUILLO et 

al., 2003). A síntese de compostos nitrogenados microbianos no rúmen (Y, g N/dia) foi 

calculada em função das purinas absorvidas (X, mmol/dia), por meio da equação: 

 

𝑌 =  
(70 ×  𝑋)

(0,83 × 0,134 × 1000)
 

 

Em que 70 representa o conteúdo de N nos derivados de purinas (mg N/mmol); 

0,83, a digestibilidade das purinas microbianas, e 0,134, a relação N-purina: N total nas 

bactérias (VALADARES et al., 1999).  

Foi mensurado o balanço de compostos nitrogenados, obtido pela diferença entre 

o total de nitrogênio ingerido (consumo PB/6,25) e a soma de nitrogênio excretado nas 

fezes, na urina e no leite (PB leite/6,38), conforme AOAC, 2000. 

5.7 Peso corporal e escore de condição corporal 

O peso corporal foi mensurado duas vezes por semana, após a ordenha e antes da 

alimentação da manhã, através de balança digital (AWS100, DeLaval, Tumba, 

Switzerland). O escore de condição corporal foi avaliado uma vez por semana, de acordo 

com metodologia proposta por Wildman et al., (1982) e desenvolvida por Edmonson et 

al. (1989) durante todo o período experimental.  

5.8 Perfil metabólico 

Amostras de sangue foram coletadas 4 horas após a alimentação matinal, uma vez 

por semana durante todo período experimental, por punção de vasos coccígeos, em tubos 

vacuolizados (BD Vacutainer®, Becton, Dickinson and Company, Franklin Lakes, NJ).  

Após cada coleta as amostras foram imediatamente refrigeradas até a 

centrifugação a 3000 rpm durante 15 minutos, para a separação do soro. O soro obtido 
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foi transferido para tubetes plásticos, identificados e armazenados a -20 ºC, para 

posteriores análises laboratoriais.  

Foram analisados os parâmetros sanguíneos de glicose, ureia, AST e GGT no soro 

por meio de kits comerciais (glicose: cat. n. K-082-3; ureia: cat. n. K-056; AST: cat. n. 

K-048-6 e GGT cat. n. K-080-2 - Bioclin® Belo Horizonte, Brasil), que utilizam o método 

enzimático colorimétrico de ponto final ou cinético, e analisadas em aparelho automático 

para bioquímica sanguínea (SBA 200, CELM®). As análises de AGNE e BHBA foram 

realizadas por meio de kits comerciais da marca Randox®, United Kingdom, e a leitura 

de suas absorbâncias em leitora de microplaca (Biochrom Asys UVM 340 Microplate 

Reader, Biochrom®, Cambridge, RU). As análises foram realizadas no Laboratório de 

Bioquímica e Fisiologia Animal do Departamento de Nutrição e Produção Animal 

(FMVZ/USP), Pirassununga. 

 

5.9 Dosagem de minerais 

Amostras dos alimentos foram coletadas para dosagem de minerais nos tempos -

30 e -7 em relação à data prevista do parto, e +7, 28 e 56 após o parto. Coletas de sangue 

foram realizadas em tubos vacuolizados com heparina, conforme metodologia descrita 

anteriormente, para dosagem de Se, Cu, Zn, Mg e Co através da técnica descrita por Fick 

et al. (1976). Amostras de colostro foram coletadas logo após o parto e armazenadas a -

20°C para posteriores análises dos mesmos elementos.  Amostras de tecido hepático 

foram coletadas nos tempos -30 em relação à data prevista do parto, em até 3 dias após o 

parto e no dia 56 após o parto.   

Para coleta de amostras de tecido hepático, os animais foram contidos de maneira 

a proporcionar segurança e precisão na coleta, a qual foi realizada conforme descrito por 

Engle e Spears (2000). Após a contenção, foi identificado o 11° espaço intercostal e uma 

“linha imaginária” foi traçada entre a tuberosidade da escápula e o íleo, para escolha do 

local de incisão e posterior coleta do material. No local de incisão, foi realizada a sedação 

local (de 6 a 10 mL de Lidocaína 2%), antecedida por tricotomia e assepsia com álcool 

70%. Uma agulha do tipo Jamshidi para biopsia de medula óssea, acoplada a uma seringa, 

foi introduzida no local e amostras do órgão foram coletadas através de movimento 

aspirativo da seringa. O material coletado foi imediatamente lavado com solução 

fisiológica para remoção de restos sanguíneos e demais materiais. Após o processo de 
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lavagem, as amostras foram congeladas a -20 °C. Ao final do procedimento, foi realizada 

uma sutura simples no local da incisão, com curativos periódicos até total cicatrização. 

Os animais receberam duas doses de anti-inflamatório (Flunixin Niglumine), a fim de 

minimizar possíveis desordens causadas pelo procedimento. 

Para a dosagem dos microminerais as amostras foram digeridas com ácido nítrico 

por aquecimento em formo micro-ondas. As dosagens de Co, Cu, Mn e Zn foram 

realizadas por espectrometria de emissão atômica por plasma individualmente acoplado 

(ICAP 6300 - Thermo Cientific®). Já as dosagens de Se foram realizadas por 

espectrometria de absorção atômica acoplado a forno de grafite (ICE 3500 – Thermo 

Cientific®) por esta técnica apresentar maior sensibilidade. A concentração de cada 

elemento foi determinada comprando-se o sinal analítico com a curva de calibração do 

elemento correspondente a cada aparelho.  

A espectrometria de absorção atômica tem como princípio fundamental a medida 

da intensidade da radiação eletromagnética, oriundo de uma fonte de radiação primária 

de átomos gasosos (KRUG et al., 2004). Quando uma determinada quantidade de energia 

é transmitida ao átomo, este absorve a energia e um elétron da camada externa é 

deslocado para a camada orbital, resultando em uma configuração eletrônica menos 

instável, conhecida como estado excitado. Por esta configuração apresentar menor 

instabilidade, o átomo irá regressar ao seu estado imediatamente (MESQUITA, 2014). 

Ao regressar em sua posição estável, o elétron irá emitir radiação com energia 

equivalente à incialmente absorvida no processo de excitação (FARIA, 2012). 

Essa capacidade que o átomo tem de absorver luz em um determinado 

comprimento de onda é utilizada para a técnica de espectrometria de absorção atômica 

(MESQUITA, 2014). Segundo Krug et al. (2014), através da medida da quantidade de 

radiação absorvida, é possível a determinação quantitativa de elementos químicos de uma 

ampla variedade de amostras. As três principais formas para promover a excitação de 

elementos capazes de emitir radiação eletromagnética são: lâmpadas de catodo oco, 

fontes de espectros contínuos e lâmpadas de descarga sem eletrodo (MESQUITA, 2014). 

A espectrometria de absorção atômica por chama e por forno de grafite são as duas 

técnicas mais utilizadas, sendo a primeira para análise em níveis de mg e a segunda para 

determinações de baixas concentrações em µg (KRUG et al., 2014).  

A técnica de espectrometria de absorção atômica a forno de grafite consiste em 

um sistema de acoplamento de um cilindro oco de grafite no interior de um forno 

aquecido por resistividade.  
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O tubo de grafite se ajusta aos eletrodos localizados na extremidade do sistema 

atomizador onde são resfriados à água. Um fluxo de gás interno, geralmente argônio, flui 

das extremidades para a parte central evitando a entrada do ar (COSTA, 2013). Após a 

introdução de uma pequena quantidade de amostra no interior do tubo de grafite, postado 

no caminho ótico do equipamento, são programados estágios de aquecimentos que 

promovem a remoção do solvente, da matriz da amostra e por último a vaporização dos 

compostos contendo as espécies de interesse (MESQUITA , 2014).  

 

5.10 Análises imunológicas 

Para as análises de imunologia, foram realizadas coletas de sangue na artéria ou 

veia coccígea em tubos vacuolizados com heparina, nos tempos -28 e -7 em relação à 

data prevista do parto, no dia do parto (até +24 horas), e nos dias 7, 14, 21 e 56 após o 

parto. 

As análises de fagocitose, apoptose e hemograma foram realizadas no Laboratório 

de Imunodiagnóstico do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (LI-VCM-FMVZ-USP), sendo a 

atividade funcional das células sanguíneas analisada por mensuração da apoptose, além 

de fagoticose pela técnica de citometria de fluxo, conforme as técnicas empregadas por 

Kampem et al., (2004). As análises de SOD, GPX e TAS foram realizadas por kits 

comerciais da marca Randox®, United Kingdom, no Laboratório de Bioquímica e 

Fisiologia Animal (LBFA-VNP-FMVZ-USP) através de aparelho leitor de microplacas 

(ELISA).  

 

5.10.1 Citometria de fluxo 

 

Para os ensaios de fagocitose e metabolismo oxidativo, as analises foram 

realizadas por citometria de fluxo, através do programa CELLQUEST® (Becton 

Dickinson Immunocytometry Systems™). Avaliou-se porcentagem de células 

marcadas e a intensidade média de fluorescência por célula em software de acordo 

com Bass et al., (1983); Kobzik, Goedleski e Brain (1990).  
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5.10.2 Fagocitose 

 

As análises de fagocitose foram realizadas através da conjugação de 

Staphylococcus aureus (ATCC25933) e Escherichia coli (O98:H28) a iodeto de 

propídeo (PI), conforme descrito por Hasui, Hirabayashi e Yohnosuke (1989) e 

modificado por Souza (2010). Em tubos próprios para citometria de fluxo, cerca de 

100 µl de sangue total foi incubado com 100 µl de Staphylococcus aureus conjugado 

a iodeto de propídeo ou com 100 µl de Escherichia coli a concentração de 25 x 106 

bactérias/mL a 35°C por 30 minutos em banho maria. Logo após a reação por 

interrompida com 2ml de solução de ácido etilenodiamino tetra-acético (ETDA – 

3mM) gelado, procedendo-se duas lises osmóticas das hemácias com solução salina a 

0,2% e 1,6%, com centrifugações após cada etapa (250 g x 8 minutos a 4°C). Após 

lavagem com PBS, o botão celular foi ressuspendido com 400 µl de PBS com 10% 

BSA para realização com leitura em citômetro de fluxo.  

 

5.10.3 Apoptose 

 

Para avaliação da viabilidade celular, foram utilizados Anexina V-FITC 

(APOPTEST™ FITC , Dako Cytomation, Finlândia, n° cat. K2350)  e iodeto de 

propídeo, seguindo as técnicas empregadas por Vernes et al., (2000). Em todos os 

tubos, foram acrescentados 100 µL de suspensão celular e 1.000 µL de tampão ligação 

(10mM Hepes/150mM NaCl/1 mM MgC12/ 1,8 mMCaC12), para posterior 

centrifugação em 250 xg por 8 minutos, ressuspendidas em 10 µL de solução tampão 

de ligação, com 1 µL de Anexina V-FITC. Após este processo, as amostras foram 

incubadas por vinte minutos à temperatura ambiente, protegidas da luminosidade.  

As amostras foram lavadas e novamente ressuspendidas em 400 µL de solução 

gelada de PSA+ BSA e mantidas protegidas da luminosidade, para leitura no citômetro 

de fluxo. Assim, as amostras foram analisadas em quadrantes, sendo o quadrante 

inferior esquerdo representava as células viáveis, o superior esquerdo as células em 

apoptose, o inferior direito as células em necrose e superior direito as células duplo 

positivas (necrose tardia ou apoptose secundária) (BLAGITZ, 2011).  
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5.10.4 Hemograma  

 

Para a análise do eritrograma, as amostras foram diluídas com o líquido de 

Gower, sendo a contagem dos eritrócitos realizada pelo método do hemocitômetro em 

câmara de Neubauer. A dosagem da hemoglobina foi realizada pelo método da 

cianometahemoglobina.  Para contagem do número total e leucócitos, também foi 

utilizada a técnica em câmera de Neubauer. Já a contagem diferencial de leucócitos 

foi realizada por esfregaços sanguíneos, corados com Rosenfeld para diferenciação do 

padrão leucocitário ao microscópio óptico com aumento de 100 X (Birguel & Benesi, 

1982).  

5.11 Qualidade oocitária e embrionária 

Foram realizados procedimentos de aspiração folicular ovariana (AFO) em dois 

períodos, sendo o primeiro com 28 e o segundo com 56 dias após o parto. Foram 

analisadas as variáveis número total de oócitos aspirados e número de oócitos viáveis. A 

avaliação da qualidade embrionária foi realizada pelo número e a porcentagem de 

embriões clivados e viáveis, sendo que todos os embriões foram submetidos ao cultivo, 

maturação e fertilização in vitro. As aspirações foliculares foram realizadas pela empresa 

ABS Pecplan do Brasil Ltda (Mogi Mirim, São Paulo, Brasil), por médicos veterinários 

treinados e aptos para tal técnica.  

As sessões de AFO foram realizadas com aparelho de ultrassom portátil, equipado 

com transdutor endocavitário, microconvexo e multifrequencial, adaptado a uma guia de 

biopsia WTA (Cravinhos, SP, Brasil) para aspiração folicular e conectado à agulha V-

OPAA-1885 (Cook Austrália, Queensland, Austrália) descartável de 18G e linha de 

aspiração VBOAS 181 (Cook Austrália, Queensland, Austrália) de teflon de 1,7mm de 

diâmetro interno e 80cm de comprimento, conectada a um recipiente para coleta dos 

oócitos (tubos cônicos de centrífuga de 50ml da Corning Life  Science Incorporated –  

Massachusetts/EUA). Este sistema foi acoplado à bomba de vácuo portátil V-MAR 5000 

(Cook Austrália, Queensland, Austrália), calibrada e regulada com pressão negativa de 

68 MMHG.  

Os animais foram contidos fisicamente em tronco de contenção apropriado. A 

seguir, foi realizada a anestesia epidural baixa entre a última vertebra coccígea e a 



63 
 

primeira vertebra caudal, com 3,0 a 5,0ml de cloridrato de lidocaína, conforme o peso 

vivo do animal. As fezes foram retiradas da ampola retal manualmente, seguidas por 

higienização da região perianal com água. O operador inseriu seu braço no reto do 

animal, localizando os ovários separadamente, e o transdutor com a guia de aspiração 

foram introduzidos pela vagina do animal, até alcançar o fundo de saco vaginal. Através 

da manipulação transretal, o ovário foi tracionado em direção à guia de aspiração, de 

maneira que os folículos a serem aspirados ficassem no percurso da agulha, indicado na 

tela do ultrassom e direcionados ao tubo coletor com identificação de cada animal, 

seguida de lavagem, seleção e classificação dos oócitos.  

Os critérios considerados para a avaliação dos oócitos foram: presença, número 

de camadas e grau de expansão das células do cumulus, aspecto do citoplasma quanto a 

coloração, integridade e homogeneidade. Assim, os oócitos recuperados foram 

classificados de acordo com sua morfologia em sete categorias, conforme descrito por 

Lonegran et al. (1992). Forma considerados viáveis e destinados para fertilização em 

vitro (FIV) somente os oócitos classificados como graus I, II e III.  

Após a classificação, os oócitos foram quantificados por categoria e envasados 

para transporte em criotubos. A fase de produção in vitro de embriões foi realizada na 

mesma empresa responsável pela AFO, onde os oócitos foram submetidos a maturação, 

fecundação e subsequente cultivo por um período de oito dias. Após este processo, foi 

avaliada a taxa de clivagem, seguida da contagem dos embriões viáveis para 

congelamento em nitrogênio líquido a -196°C. Todos os oócitos foram cultivados com a 

mesma partida de sêmen sexado de fêmea proveniente um único doador da raça 

holandesa.   

5.12 Análises estatísticas 

As concentrações hepáticas de minerais foram analisadas utilizando o PROC 

MIXED do SAS (versão 9.4, SAS Institute) de acordo com o seguinte modelo: 

𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝜇 + 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖 + 𝐵𝑗(𝑋𝑖𝑘 − 𝑋) + 𝑏𝑘 +  𝜔𝑖𝑘 + 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑙 + 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡.× 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑖𝑙 + 𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙 

Com 𝑏𝑘 ≈ 𝑁(0,𝜎𝑏
2), 𝜔𝑖𝑘 ≈ 𝑁(0,𝜎𝜔

2 ) e 𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙 ≈ 𝑀𝑉𝑁(0,𝑅); onde: 𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙 é o valor 

observado da variável dependente; 𝜇 é a média geral; 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖 é o efeito fixo do tratamento 

(i = 1 e 2); 𝐵𝑗 é o efeito fixo de um coeficiente de regressão (covariável); 𝑋𝑖𝑘 é o valor 

da variável observado para o animal ik; 𝑋 é o valor da covariável (concentração hepático 
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do mineral avaliada no dia -30, em relação ao parto); 𝑏𝑘  é o efeito aleatório do bloco k 

(k = 1 à 12); 𝜔𝑖𝑘 é o erro experimental associado à parcela (animal); 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑙 é o efeito 

fixo do tempo de avaliação (l = 1 e 2); 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡.× 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑖𝑙 é o efeito fixo de interação entre 

tratamento e tempo; 𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙 é o erro experimental; N indica distribuição normal, ou 

Gaussiana; 𝜎𝑏
2 e 𝜎𝜔

2 são as variâncias associadas aos efeitos aleatórios de bloco e unidade 

experimental (animal), respectivamente; MVN indica análise multivariada com 

distribuição normal; R é a matriz de variância e  covariância dos resíduos, aplicada em 

função das medidas repetidas no tempo. As seguintes matrizes foram avaliadas, de acordo 

com a metodologia Baisiana: CS, CSH, AR, ARH, TOEP, TOEPH, UM, VC, FA e 

ANTE.  

Para aos dados de consumo, peso e escore de condição corporal, foram realizadas 

análises pré-parto e pós-parto separadamente. Para análise destes dados, bem como de 

qualidade oocitária e produção e composição do leite (pós-parto), foi utilizado o modelo 

a seguir:  

𝑌𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖 + 𝑏𝑗 +  𝜔𝑖𝑗 + 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑘 + 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡.× 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑖𝑘 + 𝑒𝑖𝑗𝑘 

Com 𝑏𝑗 ≈ 𝑁(0, 𝜎𝑏
2), 𝜔𝑖𝑘 ≈ 𝑁(0,𝜎𝜔

2 ) e 𝑒𝑖𝑗𝑘 ≈ 𝑀𝑉𝑁(0,𝑅); onde: 𝑌𝑖𝑗𝑘  é o valor 

observado da variável dependente; 𝜇 é a média geral; 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖 é o efeito fixo do tratamento 

(i = 1 e 2); 𝑏𝑗 é o efeito aleatório do bloco j (j = 1 à 12); 𝜔𝑖𝑘 é o erro experimental 

associado à parcela (animal); 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑘 é o efeito fixo do tempo de avaliação (k = 1 e 2); 

𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡.× 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑖𝑘 é o efeito fixo de interação entre tratamento e tempo; 𝑒𝑖𝑗𝑘  é o erro 

experimental; N indica distribuição normal, ou Gaussiana; 𝜎𝑏
2 e 𝜎𝜔

2 são as variâncias 

associadas aos efeitos aleatórios de bloco e unidade experimental (animal), 

respectivamente; MVN indica análise multivariada com distribuição normal; R é a matriz 

de variância e  covariância dos resíduos, aplicada em função das medidas repetidas no 

tempo. As seguintes matrizes foram avaliadas, de acordo com a metodologia Baisiana: 

CS, CSH, AR, ARH, TOEP, TOEPH, UM, VC, FA e ANTE.  

As concentrações de minerais no fígado antes da aplicação dos tratamentos 

(covariável) foram avaliadas de acordo com o modelo a seguir: 

𝑌𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖 + 𝑏𝑗 + 𝑒𝑖𝑗  

Com 𝑏𝑗 ≈ 𝑁(0, 𝜎𝑏
2), 𝑒𝑖𝑘 ≈ 𝑁(0,𝜎𝑒

2); onde: 𝑌𝑖𝑗 é o valor observado da variável 

dependente; 𝜇 é a média geral; 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖 é o efeito fixo do tratamento (i = 1 e 2); 𝑏𝑗 é o 

efeito aleatório do bloco j (j = 1 à 12); 𝑒𝑖𝑗 é o erro experimental; N indica distribuição 
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normal, ou Gaussiana; 𝜎𝑏
2 e 𝜎𝑒

2 são as variâncias associadas aos efeitos aleatórios de bloco 

e resíduo, respectivamente. 

Para as variáveis de hemograma e atividade neutrofílica também foi utilizado o 

PROC MIXED do SAS (versão 9.4, SAS Institute) de acordo com o seguinte modelo:  

𝑌𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖 + 𝑏𝑗 +  𝜔𝑖𝑗 + 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑘 + 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡.× 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑖𝑘 + 𝑒𝑖𝑗𝑘 

Com 𝑏𝑗 ≈ 𝑁(0, 𝜎𝑏
2), 𝜔𝑖𝑘 ≈ 𝑁(0,𝜎𝜔

2 ) and 𝑒𝑖𝑗𝑘 ≈ 𝑀𝑉𝑁(0,𝑅) , onde 𝑌𝑖𝑗𝑘  é o valor 

observado da variável dependente, 𝜇 é a média geral, 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖 é o efeito fixo do tratamento 

(i=1 e 2), 𝑏𝑗 é o efeito aleatório do bloco j (j=1-12), 𝜔𝑖𝑗 é o erro experimental associado 

a parcela (animal), 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑘 é o efeito fixo do tempo de avalaição (k=1 e 2), 

𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡.× 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑖𝑘 é o efeito fixo da interação entre tratamento e tempo e +𝑒𝑖𝑗𝑘  é o erro 

experimental; N indica distribuição normal, ou Gaussiana; 𝜎𝑏
2 e 𝜎𝜔

2 são as variâncias 

associadas aos efeitos aleatórios de bloco e unidade experimental (animal), 

respectivamente; MVN indica análise multivariada com distribuição normal; R é a matriz 

de variância e  covariância dos resíduos, aplicada em função das medidas repetidas no 

tempo. 
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6 RESULTADOS 

Conforme observado na tabela 11, vacas leiteiras alimentadas com fontes 

proteinadas de minerais durante o periparto apresentaram maior produção de leite (P < 

0,05) em relação ao grupo controle entre as semanas 5 e 8 pós-parto (Figura 3). No 

mesmo período foi observado aumento da produção de proteína e lactose (P < 0,05) para 

as vacas que receberam minerais proteinados. Ademais, a utilização de minerais 

proteinados na dieta de vacas leiteiras diminuiu a porcentagem de gordura no leite (P < 

0,05) quando a análise dos resultados foi realizada da data do parto até a oitava semana 

de lactação. 

Por outro lado, o uso de minerais proteinados não gerou efeito sobre a produção de 

leite corrigida para 3,5% de gordura (Figura 4), produção de gordura (Figura 5), e teores 

de proteína e lactose do leite (P > 0,05). Da mesma forma, não foram observadas 

diferenças entre as vacas leiteiras suplementadas com minerais proteinados ou 

inorgânicos em relação à eficiência produtiva (Figura 8), contagem de células somáticas 

(Figura 9) e nitrogênio ureico no leite (P > 0,05). 

Tabela 11. Produção e composição do leite de vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes de 

microminerais durante o periparto. 

Item  
Tratamentos1  

EPM2 
 Probabilidades3 

CON MP Trat. Tempo Trat.×Tempo 

Produção de leite, kg/d     
1-4 semanas 24,9 25,8 1,53 0,594 <0,001 0,417 

5-8 semanas 27,7 30,9 1,35 0,006   0,002 0,545 

Geral 26,3 28,3 1,33 0,120 <0,001 0,549 

PLCG (3,5% G) 

1-4 semanas 27,8 27,7 1,73 0,937 0,001 0,883 

5-8 semanas 29,5 30,9 1,34 0,194 0,056 0,581 

Geral 28,7 29,3 1,38 0,735 0,001 0,927 

Gordura       

1-4 semanas 1,05 1,01   0,068 0,719 0,009 0,791 

5-8 semanas 1,08 1,08   0,048 0,949 0,258 0,592 

Geral 1,06 1,04   0,055 0,782 0,018 0,929 

Proteína       

1-4 semanas 0,821 0,852   0,051 0,599 <0,001 0,490 

5-8 semanas 0,890 0,976   0,039 0,006   0,005 0,740 

Geral 0,855 0,914   0,040 0,179 <0,001 0,699 
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Lactose 

1-4 semanas 1,23 1,27 0,073 0,652 <0,001 0,458 

5-8 semanas 1,33 1,46 0,059 0,008   0,005 0,720 

Geral 1,28 1,37 0,063 0,226 <0,001 0,639 

Composição (%)       

Gordura       

1-4 semanas 4,25 3,97 0,112 0,228 0,008 0,508 

5-8 semanas 3,91 3,52 0,066 <0,001 0,841 0,771 

Geral 4,08 3,74 0,087 0,030 0,003 0,383 

Proteína       

1-4 semanas 3,32 3,32 0,024 0,992 <0,001 0,210 

5-8 semanas 3,23 3,19 0,021 0,121 0,007 0,126 

Geral 3,27 3,25 0,021 0,609 <0,001 0,287 

Lactose       

1-4 semanas 4,97 4,95 0,035 0,734 <0,001 0,457 

5-8 semanas 4,84 4,78 0,032 0,101   0,178 0,274 

Geral 4,91 4,86 0,029 0,454 <0,001 0,660 

Eficiência Produtiva       

1-4 semanas 1,67 1,69 0,053 0,849 0,001 0,473 

5-8 semanas 1,49 1,48 0,036 0,911 0,016 0,346 

Geral 1,58 1,59 0,038 0,932 <0,001 0,427 

CCS5, 103/mL 75,3 72,0 15,63 0,913 0,034 0,284 

NUL6 17,8 17,7 0,29 0,776 0,004 0,197 
1Tratamentos: CON (Controle); MP (Minerais Proteinados); 2Erro padrão da média; 3Probabilidades: 

Tratamento (CON vs. MP); tempo; e interação entre os efeitos de tratamento e tempo; 4Produção de leite 

corrigida para 3,5% de gordura, de acordo com Sklan et al. (1992); 5Contagem de células somáticas; 
6Nitrogênio ureico no leite. 

 

 

 

Figura 3. Produção de leite de vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes de microminerais durante 

o periparto. 
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Figura 4. Produção de leite corrigida para 3,5% de gordura de vacas leiteiras alimentadas com diferentes 

fontes de minerais durante o periparto. 

 

 

Figura 5. Produção de gordura de vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes de microminerais 

durante o periparto. 

20,0

23,0

26,0

29,0

32,0

35,0

1 2 3 4 5 6 7 8

P
L

C
 
3
.5

%
 (

k
g

/d
)

Tempo (semanas em lactação)

CON. MP

Probabilidades :

Trat.: 0,194

Tempo: 0,056

Trat.×tempo: 0,581

Probabilidades:

Trat.: 0,937

Tempo: 0,001

Trat.×tempo: 0,883

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1 2 3 4 5 6 7 8

G
o

rd
u

ra
 (k

g/
d

)

Tempo (semanas em lactação)

CON. MP

Probabilidades :
Trat.: 0,782

Tempo: 0,018
Trat.×tempo: 0,929



69 
 

 

Figura 6: Produção de proteína de vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes de microminerais 

durante o periparto. 

 

Figura 7: Produção percentual de lactose de vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes de 

microminerais durante o periparto. 
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Figura 8: Eficiência produtiva de vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes de microminerais 

durante o periparto 

 

 

Figura 9: contagem de células somáticas de vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes de 

microminerais durante o periparto 
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tendência a aumentar o consumo de fibra em detergente neutro entre 5 e 8 semanas de 

lactação (P = 0,068). 

Durante o período pré-parto, vacas que receberam a suplementação com minerais 

proteinados tenderam (P = 0,072) a apresentar maior escore de condição corporal (Figura 

10). Por outro lado, não houve efeitos da utilização de minerais proteinados sobre o 

consumo de matéria seca e nutrientes durante o pré-parto, bem como não foi observado 

efeito da fonte de minerais em relação ao peso corporal de vacas leiteiras durante o 

periparto (P > 0,05).  

Tabela 12. Consumo de matéria seca e nutrientes, escore de condição corporal e peso corporal de vacas 

leiteiras alimentadas com diferentes fontes de microminerais durante o periparto. 

  
 Tratamentos1 

EPM2 Probabilidades3  

CON MP Trat. Tempo Trat.×Tempo 

Consumo de matéria seca, kg/d   

Pré-parto 9,74 10,3 0,41 0,257 <0,001 0,476 

Pós-parto       

    1-4 semanas 14,9 15,5 0,79 0,555 <0,001 0,382 

    5-8 semanas 18,6 21,1 0,81 0,044 <0,001 0,393 

    Geral 16,8 18,3 0,78 0,148 <0,001 0,330 

Consumo de matéria orgânica, kg/d  
Pré-parto 8,99 9,61 0,397 0,234 <0,001 0,675 

Pós-parto       

    1-4 semanas 13,9 14,5 0,73 0,549 <0,001 0,428 

    5-8 semanas 17,3 19,6 0,76 0,045 <0,001 0,379 

    Geral 15,6 17,0 0,73 0,144 <0,001 0,316 

Consumo de matéria seca, %PV  
Pré-parto 1,42 1,48 0,051 0,525 <0,001 0,586 

Pós-parto       

    1-4 semanas 2,49 2,61 0,098 0,508 <0,001 0,359 

    5-8 semanas 3,20 3,58 0,080 0,020 <0,001 0,272 

    Geral 2,85 3,09 0,082 0,122 <0,001 0,274 

FDN       

 Pré-parto 4,73 5,09 0,275 0,292 <0,001 0,666 

 Pós-parto       

   1 a 4 semanas 5,42 5,77 0,328 0,459 <0,001 0,511 

   5 a 8 semanas 6,89 7,76 0,331 0,068 <0,001 0,876 

   Geral 6,16 6,76 0,330 0,263 <0,001 0,654 

Proteína Bruta       

 Pré-parto 1,10 1,17 0,051 0,393 <0,001 0,326 

 Pós-parto       

   1 a 4 semanas 2,71 2,81 0,138 0,590 <0,001 0,655 

   5 a 8 semanas 3,39 3,84 0,141 0,045 <0,001 0,574 

   Geral 3,05 3,32 0,140 0,318 <0,001 0,623 

Extrato Etéreo       
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Pré-parto 0,62 0,67 0,776 0,557 <0,001 0,413 

Pós-parto       

  1 a 4 semanas 0,87 0,92 0,654 0,459 <0,001 0,262 

  5 a 8 semanas 1,03 1,06 0,273 0,529 <0,001 0,228 

  Geral 0,95 0,99 0,463 0,494 <0,001 0,245 

ECC             

Pré-parto 3,10 3,29 0,062 0,072 0,085 0,936 

Pós-parto 2,60 2,68 0,036 0,260 <0,001 0,012 

Peso, kg       

Pré-parto 685 704 19,6 0,446 0,001 0,103 

Pós-parto 591 595 18,1 0,873 <0,001 0,538 
1Tratamentos: CON (Controle); MP (Minerais Orgânicos); 2Erro padrão da média; 3Probabilidades: 

Tratamento (CON vs. MP); tempo; e interação entre os efeitos de tratamento e tempo. 

 

 

 

 

Figura 10: consumo de matéria seca de vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes de 

microminerais durante o periparto 
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Figura 11: peso corporal de vacas alimentadas com diferentes fontes de microminerais durante o 

periparto. 

 

 

Figura 12: escore de condição corporal de vacas alimentadas com diferentes fontes de microminerais 

durante o periparto. 
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Tabela 13. Consumo de microminerais de vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes minerais 

durante o período pré-parto. 

Microminerais Dieta1 Forragem Concentrado Mineral Total (mg/dia) mg/kg/MS 

Cobre 
CON. 29,23 15,30 135,00 179,53 18,43 

MP 30,91 15,30 67,50 113,71 11,04 

Manganês  
CON. 144,45 36,93 324,00 505,37 51,89 

MP 152,75 36,93 162,00 351,68 34,14 

Zinco  
CON. 116,42 63,37 486,00 665,80 68,36 

MP 123,12 63,37 243,00 429,49 41,70 

Selênio  
CON. 0,07 0,11 3,59 3,77 0,39 

MP 0,08 0,11 3,59 3,77 0,37 

Cobalto 
CON. 0,99 0,14 4,05 5,19 0,53 

MP 1,05 0,14 2,02 3,21 0,31 
 1Consumo médio de 9,74 kg/d (Controle) e 10,3 kg/d (Minerais Proteinados) 

 

Tabela 24. Consumo de microminerais de vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes minerais 

durante o período pós-parto. 

Microminerais Dieta1 Forragem Concentrado Mineral Total (mg/dia) mg/kg/MS 

Cobre 
CON. 33,30 13,01 153,09 199,40 11,87 

MP 36,27 13,14 83,16 132,57 7,24 

Manganês  
CON. 164,56 29,58 349,92 544,06 32,38 

MP 179,25 30,32 190,60 400,17 21,87 

Zinco  
CON. 132,63 50,52 721,71 904,86 53,86 

MP 144,48 52,93 392,04 589,44 32,21 

Selênio  
CON. 0,08 0,07 5,68 5,83 0,35 

MP 0,09 0,08 6,10 6,27 0,34 

Cobalto 
CON. 1,13 0,13 4,81 6,07 0,36 

MP 1,23 0,13 2,61 3,98 0,22 
1Consumo médio de 16,8 kg/d (Controle) e 18,3 kg/d (Minerais Proteinados) 

 

 

 

 Segundo descrito na tabela 15, a suplementação de minerais proteinados na dieta 

de vacas leiteiras não afetou a digestibilidade da matéria seca e nutrientes nos períodos 

pré-parto e no pós-parto (P > 0,05).  
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Tabela 15. Digestibilidade da matéria seca e nutrientes de vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes 

minerais durante o periparto. 

Coeficientes de digestibilidade, % 
Tratamentos1 

EPM2 
Probabilidades3 

CON MP Trat. Tempo Trat.×Tempo 

Pré-parto   
 

   

  Matéria seca 61,7 65,3 1,89 0,333 0,085 0,436 

  Matéria orgânica 64,9 69,4 1,96 0,253 0,077 0,300 

  Fibra em detergente neutro 49,4 53,4 2,13 0,276 0,055 0,648 

  Proteína bruta 55,6 64,7 2,71 0,108 0,090 0,447 

  Extrato etéreo 77,1 84,1 3,65 0,345 0,107 0,425 

Pós-parto   
 

   

  Matéria seca 66,1 64,1 1,36 0,453 0,140 0,736 

  Matéria orgânica 67,6 65,9 1,40 0,516 0,069 0,820 

  Fibra em detergente neutro 50,9 49,3 1,60 0,579 0,338 0,565 

  Proteína bruta 67,6 65,1 1,32 0,308 0,119 0,914 

  Extrato etéreo 74,8 73,9 1,61 0,790 0,296 0,516 
1Tratamentos: CON (Controle); MP (Minerais Proteinados); 2Erro padrão da média; 3Probabilidades: 

Tratamento (CON vs. MP); tempo; e interação entre os efeitos de tratamento e tempo. 

 

 

 

 Como demonstrado na tabela 16, não houve efeito da suplementação de minerais 

proteinados sobre o consumo e exigências de energia para vacas leiteiras nos períodos 

pré-parto e pós-parto (P > 0,05). Ademais, a utilização de diferentes fontes de minerais 

não alterou o balanço e eficiência de energia das vacas leiteiras durante os períodos pré 

e pós-parto (P > 0,05).  

Tabela 16. Balanço de energia de vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes minerais durante o 

periparto. 

Item 
Tratamentos1 

EPM2 Probabilidades3 

CON MP Trat. Tempo Trat.×Tempo 

Pré-parto   
 

   
 Consumo, Mcal/d       

   Energia bruta 35,6 37,2 1,26 0,277 0,010 0,725 

   Energia digestível 28,5 29,7 1,00 0,277 0,010 0,725 

   Energia metabolizável 24,4 25,4 0,85 0,319 0,013 0,723 

   Energia líquida 15,3 15,9 0,53 0,327 0,017 0,744 

 Exigências, Mcal/d       

    Elg4 1,09 1,21 0,234 0,779 0,137 0,044 

    ELG5 3,16 3,35 0,139 0,496 <0,001 0,012 

    ELM6 10,7 10,9 0,22 0,615 0,002 0,252 
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Balanço de energia, Mcal/d 2,56 2,70 0,576 0,872 0,002 0,112 

Pós-parto       

 Consumo, Mcal/d       

   Energia bruta 68,5 74,0 2,98 0,144 <0,001 0,359 

   Energia digestível 54,7 59,2 2,36 0,140 <0,001 0,426 

   Energia metabolizável 48,1 51,6 2,07 0,185 <0,001 0,431 

   Energia líquida 30,5 32,8 1,30 0,168 <0,001 0,404 

 Exigências de energia líquida, Mcal/d      

   Lactação 19,4 19,8 0,91 0,667 <0,001 0,692 

   Ganho -2,64 -3,03 0,194 0,323 <0,001 0,768 

   Mantença 9,56 9,56 0,208 0,999 <0,001 0,927 

 Balanço de energia, Mcal/d -1,14 0,38 0,722 0,237 <0,001 0,452 

 Eficiência energética       

   ELL7 / CED8 0,407 0,396 0,0114 0,621 <0,001 0,894 

    (ELL+ ELG) / CED 0,292 0,278 0,0093 0,431 <0,001 0,863 
1Tratamentos: CON (Controle); MP (Minerais Proteinados); 2Erro padrão da média; 3Probabilidades: 

Tratamento (CON vs. MP); tempo; e interação entre os efeitos de tratamento e tempo; 4Energia líquida de 

ganho; 5Energia líquida de gestação; 6Energia líquida de mantença; 7Energia líquida de lactação; 8Consumo 

de energia digestível. 

 

 

 

Como observado na Tabela 17, a utilização de diferentes fontes de minerais na 

dieta de vacas leiteiras durante o periparto não alterou o balanço de nitrogênio, uma vez 

que não gerou efeitos sobre o consumo de nitrogênio, bem como sobre a excreção de N 

nas fezes, urina e leite (P > 0,05). Sendo assim, não houve efeito da suplementação de 

minerais proteinados sobre o nitrogênio retido e absorvido nos períodos pré-parto e pós-

parto (P > 0,05).  
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Tabela 17. Balanço de nitrogênio de vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes minerais durante o 

periparto. 

Item 
Tratamentos1 

EPM2 Probabilidades3 

CON MP Trat. Tempo Trat.×Tempo 

Pré-parto   
 

   

 Consumo de N, g/d 178 184 7,6 0,642 <0.001 0,511 

 N fecal       

   g/d 78,4 69,7 5,63 0,346 0,002 0,827 

   % consumo 42,7 37,6 2,31 0,285 0,005 0,689 

 N urinário       

   g/d 83,7 81,2 3,97 0,742 0,036 0,731 

   % consumo 46,7 43,2 1,82 0,278 0,001 0,880 

 N retido       

   g/d 16,4 33,3 6,03 0,175 <0.001 0,515 

   % consumo 10,3 19,1 3,04 0,163 0,001 0,513 

 N absorvido       

   g/d 100,1 114,8 5,96 0,231 <0.001 0,788 

   % consumo 42,7 37,6 2,31 0,285 0,005 0,689 

Pós-parto       

 Consumo de N, g/d 486 530 22,2 0,133 <0.001 0,629 

 N fecal       

   g/d 162 192 12,6 0,104 <0.001 0,405 

   % consumo 32,4 35,5 1,48 0,265 0,104 0,478 

 N urinário       

   g/d 109 104 7,2 0,637 0,001 0,660 

   % consumo 23,7 21,3 1,27 0,361 0,011 0,464 

 N leite       

   g/d 131 140 6,3 0,149 <0.001 0,600 

   % consumo 27,1 27,3 0,60 0,824 <0.001 0,288 

 N retido       

   g/d 85,1 92,6 10,70 0,731 0,001 0,758 

   % consumo 17,3 15,8 2,17 0,742 0,038 0,601 

 N absorvido       

   g/d 325 337 14,7 0,662 <0.001 0,777 

    % consumo 67,6 64,5 1,48 0,265 0,104 0,478 

1Tratamentos: CON (Controle); MP (Minerais Proteinados); 2Erro padrão da média; 3Probabilidades: 

Tratamento (CON vs. MP); tempo; e interação entre os efeitos de tratamento e tempo. 

 

Conforme observado na tabela 18, a utilização de minerais proteinados na dieta de 

vacas leiteiras durante o periparto não afetou a síntese de proteína microbiana, uma vez 

que não gerou efeitos sobre volume urinário, concentrações e excreção de derivados 
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purina, bem como sobre os valores de purinas absorvidas (P > 0,05). Dessa forma, vacas 

alimentadas com minerais proteinados não apresentaram diferenças nos valores de 

nitrogênio microbiano em comparação ao grupo controle, durante os períodos pré-parto 

e pós-parto (P > 0,05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 18. Síntese de proteína microbiana de vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes minerais 

durante o periparto. 

Item 
Tratamentos1 

EPM2 Probabilidades3 

CON MP Trat. Tempo Trat.×Tempo 

Pré-parto   
 

   

 Volume urinário, L/d 19,7 19,1 1,25 0,775 0,779 0,872 

 Concentrações de derivados purina, Mmol/L  
   

       Alantoína na urina 10,4 11,2 0,76 0,602 0,242 0,006  

 Ácido úrico na urina 4,71 4,26 0,306 0,403 0,482 0,899  

 Excreção de derivados purina, mmol/d 
 

   

       Alantoína na urina 195 208 14,7 0,649 0,872 0,003  

 Ácido úrico na urina 95,7 77,5 7,45 0,176 0,620 0,866  

       Total 290 286 19,4 0,911 0,750 0,019  

 Purina absorvidas, mMol/d 261 253 22,6 0,866 0,647 0,022  

 N microbiano, g/d 164 159 14,2 0,866 0,647 0,022  

Pós-parto        

 Volume urinário, L/d 22,2 21,8 1,14 0,683 0,075 0,160  

 Concentrações de derivados purina, Mmol/L     

       Alantoína na urina 12,2 12,3 1,07 0,975 0,606 0,093  

 Ácido úrico na urina 5,21 5,07 0,373 0,844 0,465 0,456  

       Alantoína no leite 1,70 1,42 0,189 0,455 0,054 0,281  

 Excreção de derivados purina, mmol/d     

       Alantoína na urina 263 257 24,2 0,912 0,930 0,099  

 Ácido úrico na urina 113 103 8,2 0,523 0,890 0,748  

       Alantoína no leite 46,5 39,6 5,74 0,516 0,029 0,479  

       Total 423 400 32,1 0,725 0,802 0,181  

 Purina absorvidas, mmol/d 426 399 37,2 0,722 0,814 0,180  
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 N microbiano, g/d 268 251 23,4 0,722 0,814 0,180  

1Tratamentos: CON (Controle); MP (Minerais Proteinados); 2Erro padrão da média; 3Probabilidades: 

Tratamento (CON vs. MP); tempo; e interação entre os efeitos de tratamento e tempo. 

 

 A suplementação de minerais proteinados para vacas leiteiras aumentou as 

concentrações séricas de ureia (Figura 13) e BHBA (Figura 14) durante o período pós-

parto (P < 0,05). Não houveram efeitos sobre as concentrações séricas de glicose, ácidos 

graxos não esterificados, GGT e AST em ambas dietas experimentais durante os períodos 

pré-parto e pós-parto (P > 0,05).  

 

 

 

Tabela 19. Concentrações de glicose, ureia , BHBA, AGNE, GGT e AST no soro de vacas leiteiras 

alimentadas com diferentes fontes minerais durante o periparto. 

Item 
Tratamentos1 

EPM2 
Probabilidades3 

CON MP Trat. Tempo Trat.×Tempo 

Pré-tratamento      

   Glicose, mg/dL 60,1 61,5 1,56 0,441   

Ureia, mg/dL 30,5 33,5 1,59 0,350   

 BHBA, mmol/L 0,537 0,585 0,0370 0,520   

AGNE, mmol/L 0,443 0,425 0,0208 0,402   

    GGT, UI/L 22,9 22,5 0,98 0,666   

    AST, UI/L 71,6 72,2 4,71 0,915   

Pós-tratamento      

 Glicose, mg/dL 57,0 57,6 1,29 0,776 0,007 0,257 

    Ureia, mg/dL 35,6 39,1 1,46 0,040 0,189 0,269 

    BHBA, mmol/L 0,739 0,940 0,043 0,024 0,006 0,291 

    AGNE, mmol/L 0,605 0,656 0,0305 0,415 <0,001 0,379 

    GGT, UI/L 23,2 22,2 0,64 0,448 0,286 0,559 

    AST, UI/L 69,6 71,1 1,77 0,671 0,001 0,968 
1Tratamentos: CON (Controle); MP (Minerais Proteinados); 2Erro padrão da média; 3Probabilidades: 

Tratamento (CON vs. MP); tempo; e interação entre os efeitos de tratamento e tempo. 
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Figura 13. Concentrações de ureia no soro de vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes de 

microminerais durante o periparto. 

 

 

Figura 14. Concentrações de BHBA no soro de vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes de 

microminerais durante o periparto 

 

Os dados da dosagem de microminerais no colostro estão descritos na tabela 20. 

A suplementação de minerais na forma proteinada durante o periparto resultou no 

aumento das concentrações de selênio no colostro de vacas leiteiras, em comparação ao 

grupo controle (P < 0,05). Por outro lado, não houveram efeitos nos demais 

microminerais analisados (P> 0,05). 

Tabela 20. Concentrações de microminerais no colostro de vacas leiteiras alimentadas com diferentes 

fontes minerais durante o periparto. 
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CON MP 

Zn (µg/L) 26,1 27,2 2,08 0,794 

Cu (µg/L) 210 187 23,3 0,609 

Mn (µg/L) 61,4 83,5 20,95 0,605 

Se (µg/L) 48,5 71,3 5,16 0,019 
1Tratamentos: CON (Controle); MP (Minerais Proteinados); 2Erro padrão da média; 3Probabilidade 

para tratamento (CON vs. MP). *Co: apenas três amostras acima do limite de detecção (6 µg/L): todas 

do controle.  

 

Como demonstrado na tabela 21, vacas leiteiras alimentadas com fontes 

proteinadas de minerais durante o periparto apresentaram menores concentrações 

plasmáticas (P < 0,05) de manganês e zinco e tenderam a apresentar maiores 

concentrações plasmáticas (P = 0,089) de selênio  

 

Tabela 21.  Concentrações de microminerais no plasma de vacas leiteiras alimentadas com diferentes 

fontes minerais durante o periparto. 

Item 
Tratamentos1 

EPM2 
Probabilidades3 

CON MP Trat. Tempo Trat.×Tempo 

Plasma (µg/L)      

Cu 1111,13 1085,47 46,931 0,5905 0,0196 0,7049 

Mn 2,6624 2,2124 0,11 0,0025 0,1025 0,4854 

Zn 877,07 771,09 57,8045 <.0001 0,5884 0,9758 

Se 109,74 118,13 1,2954 0,0885 0,5184 0,1362 
1Tratamentos: CON (Controle); MP (Minerais Proteinados); 2Erro padrão da média; 3Probabilidades: 

Tratamento (CON vs. MP); tempo; e interação entre os efeitos de tratamento e tempo. *Co: apenas três 

amostras acima do limite de detecção (6 µg/L): todas do controle. *Co: nenhum animal acima do limite de 

detecção (4 µg/L).  
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Figura 15. Concentração plasmática de cobre em vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes de 

microminerais durante o periparto. 

 

 

Figura 16. Concentração plasmática de manganês em vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes de 

microminerais durante o periparto. 
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Figura 17. Concentração plasmática de zinco em vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes de 

microminerais durante o periparto. 

 

 

Figura 18. Concentração plasmática de selênio em vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes de 

microminerais durante o periparto. 
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Tabela 22. Concentrações hepáticas de microminerais de vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes 

minerais durante o periparto. 

Item 
Tratamentos1 

EPM2 
Probabilidades3 

CON MP Trat. Tempo Trat.×Tempo 

Tecido hepático (mg/kg)      

Mn 81,80 80,24 2,533 0,668 0,277 0,275 

Cu 73,77 51,40 4,727 0,005 0,010 0,127 

Zn 25,77 22,48 2,172 0,158 0,070 0,226 

Se 0,168 0,174 0,017 0,800 0,487 0,312 

Co 0,036 0,0366 0,002 0,947 0,990 0,511 
1Tratamentos: CON (Controle); MP (Minerais Proteinados); 2Erro padrão da média; 3Probabilidades: 

Tratamento (CON vs. MP); tempo (-30, 0 e +56, em relação ao parto); e interação entre os efeitos de 

tratamento e tempo.  

 

Figura 19. Concentração hepática de manganês em vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes de 

microminerais durante o periparto. 
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Figura 20. Concentrações hepáticas de cobre em vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes de 

microminerais durante o periparto. 

 

Figura 21. Concentrações hepáticas de zinco em vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes de 

microminerais durante o periparto. 
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Figura 22. Concentrações hepáticas de selênio em vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes de 

microminerais durante o periparto. 

 

 

 
Figura 23. Concentrações hepáticas de cobalto em vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes de 

microminerais durante o periparto. 

 

 Conforme observado na tabela 23, vacas leiteiras alimentadas com fontes 

proteinadas de minerais durante o periparto apresentaram menores valores (P < 0,05) de 

oócitos totais à aspiração folicular, bem como menores valores de oócitos viáveis (Figura 

24). Da mesma forma, a suplementação de minerais proteinados durante o periparto 

reduziu GIII e o número de oócitos cultivados de vacas leiteiras (P < 0,05). Por outro 

lado, a utilização de diferentes fontes minerais durante o periparto não alterou o número 

de oócitos GI e GII (P > 0,05). Da mesma forma, não houve efeito da fonte de 

microminerais sobre as taxas de viabilidade, clivagem e embriões (P > 0,05).  

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

0,400

0,450

0,500

-30 0 56

Se
 (

m
g/

kg
)

Tempo (dias em relação ao parto)

CON. OM

Probabilidades :
Trat.: 0,800

Tempo: 0,487
Trat.×tempo: 0,312

0,020

0,030

0,040

0,050

0,060

0,070

0,080

-30 0 56

C
o

 (
m

g/
kg

)

Tempo (dia em relação ao parto)

CON. OM
Probabilidades :

Trat.: 0,947
Tempo: 0,990

Trat.×tempo: 0,511



87 
 

Tabela 23. Qualidade oocitária de vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes de microminerais 

durante o periparto. 

Item 
Tratamentos1 

EPM2 
Probabilidades3 

CON MP Trat. Tempo Trat.×Tempo 

Oócitos, OPU-1       

Total 20,1 14,0 1,65 0,018 0,169 0,033 

Viáveis 11,6 8,00 1,150 0,028 0,602 0,602 

GI 1,13 0,83 0,239 0,504 0,045 0,933 

GII 1,58 0,92 0,242 0,128 0,804 0,460 

GIII 8,88 6,25 0,822 0,028 0,187 0,654 

Cultivados 16,8 11,0 1,64 0,009 0,466 0,037 

Clivados 5,46 3,96 0,744 0,325 0,280 0,913 

Embriões 0,42 0,46 0,132 0,878 0,460 0,093 

Taxas (%)       

Viabilidade4 0,571 0,540 0,0276 0,530 0,006 0,786 

Clivagem5 0,322 0,350 0,0391 0,725 0,942 0,080 

Embriões6 0,030 0,038 0,0093 0,668 0,709 0,569 
1Tratamentos: CON (Controle); MP (Minerais Proteinados); 2Erro padrão da média;  3Probabilidades: 

Tratamento (CON. vs. MP); tempo (-30, 0 e +56, em relação ao parto); e interação entre os efeitos de 

tratamento e tempo;  4Razão entre viáveis e oócitos totais; 5Razão entre clivados e cultivados;  6Razão 

entre embriões e cultivados.  

 
 

 
Figura 24. Contagem total de oócitos por OPU em vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes de 

microminerais durante o periparto. 
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Figura 25. Oócitos cultivados por OPU em vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes de 

microminerais durante o periparto. 

 

 

Conforme observado na tabela 24, vacas leiteiras alimentadas com fontes 

proteinadas de minerais durante o periparto apresentaram aumento (P < 0,005) de 

amplitude de distribuição dos eritrócitos e contagem de linfócitos em comparação com o 

grupo controle. Por outro lado, a suplementação de minerais proteinados não afetou as 

demais variáveis avaliadas no hemograma, incluindo contagem de glóbulos vermelhos e 

brancos, hemoglobina, hematócrito, volume corpuscular médio, hemoglobina 

corpuscular média e concentração de hemoglobina corpuscular média, volume total de 

plaquetas e volume plaquetário médio, neutrófilos, monócitos e eosinófilos (P > 0,05). 

 

 

Tabela 24. Hemograma de vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes minerais durante o periparto. 

Item 
Tratamento 

EPM 
Probabilidades 

CON PM Trat Tempo Trt×Tempo 

Contagem de glóbulos 

brancos (x10³) 
10,8 11,4 0,88 0,441 0,384 0,066 

Contagem de glóbulos 

vermelhos (x10⁶) 
5,72 5,86 0,165 0,356 0,000 0,596 

Hemoglobina, g/dL 9,30 9,48 0,179 0,401 <.0001 0,914 

Hematócrito, % 25,3 26,0 0,61 0,395 0,000 0,622 
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Volume corpuscular 
médio (fL) 

45,4 45,9 1,27 0,747 0,042 0,469 

Hemoglobina corpuscular 

média (fL) 
16,3 16,2 0,22 0,913 <.0001 0,313 

Concentração de 

hemoglobina corpuscular 
média (g/dL) 

35,9 35,8 0,47 0,859 0,831 0,277 

Amplitude de distribuição 

dos eritrócitos (%) 
17,4 19,1 0,48 0,020 0,002 0,507 

Volume total de 
plaquetas (x10³) 

360 349 26,9 0,769 0,001 0,798 

Volume plaquetário médio 

(fL) 
5,75 5,66 0,273 0,814 0,142 0,187 

Neutrófilos (x10³) 2,91 2,58 0,267 0,239 0,585 0,307 

Linfócitos (x10³) 6,42 8,43 0,777 0,004 0,179 0,386 

Monócitos (x10³) 1,06 0,81 0,114 0,040 0,067 0,720 

Eosinófilos (x10³) 0,200 
0,20
4 

0,040 0,955 0,401 0,245 

Basófilos (x10³) 0,060 
0,07
1 

0,009 0,416 0,026 0,420 

       

 

       

 

 

 
Figura 26. Amplitude de distribuição dos eritrócitos vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes de 

microminerais durante o periparto. 
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Figura 27. Contagem total de linfócitos em vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes de 

microminerais durante o periparto 

 

 

 A suplementação de fontes proteinadas de minerais durante o periparto 

apresentou tendência a diminuição (P = 0,063) da porcentagem de neutrófilos, porém, 

aumentou (P < 0,05) a produção de espécies reativas ao oxigênio. Não houve diferença 

nas demais variáveis analisadas  

 

 Tabela 25. Fagocitose e produção de ERO de vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes de 

microminerais durante o periparto. 

Item1 

Tratamento 

EPM 

P-value 

CON PM Trat Tempo 
Trat × 

Tempo 

Neutrófilos, (%) 32,0 22,0 3,68 0,063 0,834 0,719 

Produção de ERO basal (%) 90,1 96,5 1,76 0,017 0,681 0,543 

Intens. de fluores. de produção de ERO 542 406 97,3 0,330 0,021 0,895 

Fagocitose S. aureus (%) 69,2 65,0 4,14 0,467 0,292 0,762 

Fagocitose E. coli (%) 56,7 58,3 4,39 0,757 0,079 0,129 

Intens. de fluores. de fagocitose de S. aureus (log 10) 2,83 2,94 0,129 0,564 0,250 0,643 

Intens. de fluores. de fagocitose de E. coli (log 10) 2,79 2,84 0,092 0,607 0,541 0,910 

Fagocitose e ERO de S. aureus 56,2 56,2 3,39 1,000 0,366 0,419 

Fagocitose e ERO de E. coli 50,5 48,9 4,05 0,781 0,212 0,841 

Intens. de fluores. de ERO de S. aureus (log 10) 2,24 2,40 0,112 0,335 0,074 0,781 

Intens. de fluores. de ERO de E. coli (log 10) 2,31 2,40 0,125 0,630 0,033 0,524 
1Tratamentos: CON (Controle); MP (Minerais Proteinados); 2Erro padrão da média;  3Probabilidades: Tratamento 

(CON. vs. MP); tempo (-30, -7, 7, 14, 21 e +56, em relação ao parto); e interação entre os efeitos de tratamento e 

tempo 
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Figura 28. Produção de ERO basal em vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes de microminerais 

durante o periparto 

 

 Conforme descrito na Tabela 26, vacas suplementadas com minerais proteinados 

durante o periparto apresentaram tendência (P = 0,093) à redução da porcentagem de 

neutrófilos em apoptose tardia e aumentou (P = 0,001) o valor de neutrófilos necrose em 

comparação com o grupo controle.  

 

Tabela 26. Apoptose de vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes minerais durante o periparto. 

Item Tratamentos1 EPM2 Probabilidades3 

 CON MP  Trat. Tempo Trat.×Tempo 

Neutrófilos em apoptose (log10) 0,72 0,58 0,113 0,364 0,045 0,843 

Neutrófilos em apoptose tardia (log10) 0,53 0,41 0,093 0,367 0,001 0,913 

Neutrófilos em necrose (log10) 0,43 0,72 0,061 0,001 0,006 0,269 

Neutrófilos viáveis 77,1 79,8 5,992 0,667 0,061 0,419 
1Tratamentos: CON (Controle); MP (Minerais Proteinados); 2Erro padrão da média; 3Probabilidades: 

Tratamento (CON. vs. MP); tempo (-30, -7, 7, 14, 21 e +56, em relação ao parto)); e interação entre os 

efeitos de tratamento e tempo. 
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Figura 29. Neutrófilos em necrose (log de 10) em vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes de 

microminerais durante o periparto. 

 

 

A utilização de minerais proteinados durante o periparto diminuiu (P < 0,001) a 

concentração de SOD e aumentou (P = 0,05) a concentração de TAS em comparação com 

o grupo controle, como observado na tabela 27. 

 

Tabela 27. Antioxidantes de vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes minerais durante o periparto. 

Item 
Tratamentos1 

EPM2 
Probabilidades3 

CON MP Trat. Tempo Trat.×Tempo 

GPX, U/mL 1,45 1,44 0,07087 0,853 0,1156 0,2008 

SOD, U/mL 6,32 6,18 6,249 <.0001 <.0001 0,291 

TAS, mmol/L 0,741 0,782 0,02804 0,050 0,051 0,368 
1Tratamentos: CON (Controle); MP (Minerais Proteinados); 2Erro padrão da média;  3Probabilidades: 

Tratamento (CON. vs. MP); tempo (-30, -7, 7, 14, 21 e +56, em relação ao parto); e interação entre os 

efeitos de tratamento e tempo. 
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Figura 30. Superóxido dismutase em vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes de microminerais 

durante o periparto. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

5,9

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

-30 -7 7 14 21 56

Su
p

er
o

xi
d

o
 d

is
m

u
ta

se
 (U

/m
L)

Tempo (dias em relação ao parto)

CON. MP

Probabilidades :
Trat.: < 0,001

Tempo: < 0,001
Trat.×tempo: 0,291



94 
 

7 DISCUSSÃO 

Tradicionalmente, os microminerais são fornecidos na alimentação animal na 

forma de sais inorgânicos, tais como óxidos, cloretos, sulfatos e carbonatos (UCHIDA et 

al., 2001). No entanto, atualmente existe o interesse no uso de fontes proteinadas de 

minerais, com o objetivo de reduzir a interação de minerais no rúmen com os compostos 

da dieta, impedindo a formação de complexos insolúveis e, consequentemente, 

aumentando sua absorção intestinal (SPEARS, 2003). Uma vez que a nutrição mineral 

adequada pode ser utilizada para otimizar a saúde e a produtividade de vacas leiteiras 

(Ashmead e Samford, 2004), a suplementação de minerais na forma proteinada poderia 

aumentar o desempenho produtivo desses animais. 

Neste estudo, a utilização de fontes proteinadas de microminerais em 50% dos 

níveis utilizados de minerais inorgânicos durante o periparto aumentou a produção de 

leite entre 5 e 8 semanas de lactação, concordando com Ashmead e Samford (2004), que 

reportaram efeito positivo cumulativo na produção de leite durante três lactações 

consecutivas com a suplementação de microminerais proteinados, em comparação à 

suplementação inorgânica. Estes estudos concordam com o observado na meta-análise 

realizada por Rabiee et al. (2010), em que foi observado que a utilização de 

microminerais na forma proteinada aumentou a produção de leite. 

Nocek et al. (2006) também reportaram efeitos positivos da suplementação de 

fontes complexadas de microminerais sobre a produção e composição do leite. Além 

disso, de maneira semelhante ao realizado neste estudo, os autores compararam a 

suplementação proteinada de microminerais em doses abaixo das exigências do NRC 

(2001) de 75% e, com a suplementação de 100% das exigências do NRC (2001) na forma 

de sulfatos de Zn, Mn, Cu e Co e observaram que não houve redução do desempenho 

produtivo de vacas leiteiras. Ademais, Kinal et al. (2007b) avaliaram a suplementação de 

20 ou 30% dos microminerais na forma complexada em comparação com o grupo 

controle que recebeu zinco, cobre e manganês na forma de sulfatos. Os grupos que 

receberam 30% de microminerais na forma complexada apresentaram maior produção 

de leite nos primeiros 100 dias de lactação (2,7 kg/vaca/dia) e durante os 305 dias de 

lactação (1,45 kg/vaca/dia). 

No presente estudo, a suplementação com microminerais proteinados reduziu a 

porcentagem de gordura na produção de leite, com 4,08% para o tratamento CON e 
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3,74% para o tratamento MP para avaliação geral (todas as 8 semanas de tratamento 

experimental). Não houve diferença para produção de leite corrigida para gordura.  

Já em estudo conduzido por Cortinhas et al. (2012), utilizando fontes inorgânicas 

(sulfatos) e orgânicas (carbaminofosfocelato) de Zn, Cu e Se, 60 dias antes da data 

prevista do parto e até 80 dias após o parto, seguindo recomendações do NRC (2001) não 

observaram efeitos sobre a produção e composição do leite. Por outro lado, tais 

observações contrariam o estudo de Nocek et al. (2006) e a meta-análise de Rabiee et al. 

(2010), em que a utilização de fontes proteinadas de microminerais contra fontes 

inorgânicas aumentou a produção de gordura do leite.  

A utilização de fontes proteinadas de microminerais na dieta de vacas leiteiras 

durante o periparto não afetou os teores de proteína e lactose, porém aumentou a 

produção de proteína e lactose do leite entre 5 e 8 semanas pós-parto, devido ao aumento 

da produção de leite observada no mesmo período. O aumento da produção de proteína 

também foi observado por Rabiee et al. (2010). A ausência de efeito microminerais 

proteinados sobre o teor de proteína do leite, por sua vez, também foi reportado por 

Nocek et al. (2006), Kinal et al. (2007b) e Siciliano-Jones et al. (2008) reportaram efeitos 

semelhantes da suplementação de microminerais com fontes proteinadas em comparação 

a fontes inorgânicas sobre a produção de leite e seus componentes, mas sem mudanças 

na proporção da composição.  

Estudos conduzidos por Ziemiński et al. (2002), Strunsinka et al. (2004) e Kinal 

et al. (2005) demonstraram diminuição na CCS quando os animais foram suplementados 

com fontes orgânicas de microminerais. No presente estudo, não foi observado efeito das 

diferentes fontes de microminerais sobre a CCS (75,3 para o tratamento CON e 72,0 para 

o tratamento MP), indo de encontro ao observado por Campbell et al. (1999), Rejčević 

et al. (2003), Nocek et al. (2006) e Rabiee et al. (2010).  

Já em estudo conduzido por Kinal et al. (2007b) observaram que a utilização de 

fontes proteinadas de microminerais não causou mudanças de composição do leite, mas 

reduziu a CCS. Mudanças na produção e composição de leite independente da CCS, 

conforme observado neste estudo, podem estar relacionadas ao envolvimento de zinco, 

cobre e selênio em processos fisiológicos (McDOWWELL, 2003). 

Em estudo conduzido por Kinal et al., (2005), com substituição reduzida de Zn, 

Cu e Mn na forma orgânica durante o primeiro trimestre da lactação foi observado maior 

produção de leite para vacas que receberam as fontes acima citada na forma orgânica 

durante o segundo e terceiro mês da lactação. No presente estudo, a produção de leite 
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entre as semanas 5-8 foi maior para os animais que receberam fontes orgânicas de 

microminerais (30,9 litros/dia) em comparação aos animais do grupo controle (27,7 

litros/dia), seguindo o mesmo ocorrido no estudo conduzido por Kinal et al. (2005). Estes 

autores descreveram tendência ao aumento de proteína e ureia no grupo que recebeu 

minerais orgânicos. Já no presente estudo, não foram observadas mudanças no valor de 

NUL entre os tratamentos experimentais (17,8 para CON e 17,7 para MP). 

Sinclair et al. (2013), com utilização de 16,9 mg/kg/MS de Cu na dieta basal, 

suplementação de Cu na forma orgânica e inorgânica e adição de S e Mo observaram 

menor produção de leite para os animais que receberam a forma orgânica do 

microelemento, com 36,5 e 36,1 kg/dia para os animais com tratamento inorgânico com 

e sem inclusão de S e Mo e 34,9 e 34,2 kg/dia para os animais com tratamento orgânico 

com e sem inclusão de S e Mo. 

No presente estudo, as vacas foram submetidas a dietas que atendiam ou 

excediam as recomendações de microminerais segundo o NRC (2001); isto ocorreu 

baseando-se em dados da literatura recente, com diferentes recomendações de 

microelementos. Em estudo conduzido por Vanegas et al. (2004), para avaliar o efeito da 

utilização de fontes injetáveis de Zn, Mn Cu e Se, alguns microelementos das dietas 

também excediam o recomendado pelo NRC (2001). Os autores utilizaram nas dietas 

pós-parto os valores de microminerais foram: Zn (47 mg/kg/MS para novilhas e 67 

mg/kg/MS para vacas); Cobre (20 mg/kg/MS para novilhas e 19 mg/kg/MS para vacas); 

Mn (58 mg/kg/MS para novilhas e 67mg para vacas) e Se (0,30 mg/kg/MS para novilhas 

e vacas).  

Vários outros estudos também foram realizados com requerimentos de 

microminerais acima da recomendação do NRC (2001). Ballantine et al. (2002) 

utilizaram dietas com 155 mg/kg de Zn, 119 mg/kg de Mn, 23 mg/kg de Cu e 1,5/kg de 

Co. Uchida et al. (2001) utilizaram 134 mg/kg de Zn, 7 mg/kg de Mn, 26 mg/kg de Cu e 

1,2 mg/kg de Co. A utilização de doses vem se alterando seguindo as mudanças de 

produção dos animais. É notado que o melhoramento genético tem contribuído para o 

aumento da produção leiteira, aumentando também as exigências nutricionais dos 

animais. 

Vacas leiteiras suplementadas com fontes proteinadas de microminerais durante 

o periparto apresentaram maior consumo de matéria seca, matéria orgânica e matéria 

seca em relação ao peso corporal. Além disso, apresentaram aumento do consumo de 

PB e tendência ao aumento do consumo de FDN entre as semanas 5 e 8 após o parto, 
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em relação ao grupo controle. Acompanhando o maior consumo de matéria seca, os 

animais deste tratamento experimental também apresentaram maior produção de leite. 

Vacas leiteiras suplementadas com microminerais proteinados no período 

periparto apresentaram tendência a maior escore de condição corporal, em comparação 

com o grupo controle. Estes resultados diferem do observado por Pino e Heinrichs 

(2016), que relataram que a utilização de fontes proteinadas com diferentes níveis de 

amido na dieta reduziu o consumo de matéria seca em comparação às fontes inorgânicas 

de microminerais. Já no estudo de Cortinhas et al. (2012) não foram observadas 

diferenças no consumo de matéria seca entre os tratamentos experimentais.  

Pino e Heinrichs (2016) sugeriram que a palatabilidade das dietas com minerais 

orgânicos era melhor em comparação aos inorgânicos; os animais tratados com minerais 

orgânicos consumiram as dietas experimentais mais rapidamente. Os mesmos autores 

relataram que a maior biodisponibilidade dos minerais orgânicos pode favorecer a 

replicação de microrganismos ruminais estimulando a taxa de fermentação, em especial 

bactérias celulolíticas, com maior fermentação de carboidratos, resultando com maior 

proporção de acetato nas primeiras 4 horas após a alimentação  

Kincaid e Socha (2004), também relatam menor palatabilidade das formas 

inorgânicas, em especial as fornecidas em forma de sulfatos e óxidos. Este fato corrobora 

com o maior consumo de matéria seca dos animais que foram tratados com minerais 

proteinados no presente estudo, com efeito de tratamento entre as semanas 5 e 8 no pós 

parto (18,6 kg/ do CON e 21,1 kg/dia para MP). 

Sinclair et al. (2013), com utilização de 16,9 mg/kg/MS de Cu na dieta basal, 

suplementação de Cu na forma orgânica e inorgânica e adição de S e Mo observaram 

interação na forma dietética do Cu e inclusão do S e Mo sobre o consumo de matéria 

seca. Os autores relataram diminuição da ingestão de matéria seca quando as vacas foram 

alimentadas com forma inorgânica de Cu com inclusão dos antagonistas S e Mo em 

comparação aos animais que receberam fonte orgânica e atribuem a diminuição do 

consumo a interações negativas no rúmen entre a fonte do mineral e os antagonistas.  

A ausência de efeitos sobre a digestibilidade da matéria seca e nutrientes no 

presente estudo evidencia a ausência de prejuízos no aproveitamento de nutrientes ao 

reduzir o fornecimento de microminerais em 50% utilizando fontes proteinadas em 

relação ao grupo que recebeu minerais inorgânicos. Resultados similares foram 

observados por Del Valle et al. (2015), cujo estudo demonstrou que fontes proteinadas 

de microminerais não causaram alteração na produção de leite, consumo ou 
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digestibilidade aparente total da matéria seca e nutrientes. Da mesma forma, não 

houveram efeitos sobre a digestibilidade de matéria seca no estudo de Roshanzamir et al. 

(2020), com a utilização de microminerais na forma de sais de sulfato, glicina ou 

metionina.   

Estudo conduzido por Arce-Cordeiro et al. (2019) utilizando 8 fermentadores 

contínuos em sistema de cultura avaliou a proteção de sulfato de cobre (CuSO4) e 

selenito de sódio (Na2SeO3) microencapsulação lipídica a fim de elucidar as possíveis 

mudanças na fermentação ruminal. Os autores relatam que o sulfato cobre tem efeito 

antimicrobiano e pode afetar a digestibilidade ruminal e o selenito de sódio pode ser 

transformado no rúmen a formas menos disponíveis. A proteção do CuSO4 diminuiu a 

proporção molar de acetato, aumentou o butirato e tendeu a diminuir a relação 

acetato:propionato, sem alteração nos valores de digestibilidade dos nutrientes. Já a 

proteção do Na2SeO3 tendeu a diminuir fluxo de NH3-N e digestibilidade da proteína.  

A suplementação de microminerais proteinados durante o periparto aumentou as 

concentrações de BHBA no pós-parto, o que pode estar relacionado ao aumento na 

produção de leite nas vacas que receberam esse tratamento, levando à maior mobilização 

de ácidos graxos não esterificados, o que gera maior produção de corpos cetônicos no 

fígado. Além disso, vacas que receberam fontes proteinadas de microminerais 

apresentaram aumento nas concentrações sanguíneas de ureia, provavelmente devido ao 

maior consumo de matéria seca e proteína bruta, levando à maior fermentação de 

nitrogênio no rúmen e formação de amônia. De maneira contrária, o estudo de Del Valle 

et al. (2015) não observou efeito de fontes proteinadas sobre as concentrações sanguíneas 

de ureia em relação ao grupo que recebeu fontes inorgânicas de microminerais.  

No presente estudo, vacas leiteiras que receberam fontes proteinadas de 

microminerais durante o periparto não apresentaram diferenças significativas quanto às 

concentrações sanguíneas de ácidos graxos não esterificados, glicose, AST e GGT, 

resultados que se assemelham ao observado por Cortinhas et al. (2012) e Del Valle et al. 

(2015). Esses resultados podem sugerir que a redução de fornecimento de microminerais  

em 50% dos níveis de minerais inorgânicos na forma proteinada não prejudicou a função 

hepática de vacas leiteiras durante o periparto. 

A utilização de microminerais na forma proteinada aumentou as concentrações 

de selênio no colostro, mas não alterou as concentrações de cobre, zinco e manganês. O 

aumento na concentração de selênio no colostro pode estar relacionado ao aumento das 

concentrações plasmáticas de selênio no grupo que recebeu fontes proteinadas de 
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microminerais, Tais resultados diferem do observado por Kinal et al. (2007a), os quais 

avaliaram a suplementação de formas inorgânicas de zinco, cobre e manganês, e de 

formas proteinadas em 30% das exigências para vacas leiteiras, entre 6 semanas antes do 

parto e os primeiros 3 meses de lactação, e observaram que a utilização de microminerais 

proteinados aumentou o teor de matéria seca (20,9 vs. 23,35%) e a concentração de 

proteína e gordura, além de aumentar os teores de cálcio, fósforo, magnésio, zinco e cobre 

do colostro.  

Formigoni et al. (2011), comparando a suplementação de Zn, Cu e Mn na forma 

orgânica e inorgânica de vacas leiteiras durante o período de transição não observou 

diferença destes microelementos no colostro. No entanto, os autores observaram que o 

colostro de vacas tratadas com fontes orgânicas continha maior concentração de 

imunoglobulinas, tendia a conter mais Ca e Mg e o leite apresentou aumento no teor de 

gordura.  

Com relação a dosagem de microminerais circulantes, observa-se que vacas 

leiteiras alimentadas com fontes proteinadas de microminerais durante o periparto 

apresentaram tendência a maiores concentrações de selênio e menores concentrações de 

manganês e zinco. Weiss et al. (2005) utilizando selênio na forma proteína em 

comparação àquelas alimentadas com selênio na forma de sulfato, reportaram aumento 

na concentração plasmática do micromineral. Já Cortinhas et al. (2012) não relataram 

diferenças nas concentrações séricas de Zn, Cu e Se. Outros autores (Spears et al., 2004; 

Kinal et al., 2007b) reportaram aumento no zinco plasmático em vacas alimentadas com 

fonte proteinada em comparação à inorgânica.  

Neste estudo, não houveram efeitos de diferentes fontes de cobre sobre a 

concentração deste elemento no plasma, contrariando Kinal et al. (2007a), os quais 

reportaram aumento na concentração plasmática de cobre em vacas alimentadas com 

fontes proteinadas de microminerais em comparação à suplementação na forma de 

sulfato. Os resultados observados neste estudo afastam-se do observado por Pino e 

Heinrichs (2016), cujo estudo demonstrou que a concentração de microminerais 

plasmáticos não diferiu entre as fontes proteinadas e inorgânicas, exceto para a 

concentração de Mn, que foi maior quando administradas fontes proteinadas. 

No presente estudo não foram encontradas diferenças nas concentrações de 

cobalto, manganês, selênio e zinco no tecido hepático. Porém, os animais que receberam 

fonte orgânica apresentaram menores concentrações de cobre. Diferente disto, Ballantine 

et al. (2002) ao comparar fontes complexadas e inorgânicas de microminerais observaram 



100 
 

que houve aumento da produção de leite e produção de gordura e proteína, sem que 

houvesse efeito nas concentrações hepáticas de zinco, manganês e cobre. Da mesma 

forma, no presente estudo, não foram observados efeitos das diferentes fontes de 

microminerais sobre suas concentrações no fígado. Ao comparar fontes proteinadas e 

inorgânicas de microminerais suplementadas para vacas em média lactação, Del Valle et 

al. (2015) reportaram ausência de efeitos dos tratamentos sobre a síntese de proteína 

microbiana, balanço de energia e nitrogênio. Da mesma forma, no presente estudo, a 

suplementação de microminerais proteinados durante o periparto não alterou as mesmas 

variáveis avaliadas. Os resultados descritos acima permitem inferir que a redução dos 

níveis de minerais em 50% utilizando fontes proteinadas de minerais não causa prejuízos 

no metabolismo hepático de microminerais desses animais. 

 Em estudo conduzido por Scaletti e Harmon (2012) comparando a utilização de 

fontes inorgânica e orgânica de Cu para novilhas da raça holandesa desafiadas com 

agentes causadores de mastite durante o período de transição foi avaliada a concentração 

deste elemento no fígado e plasma nos tempos -21 dias em relação a data de parto, dia 

do parto, 21 e 49 dias após o parto. Os tratamentos experimentais foram: CON (dieta 

basal com 7,1mg Cu kg/MS), CUS (suplementação de mais 10 mg Cu Kg/MS em ralação 

a dieta basal na forma de sulfato), CUP (suplementação de mais 10 mg Cu Kg/MS em 

ralação a dieta basal na forma de proteinados). Os animais que foram suplementados 

apresentaram maiores concentrações de Cu no tecido hepático, com valores de 64,7, 

174,5, e 172,8mg/kg para os tratamentos CON, CUS e CUP, respectivamente. Os 

mesmos autores relataram que não houve diferença entre as concentrações séricas de Cu 

nos tratamentos.  

Laven e Livesey (2005) consideraram que o valor adequado de Cu no plasma é 

de 9 μmol/L. O fígado é o principal órgão de armazenamento de Cu e existe uma forte 

correlação entre os valores deste elemento no fígado e os níveis dietéticos (SUTLLE, 

2010). Existe uma grande variação entre os valores de Cu hepático reportados em 

literatura. Sinclair et al., (2013) observaram valores de 397 e 283 mg/kg/MS em vacas 

que sem inclusão e com inclusão de S e Mo, respectivamente. Já Grace et al. (2010) 

relataram valores de Cu hepático em vacas leiteiras variando entre 150 e 600mg/kg/MS. 

Já Herdt et al. (2000) afirmaram que as concentrações plasmáticas de Zn entre 0,80 e 

1,40 μg/mL e Cu entre 0,60 e 1,50 μg/mL são consideradas adequadas 

Segundo Scaletti e Harmon (2012), a concentração na qual o Cu é considerado 

deficiente no fígado varia consideravelmente entre os estudos disponíveis na literatura. 
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Mills (1987) relatou que quando os valores de Cu no fígado estão de 30mg/kg/MS, o Cu 

plasmático não pode ser mantido. Já Tiffany et al., (2002) afirmaram que valores de Cu 

em tecido hepático abaixo de 75 mg/kg/MS podem indicar início de deficiência, e quando 

estes valores estão abaixo de 25 mg/kg/MS, o quadro de deficiência é considerado severo. 

Já Puls (1994) afirmou que valores de Cu no tecido hepático são considerados deficientes 

entre 2,0 e 35 mg/kg/MS.   

No estudo de Siciliano-Jones et al. (2008) comparando fontes orgânicas e 

inorgânicas de microminerais não houve diferença nas concentrações hepáticas de Zn, 

Mn e Cu, porém, as vacas que receberam fonte orgânicas melhor desempenho da lactação 

e menores desordens de casco. Neste sentido, os autores afirmaram que a dosagem de 

microminerais no fígado pode não ser uma medida precisa para avaliação do status destes 

microelementos. Possíveis explicações incluem a forma de biodisponibilidade do 

oligoelemento no tecido hepático, o que pode limitar o metabolismo ou estoque de Zn, 

Mn e Cu. Já Sweck Junior (2014) afirmou que amostras de fígado é a escolha 

recomendada para avaliação do status de Cu, Zn, Fe e Mn.  

Resultados similares foram relatados por outros estudos. Fergunson et al. (2004) 

e Nocek et al. (2006) demostraram que vacas alimentadas com fontes orgânicas ou 

inorgânicas de microminerais apresentavam mínimo ou nenhum efeito sobre as 

concentrações hepáticas dos oligoelementos, apesar da melhora no desempenho da 

lactação, fertilidade e integridade do casco. Hackbart et al. (2010) observaram que a 

suplementação com fontes orgânicas de Zn Mn, Cu e Co aumentou a produção de leite, 

mas não alterou os valores destes oligoelementos no tecido hepático.  

Em estudo conduzido por Paschoal et al. (2003), avaliando a suplementação em 

dietas de vacas antes do parto e no início da lactação com 5mg de Se (selenito de sódio) 

combinado ou não com vitamina E (1.000UI) os animais recebendo suplementação 

apresentaram maiores concentrações séricas de Se 30 dias após o parto (0,071 mg/mL 

para o grupo sem suplementação, 0,081 mg/mL para o suplementado e 0,083 mg/mL para 

o grupo que recebeu suplementação de Se e vitamina E). Os autores relataram também 

que a suplementação com Se reduziu a CCS nas primeiras oito semanas de lactação, 

diferentemente do observado no presente estudo.  

Os microminerais também são de extrema importância para um correto 

funcionamento do sistema reprodutivo. A suplementação de microminerais proteinados 

em 50% dos níveis de minerais inorgânicos na dieta de vacas leiteiras durante o periparto 

reduziu a qualidade oocitária, devido à menor contagem de oócitos totais, viáveis e 
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cultivados, bem como de oócitos no estágio de desenvolvimento GIII, mas não afetou as 

taxas de viabilidade, clivagem e embriões. No estudo de Karkoodi et al. (2012), em que 

houve substituição de 25 e 50% de microminerais inorgânicos pela forma proteinada (Se, 

Cu, Mn e Zn), não foi observado efeito sobre o desempenho reprodutivo. Tais resultados 

contrariam o observado pela meta-análise de Rabiee et al. (2010), em que a utilização de 

fontes proteinadas de microminerais em comparação às fontes inorgânicas reduziu os 

dias em aberto e o número de serviços por concepção em vacas leiteiras, resultando em 

melhora do desempenho reprodutivo dos animais 

Hidiroglou (1979) afirmou que o Co é um microelemento importante para as 

funções reprodutivas. Vários estudos (Uchida et al., 2001; Ballantine et al., 2002; 

Griffirhs et al., 2007) relataram melhor desempenho reprodutivo quando vacas leiterias 

foram suplementadas Co, Cu, Zn e Mn. Já Hackbart et al., (2010), utilizando fontes 

orgânicas de Cu, Zn. Mn e Co não encontraram diferenças sobre a qualidade do embrião 

em vacas leiteiras; foi observado apenas maior produção de leite para as vacas 

alimentadas com fontes orgânicas. Fomigoni et al., (2011) comparando a utilização de 

fontes inorgânica e orgânica de Cu, Mn e Zn observaram maior número de serviços por 

concepção (2,01 serviços para o grupo inorgânico e 2,61 para o grupo orgânico). 

No estudo de Nocek et al. (2006), durante duas lactações, os animais receberam 

tratamento com microminerais inorgânicos e proteinados, cujos valores de microminerais 

estavam acima das exigências do NRC (2001). As vacas do tratamento com fontes 

proteinadas apresentaram menos dias para o primeiro estro em relação aos outros grupos, 

e durante a segunda lactação tiveram menos serviços por concepção e menos dias em 

aberto. Já Vanegas et al. (2004), em estudo avaliando a aplicação injetável de 

microminerais em animais recebendo dietas com recomendações acima do NRC (2001), 

conforme relatado acima não observaram efeitos positivos nos parâmetros reprodutivos. 

Os autores relatam que não foram feitas dosagens de microelementos no fígado e sangue; 

assim, não foi possível verificar se os níveis destes microelementos estavam acima ou 

abaixo do recomendado. Relatam ainda que os resultados encontrados no estudo sugerem 

que a suplementação de oligoelementos antes do parto acima da necessidade do animal 

pode acarretar efeitos reprodutivos potencialmente negativos.  

A combinação entre elementos inorgânicos e complexados acima das exigências 

do NRC levou à melhora reprodutiva e de desempenho dos animais, sendo que este 

aumento do desempenho reprodutivo pode estar relacionado ao aumento da oferta de Mn, 

Co ou ambos, indicando que as recomendações atuais do NRC (2001) podem não 
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permitir a máxima fertilidade de vacas leiteiras (Nocek et al., 2006). Tais observações 

podem explicar o efeito negativo do tratamento com microminerais proteinados em 50% 

dos níveis utilizados no tratamento com minerais inorgânicos sobre o número total de 

oócitos aspirados (20,1 oócitos para o tratamento CON e 14,0 oócitos para o tratamento 

MP.  

O hemograma completo é utilizado para sugerir certos processos de doenças e 

estabelecimento de um prognóstico da saúde do animal. No presente estudo, foram 

encontradas pequenas diferenças neste marcador e segundo Jones e Alisson (2007), os 

valores estão dentro da normalidade. A literatura é limitada quanto a informações sobre 

os efeitos de microminerais orgânicos sobre o hemograma de vacas leiteiras. Kalili et al. 

(2020) utilizando suplementando de Se na forma de levedura ou selenometionina não 

relataram diferenças no hemograma completo de vacas em transição.  

No presente estudo, a suplementação com fontes proteinadas de microminerais, 

no geral, não alterou as variáveis avaliadas no hemograma, havendo apenas um aumento 

na amplitude de distribuição dos eritrócitos e linfócitos, com concentrações dentro da 

normalidade conforme Jones e Alisson (2007).  A utilização de diferentes fontes de 

microminerais tendeu a diminuir a porcentagem de neutrófilos e aumentou a produção 

de espécies reativas ao oxigênio. Com relação ao metabolismo oxidativo, houve redução 

na quantidade de SOD plasmática no grupo que animais que recebeu a forma proteinada 

em dose reduzida, diferenças nos valores de GPX e TAS 

Sabe-se que a deficiência de alguns minerais causa prejuízos ao correto 

funcionamento dos processos fisiológicos, por exemplo a deficiência de Se está associada 

a imunossupressão (Sordillo e Aitken, 2009) e falha reprodutiva (Spears e Weiss, 2008). 

Já a deficiência de Zn foi associada a prejuízos no crescimento animal (Enjalbert et al, 

2006). A hipocalcemia também pode interferir no correto funcionamento do sistema 

imune. Segundo Martinez et al. (2012), vacas com hipocalcemia tem contagem de 

neutrófilos reduzidas e aumento da incidência de metrite em comparação a vacas com 

adequado status de cálcio. O monitoramento de microminerais no plasma é importante 

para avaliação da ingestão destes pelos animais. Além disso, concentrações de Se no 

plasma foram correlacionadas positivamente com a adesão de neurófilos (Cebra et al., 

2003), bem como capacidade de ação de macrófagos (Ndiweni e Fich, 1995). Já o Cu é 

conhecido por afetar a fagocitose e funções imunológicas específicas (Spears e Weiss, 

2008).  
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Grande parte dos leucócitos em mamíferos é composto por neutrófilos, que são 

considerados as primeiras células de defesa recrutadas para os locais de infecção e/ou 

inflamação. Por conta de seus números absolutos, bem como conteúdo tóxico e 

capacidade de produzir citocinas pró-inflamatórias, a depuração de neutrófilos é a chave 

para resolução de processos inflamatórios (SAVILL et al., 1989b). A apoptose dos 

neutrófilos é crucial para sua captação e posterior eliminação pelos macrófagos, resultado 

em resolução do processo inflamatório (SAVILL et al., 1989a).  

A apoptose de neutrófilos é um processo não inflamatório, identificado pela perda 

de grânulos citoplasmáticos, condensação de heterocromatina nuclear e arredondamento 

do núcleo (SAVIL et al., 1989b).  Segundo Kobayashi et al. (2005), é acompanhada por 

uma diminuição geral da função celular e da capacidade pró-inflamatória. O processo de 

morte apoptótica, ao contrário do processo de morte necrótica, mantém a integridade da 

membrana para limitar a liberação de conteúdo dos neutrófilos que podem ser tóxicos.  

Neste estudo, as vacas suplementação com minerais proteinados tenderam a 

apresentar menor porcentagem de neutrófilos em apoptose tarde durante o pré-parto, 

sugerindo uma resolução mais rápida de processos inflamatórios. Nenhum efeito foi 

observado para neutrófilos em necrose. Segundo Fink e Cookson (2005), a necrose é 

caracterizada como morte celular acidental, passiva, resultante de perturbações 

ambientais, com liberação de conteúdo celular. 

A produção de espécies reativas ao oxigênio (ERO) foi mensurada para testar se 

os minerais proteinados exerciam efeitos sobre a atividade neutrofílica periférica e 

houveram efeitos sobre estes parâmetros. Já Osório et al. (2016), não relataram diferenças 

na capacidade fagocítica de neutrófilos durante o periparto de vacas alimentadas com 

microminerais complexados com aminoácidos.  

Em relação ao estresse oxidativo das vacas, no presente estudo, houve um menor 

nível de SOD para os animais recebendo minerais proteinados. Celi (2011) relatou que a 

SOD catalisa a dismutação do superóxido do superóxido em peróxido de hidrogênio e é 

o primeiro mecanismo de defesa contra pró-oxidantes. No entanto, existem evidências 

que altas concentrações de SOD podem inibir os mecanismos de morte em neutrófilos. 

Em geral, estudos mostraram que a substituição de minerais inorgânicos por fontes 

complexadas tem efeitos marginais nas medições associadas ao estresse oxidativo 

durante o periparto (OSÓRIO et al., 2016; BATISTEL et al., 2017; YASUI et al., 2019). 

O valor de GPX para os animais recebendo minerais proteinados durante foi 

semelhante. Pino e Heinrichis (2016) reportaram menor valor de GPX e Se no plasma 
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para animais tratados com minerais orgânicos. Sabe-se que o Se é componente essencial 

de várias selenoproteínas, com maior destaque para GPX.  

Resultados similares foram observados por Bicalho et al. (2014), os quais não 

relataram diferenças quanto aos parâmetros imunológicos e oxidativos, ao aplicar 2 

injeções em vacas leiteiras contendo zinco, manganês, selênio e cobre, aos 230 e 260 dias 

de gestação. Nemec et al. (2012) observaram ausência de efeitos de fontes proteinadas 

de microminerais sobre a função dos neutrófilos, e relataram aumento de fagocitose de 

neutrófilos no grupo tratado com minerais quelatados com maior DEL. Diferente do 

observado no presente estudo, Teixeira et al. (2014), ao avaliar o efeito da injeção de 

zinco, manganês, selênio e cobre em 790 bezerros lactantes, relataram maior atividade 

de neutrófilos aos 14 dias e maior atividade de GPx aos 14 e 35 dias de vida; de acordo 

com o observado no presente estudo, os autores relataram ausência diferenças quanto às 

concentrações séricas de SOD.  

Castilho et al., (2006) afirmaram que um aumento no valor de TAS no soro não é 

uma condição necessariamente desejável se ocorrer devido a uma resposta adaptativa ao 

estresse oxidativo. Da mesma maneira, a diminuição na concentração de TAS no soro 

não é indesejável quando se produção de outros componentes antioxidantes também 

diminuiu. Os mesmos autores relatam que a utilização dos valores de TAS podem 

fornecer informações complementares sobre a homeostase do animal, em comparação a 

utilização de parâmetros metabólicos convencionais avaliados isoladamente (em 

especial, glicose e AGNE).  
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8 CONCLUSÕES 

A utilização de minerais (Cu, Zn, Mn e Co) na forma proteinada, em 50% dos 

níveis utilizados de minerais inorgânicos, aumentou o consumo de matéria seca e 

produção de leite, mas não alteou a eficiência produtiva.  Este estudo não forneceu 

evidências de que os tratamentos afetam o metabolismo energético e proteico do 

animal, porém a suplementação de minerais na forma proteinada diminuiu as 

concentrações sanguíneas de manganês e zinco. O uso de minerais proteinados 

apesar de reduzir o número total e a qualidade oocitária, não gerou efeitos sobre a 

qualidade embrionária. Também, a utilização de microminerais proteinados em dose 

reduzida apresentou efeito sobre a menor concentração de cobre no tecido hepático 

e maior porcentagem de espécies reativas ao oxigênio durante a fagocitose. Assim, 

pode-se concluir que a utilização de microminerais na forma proteinadas em doses 

menores pode ser benéfica, permitindo a revisão da inclusão de microminerais em 

relação aos níveis recomendados na literatura de elementos na forma inorgânica.  
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