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RESUMO 

NUNES, A. T. Efeitos da suplementação de biocolina no desempenho produtivo de 

vacas em lactação. [Effects of biocholine supplementation on productive performance 

of dairy cows]. 2021. 60f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina 

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

A biocolina é um aditivo de origem vegetal alternativo à colina sintética, com 

degradabilidade ruminal relativamente baixa, composto de conjugados de celulose e 

colina, especialmente fosfatidilcolina. Objetivou-se no presente estudo determinar os 

efeitos da suplementação de biocolina na dieta de vacas leiteiras sobre o consumo e 

digestibilidade aparente total da matéria seca (MS) e nutrientes, fermentação ruminal, 

índice de seleção, balanço de nitrogênio, síntese de proteína microbiana, metabólitos 

sanguíneos, produção (PL) e composição do leite. Foram utilizadas 24 vacas da raça 

Holandesa (sendo quatro com cânulas ruminais) com 163 ± 98,0 (média ± DP) dias em 

lactação (DEL), PL de 27,6 ± 7,14 kg/dia, peso corporal (PC) de 636 ± 83,2 kg e escore 

de condição corporal (ECC) de 2,59 ± 0,154, distribuídas em seis quadrados Latinos 4 x 

4, de acordo com a PL, DEL e PC ao início do experimento e presença de cânula ruminal. 

As sequências de tratamento foram designadas aleatoriamente aos quadrados e 

consistiram na suplementação de biocolina (Biocholine powder®, Techno Feeds Brasil 

Ltda, Campinas, Brasil) nas doses de 0, 7, 14 e 21 g/vaca/dia. Os animais foram 

submetidos a 14 dias de adaptação aos tratamentos e os últimos 7 dias de cada período 

foram utilizados para coleta de amostras e mensuração de variáveis. Os dados foram 

submetidos à análise de variância, inserindo no modelo os efeitos fixos de tratamento, 

período e quadrado, e o efeito aleatório de animal dentro de quadrado. Para análise de 

fermentação ruminal, foram adicionados no modelo os efeitos de tempo e sua interação 

com o tratamento. Os dados foram analisados através de regressão polinomial para 

avaliação dos comportamentos linear e quadrático dos níveis de biocolina. O contraste 

controle vs. suplementação de biocolina também foi avaliado. Foram considerados nível 

de significância de 5% e tendência entre 5 e 10%. Doses crescentes de biocolina 

influenciaram o índice de seleção de partículas de maneira quadrática, aumentando o 

consumo de partículas maiores que 19 mm (P = 0,010) e reduzindo o consumo de 

partículas entre 8 e 19 mm (P = 0,003). A inclusão de biocolina aumentou linearmente (P 

= 0,037) a digestibilidade do extrato etéreo, sem afetar o consumo e a digestibilidade da 



 
 

MS e dos demais nutrientes (P > 0,10). Houve redução do pH ruminal de vacas 

suplementadas com biocolina (6,17 vs. 6,09 para controle e biocolina, respectivamente; 

P = 0,046), sem alteração (P > 0,10) das concentrações de N-NH3 e ácidos graxos de 

cadeia curta no rúmen. A suplementação de biocolina aumentou a PL e a eficiência 

produtiva de maneira quadrática (máximos valores estimados para as doses de 10,98 e 

9,94 g/vaca/dia, respectivamente; P ≤  0,043), com tendência para efeito quadrático 

positivo sobre a produção de proteína (P = 0,052) e lactose (P = 0,056). O estudo não 

forneceu evidências de efeitos da biocolina sobre a produção de gordura e sobre os teores 

de gordura, proteína e lactose do leite, bem como sobre o balanço de nitrogênio, síntese 

de proteína microbiana e metabólitos sanguíneos (P > 0,10). A suplementação de 

biocolina para vacas leiteiras em meio de lactação melhora a produção e a eficiência de 

síntese do leite, sem efeitos sobre consumo de nutrientes e fermentação ruminal, 

sugerindo efeitos pós-ruminais. A análise de regressão revelou que a biocolina deve ser 

suplementada em doses em torno de 10 g/vaca/dia.  

Palavras-chave: aditivo, colina protegida, eficiência produtiva, fosfatidilcolina, vitamina 

B. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

NUNES, A. T. Effects of biocholine supplementation on productive performance of 

dairy cows. [Efeitos da suplementação de biocolina no desempenho produtivo de vacas 

em lactação]. 2021. 60f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina 

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

Biocholine is an herbal feed additive alternative to synthetic choline, with relatively low 

rumen degradability, composed of cellulose and choline conjugates, especially 

phosphatidylcholine. The aim of this study was to determine the effects of biocholine 

supplementation in the diet of mid-lactation cows on intake and total apparent 

digestibility of dry matter (DM) and nutrients, rumen fermentation, sorting index, 

nitrogen balance, microbial protein synthesis, blood metabolites, milk yield (MY) and 

composition. Twenty-four (four of them with ruminal cannulas) Holstein cows with 163 

± 98.0 (mean ± SD) days in milk (DIM), 27.6 ± 7.14 kg/day of MY, 636 ± 83.2 kg body 

weight (BW) and 2.59 ± 0.154 body condition score (BCS) were distributed in a 4 × 4 

Latin square design, according to MY, DIM and BW at the beginning of the experiment, 

and presence of ruminal cannula. Treatment sequences were randomly assigned to 

squares and consisted of biocholine supplementation (Biocholine powder®, Techno 

Feeds Brasil Ltda, Campinas, Brazil) at doses of 0, 7, 14, and 21 g/cow/day. Cows were 

allowed 14 d for adaptation to treatments and the last 7 days of each period were used for 

sampling and variable measurements. Data were submitted to analysis of variance, 

modeling the fixed effects of treatment, period and square, and the random effect of 

animal within square. For rumen fermentation analysis, time effect and its interaction 

with treatment were added to the model. Data were analyzed using polynominal 

regression to evaluate linear and quadratic responses of biocholine levels. A contrast 

between control and biocholine supplementation was also performed. Significance level 

was set at P ≤ 0.05 and tendencies were considered when 0.05 < P ≤ 0.10. Increasing 

doses of biocholine quadratically influenced sorting index, increasing the sorting for feed 

particles longer than 19 mm (P = 0.010) and refusing feed particles between 8 and 19 mm 

(P = 0.003). Biocholine inclusion linearly increased (P = 0.037) ether extract digestibility, 

with no effects on intake and total apparent digestibility of DM and other nutrients (P > 

0.10). There was a reduction in rumen pH of cows supplemented with biocholine (6.17 

vs. 6.09 for control and biocholine, respectively; P = 0.046), with no effects on rumen 



 
 

concentrations of N-NH3 and short-chain fatty acids (P > 0.10). Biocholine 

supplementation quadratically enhanced MY and productive efficiency (maximum 

estimated values for doses of 10.98 and 9.94 g/cow/day, respectively; P ≤ 0.043), with a 

tendency for a positive quadratic effect on yields of protein (P = 0.052) and lactose (P = 

0.056). This study did not provide evidence (P > 0.10) for biocholine effects on milk fat 

yield and milk contents of fat, protein, and lactose, as well as on nitrogen balance, 

microbial protein synthesis, and blood metabolites. Biocholine supplementation for dairy 

cows in mid lactation enhances milk yield and productive efficiency, with no effects on 

nutrient intake and rumen fermentation, suggesting that improvements in productive 

performance are associated with post-ruminal effects. Regression analysis revealed that 

biocholine should be supplemented in doses around 10 g/cow/day.  

Key-words: additive, complex B vitamin, phosphatidylcholine, productive efficiency, 

rumen-protected choline. 
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1 INTRODUÇÃO 

Considerando o crescimento da população humana mundial, a criação de bovinos 

leiteiros desenvolve-se constantemente para atender à maior demanda de alimentos. Para 

isso, estratégias nutricionais são aprimoradas para melhorar a saúde animal e reduzir 

perdas na produção de leite, envolvendo a pesquisa por aditivos econômico e 

ambientalmente sustentáveis na alimentação animal (LOEB, 2018).  

Neste cenário, a inclusão de colina tem despertado grande interesse na dieta de vacas 

leiteiras. A colina é definida como nutriente essencial na dieta de diversas espécies 

animais (SHARMA e ERDMAN, 1989a), sendo necessário suplementá-la para atender 

às exigências nutricionais e maximizar o desempenho produtivo. No entanto, tais 

exigências ainda não foram estabelecidas para vacas leiteiras devido à elevada variação 

nos resultados observados na literatura. Tal variação relaciona-se à influência dos níveis 

de metionina sobre a suplementação de colina, uma vez que existe interrelação entre essas 

substâncias no metabolismo de grupos metil. Além disso, informações sobre a absorção 

intestinal de colina em vacas leiteiras ainda são inconsistentes.  

Estudos demonstraram efeitos positivos da colina sobre a produção de leite 

(PINOTTI et al., 2003), composição de leite (SHARMA e ERDMAN, 1989b; ERDMAN 

e SHARMA, 1991) e consumo de matéria seca (ZAHRA et al., 2006) de vacas leiteiras. 

Em contrapartida, outros estudos observaram apenas tendência ao aumento da produção 

de leite corrigida para 3,5% de gordura e produção de gordura do leite (PIEPENBRINK 

e OVERTON, 2003), ou ausência de efeitos sobre o desempenho produtivo (DEUCHLER 

et al., 1998). 

Devido à extensa degradação ruminal de colina, torna-se necessário protegê-la do 

ataque microbiano no rúmen afim de aumentar sua absorção no duodeno (SHARMA e 

ERDMAN, 1988 a,b). Sendo assim, atualmente pesquisas são feitas envolvendo a 

utilização de colina na forma de aditivo herbal, cujo apelo envolve a resistência natural 

do produto à degradação ruminal. Em rebanhos comerciais, o uso de colina protegida do 

rúmen não é estendido durante toda a lactação em razão dos elevados custos da 

suplementação, porém, fontes vegetais de colina apresentam uma opção mais rentável e 

de menor custo, conforme observado em estudos prévios com cordeiros (CROSBY et al., 

2017). 
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 A maioria das pesquisas concentra seu interesse na suplementação de colina 

protegida do rúmen durante o período de transição, havendo poucos estudos destinados à 

suplementação para vacas em lactação média e final. Foi demonstrado que a inclusão de 

colina protegida do rúmen aumentou linearmente a produção sem afetar a composição do 

leite de vacas em meio de lactação (ERDMAN e SHARMA, 1991). Ademais, estudos 

demonstraram redução do estresse oxidativo em neutrófilos e monócitos e aumento da 

proliferação de linfócitos em vacas no início e meio de lactação (GARCIA et al., 2018), 

sugerindo que a colina pode ser limitante não apenas em vacas periparturientes.  

Há escassez de pesquisas acerca dos efeitos deste aditivo sobre parâmetros de 

desempenho produtivo e metabolismo de vacas leiteiras, especialmente em fases 

avançadas da lactação, bem como ainda não foi completamente elucidada a eficácia do 

uso de colina protegida do rúmen no fornecimento de colina passível de absorção 

intestinal (DE VETH et al., 2016). Além disso, são necessários estudos com fontes de 

colina de origem vegetal para avaliação de seus efeitos em vacas leiteiras e determinação 

da melhor dose-resposta.  
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2 HIPÓTESE E OBJETIVO 

A hipótese a ser avaliada afirma que a suplementação de biocolina na dieta de vacas 

leiteiras melhora o desempenho produtivo de maneira dose-dependente. O objetivo deste 

estudo foi determinar os efeitos da suplementação de biocolina sobre o consumo e 

digestibilidade aparente total da matéria seca e dos nutrientes, fermentação ruminal, 

balanço de nitrogênio, síntese de proteína microbiana, metabólitos sanguíneos, índice de 

seleção de partículas, produção e composição do leite de vacas leiteiras. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Caracterização e projeções do mercado 

Segundo dados da FAO (2009), apresentados na Figura 1, a população mundial 

alcançará um total de 9,1 bilhões de pessoas em 2050, o que representa crescimento de 

cerca de 34%. Esta taxa é consideravelmente menor em comparação aos dados dos 

últimos 50 anos, no entanto, considerando uma base populacional muito maior, o aumento 

absoluto ainda é significativo, correspondendo a 2,3 bilhões de seres humanos. 

Figura 1 - Projeção do crescimento da população mundial para os anos de 1965 a 2050. FAO 

(2009). 

 

Estima-se também uma tendência à alimentação de melhor qualidade, especialmente 

como reflexo do aumento de consumo de alimentos em países em desenvolvimento, onde 

a média de consumo per capita será de 3000 quilocalorias por dia. Nestes países, o 

crescimento populacional será mais significativo, representado pelo aumento relativo de 

120% (FAO, 2009). 

O leite e seus derivados constituem um grupo de alimentos de grande valor 

nutricional, uma vez que são fontes consideráveis de proteínas de alto valor biológico, 

além de proverem vitaminas e minerais (MUNIZ et al., 2013). O leite é uma das principais 

commodities agropecuárias do mundo, encontrando-se entre os 5 produtos mais 
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comercializados e sendo consumido por mais de 6 bilhões de pessoas em todo o mundo 

(SIQUEIRA, 2019). 

O crescimento da produção de leite foi projetado pela FAO no relatório de 2006 

(Figura 2), intitulado Livestock’s Long Shadow. Estima-se aumento na produção de leite 

de 580 milhões de toneladas em 1999 para 1043 milhões de toneladas em 2050.  

Figura 2 - Projeção da produção de leite nos países desenvolvidos e em desenvolvimento para os 

anos 1970 a 2050. FAO (2006). 

 

3.2 Utilização de colina na dieta de vacas leiteiras 

3.2.1 Colina 

A colina [(CH3)3N+CH2CH2OH] é uma amina quaternária trimetilada crucial para 

sinalização cerebral e neuromuscular (HARTWELL et al., 2000). É agrupada usualmente 

no complexo de vitaminas B, por ser uma substância semelhante às vitaminas deste grupo 

no desempenho de funções relacionadas à produção, reprodução e saúde animal 

(JAYAPRAKASH et al., 2016). 

No entanto, a colina não se encaixa no conceito tradicional de vitamina (NRC, 2001), 

uma vez que é sintetizada endogenamente e não há evidências de que atue como cofator. 

Também, é um componente exigido na dieta de espécies de ruminantes em níveis muito 

mais altos do que as vitaminas hidrossolúveis (g vs. mg, respectivamente; WHITEHEAD 

e PORTSMOUTH, 1989). 

Além disso, a colina se diferencia de outras vitaminas hidrossolúveis pela dificuldade 

em se identificar sua deficiência em mamíferos, devido à sua interrelação com metionina, 
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ácido fólico e vitamina B12 (ZEISEL, 1988; SCOTT, 1999). Vacas leiteiras alimentadas 

com dietas que fornecem adequadas quantidades de metionina são menos propensas a 

responder à suplementação de colina do que em situações de limitação de metionina 

(NRC, 2001). 

A colina é um componente chave para a síntese de duas importantes moléculas: 

acetilcolina e fosfatidilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor liberado nas 

terminações nervosas parassimpáticas, possibilitando a transmissão do impulso nervoso 

a partir de fibras pré e pós-sinápticas (PINOTTI et al., 2002; ZEOULA e GERON, 2011). 

A fosfatidilcolina, por sua vez, é essencial para manter a estrutura da membrana celular 

(DAVIDSON et al., 2008), síntese e secreção hepática de lipoproteína de muito baixa 

densidade (VLDL; COOKE et al., 2007), e biossíntese e secreção de leite (KINSELLA, 

1969). 

A colina pura é um líquido incolor, viscoso, fortemente alcalino e notavelmente 

higroscópico, apresentando solubilidade em água, formaldeído e álcool, sem ponto de 

fusão ou ebulição definidos. O cloreto de colina, amplamente utilizado na indústria de 

alimentos, consiste em cristais brancos deliquescentes. A colina é distribuída em todas as 

células vegetais e animais, principalmente na forma de fosfolipídios, fosfatidilcolina e 

esfingomielina (ZEISEL, 1990). 

3.2.2 Metabolismo de colina 

Em ruminantes adultos, pequenas quantidades de nutrientes do grupo metil estão 

disponíveis na dieta e a metionina sintetase assume importante papel (NEILL et al., 1978; 

NEILL et al., 1979; DAWSON et al., 1981; KENNEDY et al., 1995), uma vez que é 

responsável pela síntese de novo de grupos metil de metionina a partir de unidades de 1 

carbono fornecidas pelo tetrahidrofolato (THF). No entanto, a síntese de novo de grupos 

metil através desse sistema é mínima quando o consumo de grupos metil lábeis é 

suficiente ou excessivo (STIPANUK, 1986). 

As exigências de grupos metil para a síntese de metabólitos contendo metil em vacas 

em lactação são provavelmente atingidas via reações de metilação envolvendo metionina 

e a sua forma doadora ativa de grupos metil (SAM – S-adenosil-L-metionina; NRC, 

2001). Durante o período de pós-parto imediato, o aumento na mobilização de proteína 

corporal em vacas leiteiras pode servir, ao menos em parte, para compensar o déficit de 

grupos metil exigidos pela glândula mamária e pelo fígado (KOMAGIRI e ERDMAN, 

1997). 
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Figura 3 - Metabolismo de colina (Adaptado de PINOTTI, 2012) 

 

Fontes de grupos metil para ruminantes incluem metionina dietética, betaína 

resultante da degradação de colina e síntese de novo de grupos metil produzidos via THF, 

conforme observado na Figura 3. Em ruminantes, o metabolismo de grupos metil é 

geralmente conservativo, com taxa relativamente baixa de catabolismo de metil e alta 

taxa de síntese de novo via sistema THF (ZEISEL, 1992). A entrada desses grupos no 

ciclo de metilação requer vitamina B12 (KENNEDY et al., 1995; SCOTT, 1999). Por 

conta disso, a colina é comumente considerada como nutriente essencial em mamíferos, 

quando a metionina e o ácido fólico estão sendo limitados (ZEISEL et al., 1991; ZEISEL, 

2000). 

Colina, metionina, betaína, ácido fólico e vitamina B12 dietéticos contribuem para 

as exigências de colina. A interrelação entre essas substâncias é explicada pelo 

envolvimento de betaína (metabólito de colina) e SAM como principal doadores de 

grupos metil (BALDI e PINOTTI, 2006). A demanda de colina como um doador de metil 

é provavelmente o principal fator que explica por que a deficiência desta substância induz 

tão rápido a um estado de doença (ZEISEL et al., 1991). 

Foi demonstrado que a betaína é incapaz de prevenir quadros de fígado gorduroso 

(MC DOWELL, 1989), indicando que a exigência de colina per si deve ser atendida 

exclusivamente por colina. Uma vez que a betaína não pode ser reduzida à colina, só é 

capaz de substituí-la como doador de metil (ZEISEL, 1988). Sendo assim, a colina per si 

deve ser fornecida em pelo menos 50% da exigência total de colina, sendo o restante 

substituído por betaína (DILGER et al., 2007). 



22 
 

A síntese de novo de colina ocorre através da metilação sequencial de 

fosfatidiletanolamina, com o fornecimento de grupos metil pela SAM (ZEISEL, 1988; 

ZEISEL, 1992; MATO et al., 1994). Observou-se que aproximadamente um terço dos 

grupos metil da metionina são transferidos para colina em estudos com cabras em lactação 

(EMMANUEL e KENNELLY, 1984). Contudo, a presença desta via não significa que a 

colina exógena não seja exigida, visto que a deficiência de colina na dieta resulta em 

diversas disfunções quando outros nutrientes são limitantes (ZEISEL et al., 1991). 

A colina dietética contribui de maneira insignificante com o pool de colina corporal 

em ruminantes adultos. A situação em ruminantes produtores de leite pode ser ainda pior, 

uma vez que a disponibilidade de colina na dieta é baixa e a produção de compostos 

metilados no leite é alta. Além disso, o suprimento de grupos metil provenientes da 

metionina e da via do THF é insuficiente no início da lactação (BALDI e PINOTTI, 

2006). Neste período, os compostos metilados secretados no leite são mantidos a custo 

da depleção das reservas de metil no fígado (PINOTTI et al., 2002). 

Nestes animais, a metionina é o primeiro aminoácido limitante, o que significa que a 

elevada exigência de metionina para reações de transmetilação e síntese de proteína do 

leite pode causar alterações no metabolismo de grupos metil (LACOUNT et al., 1995; 

LOBLEY et al., 1996; GIRARD et al., 2010). A betaína pode ser utilizada para 

remetilação da homocisteína, através da enzima betaína homocisteína metiltransferase, 

permitindo a reciclagem de metionina (STIPANUK, 1986). Visto que a suplementação 

de colina pode reduzir parcialmente as exigências de metionina e de derivados metil para 

a síntese de componentes chave, tais como fosfatidilcolina e carnitina nos tecidos 

(PINOTTI et al., 2002), o balanço negativo de colina pode gerar um importante desafio 

para vacas leiteiras (JAYAPRAKASH et al., 2016). 

3.2.3 Colina protegida do rúmen 

A colina dietética na forma de cloreto de colina é extensivamente degradável no 

rúmen (NRC, 2001), além de reduzir a estabilidade de vitaminas em misturas minerais 

(COELHO, 2002). Estudos iniciais avaliaram o efeito da colina dietética sobre a produção 

de leite e fluxo no duodeno, indicando rápida e extensiva degradação por microrganismos 

ruminais (ATKINS et al., 1988; SHARMA e ERDMAN, 1988a, 1989b) e a necessidade 

de protegê-la do rúmen para aumentar a fração disponível para absorção no duodeno 

(SHARMA e ERDMAN, 1988 a,b).  
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Neill et al. (1979) demonstraram que 76% da colina presente no rúmen é expirada na 

forma de metano em 6 h, 15% acumulada como trimetilamina e menos de 10% da colina 

escapa da degradação, por incorporação como fosfatidilcolina em membranas estruturais 

de protozoários ciliados. A absorção da colina ocorre no jejuno e íleo, principalmente 

pelo transporte dependente de energia e sódio; no entanto, somente um terço da colina 

ingerida é absorvido intacto (ZEOULA e GERON, 2011). A degradação microbiana de 

colina no rúmen resulta na produção de acetaldeído e trimetilamina, sendo o grupo metil 

da trimetilamina subsequentemente degradado à metano. 

Diversos estudos não detectaram efeitos da suplementação de colina na forma não 

protegida sobre a produção e composição do leite de vacas leiteiras (ERDMAN et al., 

1984; ATKINS et al., 1988; SHARMA e ERDMAN, 1988b). Portanto, a suplementação 

de colina dietética na forma não protegida não é recomendada (NRC, 2001). 

3.2.4 Marcadores de colina 

Como a colina compartilha atributos similares às vitaminas, é mais apropriado definir 

suas exigências com base em biomarcadores específicos, tais como atividade enzimática 

e concentração tecidual (COMBS, 2012). As concentrações de betaína no plasma e no 

leite, isoladamente ou em combinação com fosfocolina, são os marcadores mais 

adequados de biodisponibilidade de colina em vacas em lactação (DE VETH et al., 2016). 

Os metabólitos de colina possuem importância biológica, porém sua quantificação 

tem sido um desafio (PHILIPS, 2012). Previamente, apenas a soma de colina e suas 

formas fosfolipídicas no sangue e a porção total de colina no leite haviam sido descritas 

em vacas (SHARMA e ERDMAN, 1989a; DEUCHLER et al., 1998; PINOTTI et al., 

2003; PINOTTI et al., 2004). Recentemente, foi descrito um método baseado em 

cromatografia líquida de interação hidrofílica - espectrometria de massa em tandem, para 

quantificação de colina e de seus principais metabólitos no plasma e no leite, tais como 

acetilcolina, betaína e fosfocolina (ARTEGOITIA et al., 2014). 

O conteúdo de colina no leite varia substancialmente (43 a 285 mg/L; HARTMAN 

et al., 1974), sendo cerca de 25 mg/L na forma de fosfolipídios. Mais recentemente, 

Deuchler et al. (1998) observaram que a concentração de colina no leite variou de 72 a 

86 mg/L, com uma taxa média de secreção de colina no leite entre 2 a 3 g/dia. A secreção 

de colina no leite foi aumentada pela infusão pós-ruminal de cloreto de colina (ALIEV e 

BURKOVA, 1987; DEUCHLER et al., 1998) ou pela suplementação dietética de colina 

protegida do rúmen (PINOTTI et al., 2003). Segundo NRC (2001), esses dados sugerem 
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que a secreção de colina no leite pode ser usada como indicador qualitativo do 

fornecimento pós-ruminal de colina. 

 

3.2.5 Biocolina 

A biocolina é um produto de origem vegetal alternativo às fontes sintéticas de colina 

protegida do rúmen comercializadas para ruminantes. O aditivo apresenta-se como pó 

verde com odor vegetal, composto por fosfatidilcolina (mínimo de 16 g/kg) e celulose 

(98,4%). O produto é elaborado com plantas da Índia, tais como Achyrantes aspera, 

Trachyspermum ammi, Azadirachta indica, Citrullus colocynthis e Andrographis 

paniculata (MARTÍNEZ-AISPURO et al., 2019). 

A biocolina possui alto conteúdo de colina na forma esterificada. Assim, apresenta 

metabólitos altamente disponíveis (Figura 4) que atuam de maneira eficiente em 

diferentes atividades metabólicas, envolvendo principalmente o metabolismo de energia.  

Algumas plantas utilizadas na produção da biocolina apresentam também atividades 

antimicrobianas e antioxidantes, uma vez que possuem metabólitos secundários capazes 

de estimular o sistema imune (FRANKIČ et al., 2009; UPADHAYA e KIM, 2015).  

 

 

Figura 4 - Estrutura química da colina herbal vs. colina inorgânica (Fonte: LUGO, 2017) 

 

Os metabólitos secundários de plantas eram um recurso natural sem exploração em 

sistemas convencionais de produção animal (GREATHEAD, 2003). Mudanças na 

legislação mundial estimularam o interesse em metabólitos secundários bioativos como 

aditivos alternativos, devido à sua compatibilidade com o pensamento atual sobre o futuro 

da agricultura na Europa e com a opinião dos consumidores. Estudos indicam que os 

aditivos herbais podem promover melhora na saúde, bem-estar e produção animal, porém 
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ainda é necessário identificar os seus mecanismos de ação e doses apropriadas 

(HERRERA-CAMACHO et al., 2018). 

3.3 Efeitos da colina em vacas leiteiras 

3.3.1 Importância da colina no metabolismo animal 

Durante o primeiro estágio de lactação, existe aumento significativo da lipólise 

(KINSELLA e MCCARTHY et al., 1968; GRUMMER, 1993), a qual pode assegurar o 

suprimento adequado de energia em torno do parto. No entanto, quando intensa e 

prolongada, a lipólise predispõe vacas a doenças inflamatórias e metabólicas, limitando 

a capacidade do tecido adiposo de suprimento de energia e contribuindo para o aumento 

gradual do teor plasmático de ácidos graxos não esterificados (AGNE; CONTRERAS e 

SORDILLO, 2011; BRADFORD et al., 2015). 

Através de metabolização hepática, os AGNE podem ser oxidados a corpos cetônicos 

ou dióxido de carbono, ou esterificados em triacilgliceróis. Normalmente, o fígado 

engloba os triacilgliceróis em lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL) que serão 

secretadas na circulação.  Entretanto, aumentos repentinos na concentração plasmática de 

AGNE podem não ser processados adequadamente pelo fígado de ruminantes (PULLEN 

et al., 1990; GRUFFAT et al., 1996). 

Uma vez que a captação hepática de AGNE é proporcional às concentrações 

sanguíneas (BELL, 1979) e existe uma taxa muito lenta de exportação de triglicerídeos 

em ruminantes em comparação a outras espécies (KLEPPE et al., 1988; PULLEN et al., 

1990), elevadas concentrações de AGNE no sangue comumente causam quadros de 

fígado gorduroso e cetose. O primeiro ocorre devido à excessiva esterificação de ácidos 

graxos e acúmulo de triglicerídeos, enquanto o segundo ocorre devido à oxidação 

incompleta de AGNE, que leva à produção de cetonas (primariamente acetoacetato e beta-

hidroxibutirato). A formação de cetonas é favorecida quando as concentrações de glicose 

e insulina no sangue estão baixas, o que leva à maior mobilização de ácidos graxos do 

tecido adiposo (NRC, 2001). 

A colina não só atua como importante doador de metil para a síntese de carnitina 

(GRIFFITH, 1987), a qual é essencial para oxidação de ácidos graxos, mas também está 

envolvida na esterificação de AGNE a triacilgliceróis e na sua secreção como VLDL 

(GRUFFAT et al., 1996). A relação AGNE/colesterol pode ser considerada como uma 

medida dos ácidos graxos retidos ou metabolizados pelo fígado e a suplementação de 
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colina protegida do rúmen em vacas leiteiras leva à redução do valor desta relação, 

sugerindo menor risco de fígado gorduroso nesses animais (HOLTENIUS, 1989). 

De fato, Pinotti et al. (2003) observaram redução de níveis plasmáticos de AGNE e 

da relação AGNE/colesterol em vacas suplementadas com colina protegida do rúmen, 

sugerindo melhora na eficiência da função hepática e do metabolismo lipídico. A 

suplementação de colina também tem mostrado redução na extensão do acúmulo de 

triacilglicerol hepático e aumento da expressão de genes envolvidos no transporte de 

VLDL (ZOM et al., 2011; GOSELINK et al., 2013), além de efeitos positivos sobre a 

síntese de quilomícrons e VLDL e sua liberação por células das vilosidades intestinais 

(KUSKIS e MOOKERJEA, 1978). 

Segundo Pinotti et al. (2002), a colina pode atuar de duas formas: como colina per 

si, cujos efeitos foram descritos anteriormente sobre o metabolismo de lipídios; e como 

um doador de metil. A última função relaciona-se ao fato de a colina ser uma importante 

fonte de grupos metil lábeis para a biossíntese de outros compostos metilados, podendo 

favorecer o desempenho de vacas leiteiras devido à alta produção de compostos metilados 

no leite. Ademais, sugere-se que a metionina pode ser economizada com a suplementação 

de metabólitos contendo grupos metil. Foi observado que a infusão intravenosa de colina 

e carnitina reduziu a perda irreversível de metionina em 18 a 25% em ovelhas (NRC, 

2001).  

3.3.2 Efeitos da colina e da biocolina sobre saúde animal e desempenho produtivo 

A colina na forma protegida do rúmen melhorou a produção de leite em 38% dos 

estudos publicados na literatura, sendo o incremento em média de 6%, ou 

aproximadamente 1,5 kg/dia. O aumento da produção de leite foi atribuído ao maior CMS 

pós-parto, devido à redução do risco de doenças metabólicas como fígado gorduroso e 

cetose (SANTOS e LIMA, 2009). Em decorrência do efeito lipotrópico da colina 

(ZEOULA e GERON, 2011) e da relação entre fígado gorduroso e cetose, tem sido 

especulado que a suplementação de colina pode desempenhar um papel no tratamento e 

prevenção destes distúrbios (NRC, 2001; JAYAPRAKASH et al., 2016), contribuindo 

para melhorar a saúde e o desempenho produtivo de vacas leiteiras. 

Mohnsen et al. (2011) observaram que a suplementação de colina protegida do rúmen 

nas doses de 15 e 30 g/vaca/dia durante as 8 primeiras semanas de lactação aumentou a 

produção de leite em 1,32 e 2,24 kg/dia, respectivamente, e a produção de leite corrigida 

para 4% de gordura em 1,55 e 2,60 kg/dia, respectivamente, em relação ao grupo não 
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suplementado. Pinotti et al. (2003) observaram aumento da produção de leite em 2,9 

kg/dia ao fornecerem colina protegida do rúmen na dose de 20 g/vaca/dia durante os 

primeiros 30 dias de lactação.  

Garcia et al. (2018) avaliaram também os efeitos da colina sobre o sistema imune de 

vacas leiteiras através da suplementação de colina nas doses de 3,2, 8,2 e 13,2 μM em 

cultivo realizado com células do sistema imune de vacas em início e meio de lactação. Os 

autores observaram que níveis crescentes de colina aumentaram linearmente a 

proliferação de linfócitos e reduziram o estresse oxidativo de neutrófilos e monócitos, 

indicando que a suplementação do aditivo pode trazer benefícios não somente no período 

de transição, como também em fases avançadas da lactação.  

Alguns estudos têm se dedicado a avaliar a disponibilidade de colina em ruminantes 

através da suplementação de colina protegida de origem vegetal (GODINEZ-CRUZ et 

al., 2015; CROSBY et al., 2016; CROSBY et al., 2017). O fornecimento de biocolina a 

cordeiros confinados aumentou linearmente a taxa de conversão alimentar e a 

concentração de fosfatidilcolina no sangue (MARTÍNEZ-AISPURO et al., 2019). A 

suplementação de biocolina na dose de 4 g/ovelha/dia, entre 30 dias da data prevista para 

o parto e 30 dias pós-parto, aumentou a produção de leite, o peso dos cordeiros ao 

nascimento e o ganho de peso dos cordeiros aos 30 dias, em relação ao grupo controle e 

ao grupo suplementado com outra fonte de colina protegida do rúmen (CROSBY et al., 

2016).  

Cañada et al. (2017) avaliaram a suplementação de doses crescentes de biocolina (0, 

10 e 20 g/vaca/dia) em 81 vacas (Holandesas, Jerseys e mestiças) durante 90 dias pós-

parto e observaram aumento linear da produção de leite. Mendoza et al. (2018) avaliaram  

a suplementação de biocolina e metionina em vacas leiteiras durante 60 dias a partir do 

7º dia pós-parto e observaram que a utilização de biocolina (15 g/vaca/dia) juntamente 

com metionina herbal (10 g/vaca/dia) aumentou a produção de leite (32,96 vs. 34,03 

kg/dia) e a produção de leite corrigida para 4% de gordura (29,91 vs. 28,23 kg/dia) em 

comparação com o grupo não suplementado.  

Gutiérrez et al. (2019) realizaram uma avaliação plurianual de variáveis relacionadas 

ao desempenho produtivo e status de saúde de vacas leiteiras suplementadas com 

biocolina na dose de 0,071% da MS, representando um consumo de 17 g/vaca/dia para 

animais consumindo em média 24 kg de MS/dia. Os autores observaram efeitos positivos 

da suplementação sobre o desempenho produtivo, com aumento de 1,57% da produção 

de leite corrigida para energia. Além disso, houve menor necessidade de reposição de 
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animais no rebanho, devido à redução da incidência de abortos (4,8%), mastite clínica 

(5,45%) e subclínica (3,44%), e problemas respiratórios (3,87%), melhorando a 

fertilidade e longevidade de maneira geral. 

Além disso, Rodriguez-Guerrero et al. (2018) demonstraram que a biocolina foi 

parcialmente degradada após 18 h de incubação in vitro, indicando que o produto 

apresenta relativa resistência à degradação ruminal. Estes resultados sugerem que o aporte 

de colina na forma de aditivo fitogênico apresenta potencial de melhora do desempenho 

produtivo em ruminantes. Contudo, faltam estudos relacionados à suplementação de 

fontes de colina de origem vegetal para determinação da melhor dose de suplementação 

do aditivo, especialmente para vacas em fases avançadas da lactação.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

Todos os procedimentos realizados com animais experimentais foram aprovados 

pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e 

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

5899210319. 

4.1 Local, animais e tratamentos 

O estudo foi conduzido entre os dias 17 de abril e 07 de julho de 2019, no Laboratório 

de Pesquisa em Bovinos de Leite (LPBL) do Departamento de Nutrição e Produção 

Animal (VNP) da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de 

São Paulo (FMVZ-USP), em Pirassununga – SP.  

Foram utilizadas 24 vacas da raça Holandesa, dentre as quais 4 canuladas no rúmen, 

com 163 ± 98,0 (média ± DP) dias em lactação (DEL), produção de leite (PL) de 27,6 ± 

7,14 kg/dia, peso corporal (PC) de 636 ± 83,2 kg, e escore de condição corporal (ECC) 

de 2,59 ± 0,154. Os animais foram distribuídos em quadrados Latinos 4 x 4, alocados de 

acordo com a PL, DEL e PC ao início do experimento e presença de cânulas ruminais. 

Os períodos experimentais tiveram a duração de 21 dias, sendo os primeiros 14 

destinados à adaptação aos tratamentos e os últimos 7 à coleta de amostras e mensuração 

de variáveis. As sequências de tratamento foram designadas aleatoriamente aos 

quadrados e eram compostas por: 1) Controle (CON), dieta basal sem suplementação; 2) 

Biocolina 7 (BC7), adição de biocolina na dose de 7 g/vaca/dia (Biocholine powder®, 

Techno Feeds Brasil Ltda); 3) Biocolina 14 (BC14), adição de biocolina na dose de 14 

g/vaca/dia; 4) Biocolina 21 (BC21), adição de biocolina na dose de 21 g/vaca/dia. O 

aditivo alimentar foi incluído no concentrado no momento de sua preparação, após 

mistura prévia com milho moído. A biocolina é comercializada pela Nutriquest® 

Technofeeds™ (Campinas, Brasil) e produzida pela fábrica Indian Herbs® (Saharampur, 

Índia). 

As vacas foram alojadas em estábulo tipo free-stall, com ventilação forçada, em baias 

individuais de 17,5 m² de área e providas de cama de areia e acesso livre à água. A dieta 

basal foi composta de uma relação forragem:concentrado de 48:52 (%MS), conforme 

descrito na Tabela 1, sendo formulada para atingir ou exceder as exigências nutricionais 

de vacas em lactação com 600 kg de peso corporal, produção diária de 30 kg de leite, e 
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3,5% de teor de gordura no leite, de acordo com o NRC (2001). A composição química 

dos ingredientes utilizados na dieta experimental está descrita na Tabela 2. 

Tabela 1. Composição química da dieta experimental (%MS). 

1Soypass® (Cargill, Uberlândia, Brasil); 2Cada kg contém: 215 g de Ca; 60 g de P; 20 g de S; 20 g de Mg; 

35 g de K; 70 g de Na; 15 mg de Co; 700 mg de Cu; 600 mg F; 10 mg de Cr; 700 mg de Fe; 40 Mg de I; 

1600 mg de Mn; 20 mg de Se; 2500 mg de Zn; 200.000 UI de Vit A; 50.000 UI de Vit D3 e 1.500 UI de 

Vit. E; 3De acordo com Hall (2000); 4Nutrientes digestíveis totais, de acordo com NRC (2001); 5Energia 

líquida de lactação, estimada como 3 vezes o nível de mantença de cordo com NRC (2001). 

 

Item Dieta 

Ingredientes  

Silagem de milho 48,0 

Milho moído 18,3 

Farelo de soja 48% PB 13,8 

Polpa cítrica 8,22 

Grão de soja inteiro 6,47 

Farelo de soja bypass1 2,12 

Bicarbonato de sódio 0,82 

Calcáreo 0,73 

Sal 0,26 

Minerais2 1,29 

Composição química, % MS  

Matéria seca, % MN 46,0 

Matéria mineral 5,60 

Carboidratos não-fibrosos3 43,3 

Fibra em detergente neutro 31,9 

Fibra em detergente ácido 17,8 

Proteína bruta 16,3 

Extrato etéreo 3,01 

Amido 22,9 

Lignina 2,94 

NDT4 69,6 

ELL (3×), Mcal/kg MS5 1,59 



31 
 

Tabela 2. Composição química dos ingredientes da dieta experimental (%MS). 

 Ingredientes 

Composição química SM1 MM2 FS3 GS4 PC5 SOY6 Concentrado7 

Matéria seca (%MN) 30,3 87,0 87,1 88,6 88,7 88,2 87,7 

Matéria orgânica 96,8 94,8 98,7 93,6 91,9 93,6 92,2 

Proteína bruta 6,81 10,3 47,5 36,2 6,75 49,1 25,1 

Extrato etéreo 2,03 2,95 1,73 16,6 1,75 1,84 4,58 

Fibra em detergente neutro 43,6 14,2 22,7 25,4 26,2 30,8 21,0 

Fibra em detergente ácido 28,4 3,26 8,06 9,68 18,8 12,7 7,98 

Lignina 4,63 0,64 0,82 2,88 3,00 2,44 1,37 

Amido 20,8 63,5 3,59 3,48 6,33 3,73 24,9 

CNF8 44,6 67,4 26,9 15,4 56,8 11,9 41,6 

FDNi9 15,9 2,03 1,70 1,49 3,64 2,11 2,01 

NDT10 67,2 80,0 73,5 83,3 68,8 72,5 71,9 

ELL (3×), Mcal/kg MS11 1,53 1,84 1,68 1,92 1,56 1,66 1,65 
1Silagem de milho; 2Milho moído; 3Farelo de soja; 4Grão de soja; 5Polpa cítrica; 6Farelo de soja bypass - 

Soypass® (Cargill, Uberlândia, Brasil);7Formulação: milho moído (35,2%), farelo de soja (26,6%), grão 

de soja (12,4%), polpa cítrica (15,8%), farelo de soja bypass (4,1%), bicarbonato (1,6%), calcáreo (1,4%), 

núcleo mineral (2,5%) e sal comum (0,5%); 8Carboidratos não-fibrosos, de acordo com Hall (2000); 9Fibra 

em detergente neutro indigestível; 10Nutrientes digestíveis totais, de acordo com NRC (2001); 11Energia 

líquida de lactação, estimada como 3 vezes o nível de mantença de acordo com NRC (2001). 

4.2 Consumo e digestibilidade aparente total da matéria seca e dos 

nutrientes 

A dieta foi preparada individualmente e ofertada na forma de dieta completa (TMR), 

duas vezes ao dia (07h00 e 13h00). O ajuste da dieta foi realizado diariamente, de forma 

a manter a porcentagem de sobras entre 5 e 10% da quantidade de matéria natural 

ofertada. A quantidade de alimento oferecido e de sobras de cada animal foi diariamente 

pesada para determinar o consumo alimentar. O consumo médio do período de coletas foi 

considerado para análises estatísticas. 

Amostras diárias de silagem de milho e sobras foram coletadas durante os últimos 7 

dias de cada período experimental e agrupadas, formando amostras compostas de silagem 

e de sobras para cada animal, em cada período.  Amostras de milho moído, farelo de soja, 

grão de soja cru integral, farelo de soja bypass, polpa cítrica e mistura mineral também 

foram coletadas neste período, durante a preparação do concentrado. Estas amostras 

foram congeladas para posteriores análises químicas. 

As amostras de fezes foram coletadas diretamente da ampola retal nos dias 17, 18 e 

19 de cada período experimental, a cada 9 h, representando uma coleta a cada 3 h em um 
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período de 24 h. As amostras foram congeladas após cada coleta e, ao final de cada 

período, foram agrupadas em uma única amostra para cada animal, em cada período. 

As amostras compostas de alimentos, sobras e fezes foram pré-secas em estufa de 

ventilação forçada, à 55o C, por 72 h, e processadas em moinhos de facas (Arthur H. 

Thomas, Filadélfia, EUA), utilizando peneiras com poros de 1 mm e de 2 mm. Amostras 

moídas a 1 mm foram utilizadas para avaliação do teor de matéria seca definitiva (MS, 

método 930.15), cinzas (método 942.05), matéria orgânica (MS – cinzas), proteína bruta 

(PB; método 984.13), extrato etéreo (EE; método 920.39), fibra em detergente ácido 

(FDA) e lignina (método 973.18), segundo métodos descritos pela AOAC (2000). 

A fibra em detergente neutro (FDN) foi analisada utilizando α-amilase 

(UNDERSANDER et al., 1992) sem adição de sulfito de sódio (Analisador de fibra TE-

149, Tecnal Equipamentos para Laboratório, Piracicaba, SP, Brasil), sendo os resultados 

obtidos expressos com cinzas. O amido foi determinado nas amostras de alimentos, por 

degradação enzimática (Termamyl Amyloglucosidase AMG 300L, Novozymes, Basal, 

Suécia) e a leitura das absorbâncias foi realizada em analisador bioquímico 

semiautomático (SBA-200, CELM®, São Caetano do Sul, Brasil), de acordo com Hendrix 

(1993). 

As amostras de alimentos, sobras e fezes moídas a 2 mm foram alocadas em sacos 

de tecido-não-tecido (TNT; CASALI et al., 2008), seguindo a recomendação de 20 mg 

MS/cm² (NOCEK, 1988) e incubadas no rúmen de duas vacas adaptadas à dieta controle 

do experimento, por 288 h (HUHTANEN et al., 1994). Depois da remoção dos sacos de 

TNT do interior do rúmen, os sacos foram lavados em água corrente e analisados quanto 

ao teor de FDN, como previamente descrito, para obtenção dos valores de FDN 

indigestível (FDNi). Os valores de FDNi foram utilizados para estimar a excreção fecal 

diária, com base na ingestão de FDNi e sua concentração nas fezes, segundo a equação: 

Excreção fecal (kg/dia) = 
 consumo de FDNi (kg/dia) × 100

 %FDNi nas fezes
 

A digestibilidade aparente total da matéria seca e dos nutrientes foi calculada a partir 

da ingestão do nutriente, da estimativa de excreção fecal e da concentração do nutriente 

nas fezes, segundo a fórmula: 
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Digestibilidade da MS ou do nutriente (%)

=
consumo de MS ou do nutriente (kg/dia) – excreção fecal de MS ou do nutriente (kg/dia)

consumo de MS ou do nutriente (kg/dia)
 

Os nutrientes digestíveis totais (NDT) da dieta foram calculados de acordo com as 

equações do NRC (2001), pela fórmula:  

NDT1X(g/kg) = dvCNF + dvPB + (dvAG ×  2,25) + dvFDN, 

sendo dv = digestibilidade verdadeira dos nutrientes; CNF = carboidratos não-fibrosos; 

PB = proteína bruta; AG = ácidos graxos; FDN = fibra em detergente neutro. 

Os valores de CNF foram calculados de acordo com Hall (2000):  CNF(%) =

 100 – [PB + + FDN +  EE +  cinzas]. 

4.3 Índice de seleção 

As amostras de TMR e sobras foram coletadas durante dois dias consecutivos em 

cada período experimental e analisadas quanto à distribuição do tamanho de partículas 

usando um sistema separador de partículas com peneiras estratificadoras (Penn State 

Particle Separator – Nasco, Fort Atkinson, WI), conforme descrito por Kononoff et al. 

(2003). 

O separador de partículas utilizado apresenta 4 bandejas sobrepostas (P1 a P4), 

conforme descrito: P1 = retenção de partículas maiores do que 19 mm; P2 = retenção de 

partículas entre 8 e 19 mm; P3 = retenção de partículas entre 4 e 8 mm; e P4 = retenção 

de partículas com diâmetro inferiores a 4 mm (fundo fechado).  O índice de seleção foi 

calculado como o consumo efetuado pelos animais correspondentes a cada peneira (P1 a 

P4) expresso pela porcentagem do consumo total predito (SILVEIRA et al., 2007). 

4.4 Peso corporal e escore de condição corporal 

O peso corporal foi mensurado nos dias 7 e 19 de cada período experimental, antes 

da alimentação da manhã e logo após a ordenha, utilizando balança eletrônica para 

grandes animais. 

O escore de condição corporal foi mensurado nos mesmos dias do período 

experimental, utilizando um sistema de pontuação que varia de 1 a 5, sendo 1 para o 

animal muito magro e 5 para o animal obeso, de acordo com Edmonson et al. (1989). Foi 
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considerada a média da pontuação atribuída por dois avaliadores treinados para a 

avaliação.  

4.5 Fermentação ruminal 

Amostras representativas da digesta ruminal foram coletadas de 4 vacas canuladas 

no rúmen, no dia 20 de cada período experimental, antes da alimentação da manhã (tempo 

0) e 3, 6, 9, 12 e 15 h após. A coleta foi feita em diferentes regiões do rúmen (saco dorsal 

anterior, ventral anterior, ventral médio, dorsal posterior e ventral posterior). 

Imediatamente após a coleta, o líquido ruminal foi obtido através de pano dessorador e o 

pH foi mensurado em pHmetro digital (MB-10®, Marte Científica, Santa Rita do Sapucaí, 

Brasil). 

Alíquotas de 1.600 µL dessas amostras foram misturadas a 400 µL de ácido 

metanoico (98-100% H2CO2) e centrifugadas a 7.000 × g por 15 min a 4 °C, sendo o 

sobrenadante de cada amostra congelado para posterior análise de ácidos graxos de cadeia 

curta (AGCC). Além disso, alíquotas de 2 mL foram misturadas a 1 mL de ácido sulfúrico 

(0,5 Mol/L H2SO4) e congeladas para subsequente análise de nitrogênio amoniacal (N-

NH3) pelo método colorimétrico fenol-hipoclorito (BRODERICK e KANG, 1980). 

Os AGCC foram mensurados usando cromatógrafo a gás (GC-2014, Shimadzu, 

Tóquio, Japão) equipado com injetor automático (AOC-20i auto sampler, Shimadzu), 

coluna capilar Stabilwax-DA™ (30 m, 0,25 mm DI, 0,25 µm df, Restek©), e detector de 

ionização de chamas. Os gases usados foram: hélio, como gás carreador (fluxo de 8,01 

mL/min); hidrogênio, como gás combustível (pressão de 60 kPa); e ar sintético, como gás 

oxidante (pressão de 40 kPa). As temperaturas de injeção e detecção foram de 250 e 300 

ºC, respectivamente, e a temperatura inicial da coluna de 40 ºC. A rampa de temperatura 

da coluna iniciou-se com um gradiente de 40 a 120 ºC, numa taxa de 40 ºC/min, seguido 

de mudanças de 120 a 180ºC, na taxa de 10 ºC/min, e de 180 a 240 ºC, na taxa de 120 

ºC/min, mantendo-se a temperatura de 240 ºC por 3 min ao final. 

4.6 Perfil metabólico 

Amostras de sangue foram coletadas em tubos vacuolizados (10 mL) no dia 16 de 

cada período experimental por punção da veia coccígea, 4 h após a alimentação da manhã. 

As amostras de sangue foram centrifugadas (2.000 × g a 4 °C por 15 min) e o soro foi 

coletado e estocado para análise de ureia e glicose. As concentrações de glicose e ureia 

sanguíneas foram mensuradas utilizando kits comerciais colorimétricos (Bioclin®, Belo 
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Horizonte, Brasil) e a absorbância lida por analisador bioquímico semiautomático (SBA-

200, CELM®). 

4.7 Balanço de nitrogênio e síntese de proteína microbiana 

As amostras de urina foram coletadas no mesmo momento das coletas de fezes. A 

urina foi coletada através de estimulação da região abaixo da vulva. Após a coleta, as 

amostras de urina foram filtradas e alíquotas de 10 mL foram diluídas em 40 mL de ácido 

sulfúrico (0,036 N), a fim de evitar a destruição bacteriana de derivados de purina e a 

precipitação de ácido úrico, e posteriormente congeladas. 

O volume urinário foi estimado pela concentração de creatinina na urina, a qual foi 

analisada utilizando kits colorimétricos (Bioclin®) com leitura em analisador bioquímico 

semiautomático (SBA-200, CELM®). A constante de excreção diária de 0,212 mmol de 

creatinina por kg de PC foi utilizada na estimativa do volume urinário (CHIZOTTI et al., 

2008). O teor de N na urina foi determinado de acordo com AOAC (2000, método 

984.13), segundo o método micro Kjeldahl. A excreção de N pela urina foi calculada 

multiplicando o teor de N pelo volume urinário estimado.  

O consumo de nitrogênio foi determinado por meio do consumo de PB dividido pelo 

coeficiente 6,25, obtendo-se a quantidade de nitrogênio consumida (g). O mesmo cálculo 

foi realizado para os valores de PB das fezes, obtendo-se a excreção total de nitrogênio 

(g/kg MS). A secreção de N no leite foi obtida dividindo-se a secreção de proteína no 

leite pelo coeficiente 6,38. O balanço de nitrogênio foi determinado pela diferença entre 

o consumo de nitrogênio e a soma da excreção de nitrogênio nas fezes, urina e leite. 

A estimativa de síntese de proteína microbiana foi realizada a partir da quantificação 

dos derivados de purinas na urina e no leite proposta por Chen e Gomes (1992). As 

amostras acidificadas de urina e leite foram analisadas para a determinação de alantoína 

(FUJIHARA e YAMAGUCHI, 1978), sendo a leitura realizada em leitor de microplaca 

(Biochrom Asys Microplate Reader, Biochrom®, Cambridge, Reino Unido).  A 

concentração de ácido úrico na urina foi determinada utilizando kit colorimétrico e a 

leitura foi realizada em analisador bioquímico semiautomático (SBA-200, CELM®). 

A excreção total de derivados de purinas (mmol/dia) foi calculada como a soma de 

alantoína e ácido úrico excretados na urina e de alantoína excretada no leite (ORELLANA 

BOERO et al., 2001). Os derivados de purinas absorvidos (DPabs, mmol/dia) foram 

calculados como:  
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DPabs (mmol/dia) =
DP −  0,512 × PC0,75

0,70
, 

em que 0,70 representa a recuperação urinária de DP e 0,512 × PC0,75, a contribuição 

endógena da excreção de purinas (GONZALEZ-RONQUILLO et al., 2003). 

A síntese ruminal de N microbiano (Nmic, g/dia) foi calculada como:  

Nmic =
(70 × DPabs)

(0,83 × 0,134 × 1000)
, 

considerando 70 = concentração de nitrogênio nos DP (mg/mol); 0,134 = razão de 

derivados de purinas por nitrogênio microbiano; e 0,83 = digestibilidade intestinal de 

purinas (CHEN e GOMES, 1992; VALADARES et al., 1999).  

4.8 Produção e composição do leite 

As vacas foram ordenhadas mecanicamente utilizando sistema de ordenha duplo-oito 

linha baixa acoplada ao sistema DeLaval Alpro® (DeLaval, Tumba, Suíça), duas vezes ao 

dia, às 06h00 e às 17h00. A produção de leite foi registrada eletronicamente durante todo 

o período experimental e a média dos últimos 7 dias de cada período foi utilizada nas 

análises estatísticas. 

Amostras de leite foram coletadas nas ordenhas da manhã e da tarde realizadas nos 

dias 15, 16 e 17 de cada período experimental. Após as coletas do período da manhã, as 

amostras foram refrigeradas e homogeneizadas de maneira proporcional (60:40) com as 

amostras obtidas no período da tarde. As amostras de leite foram avaliadas quanto aos 

teores de gordura, proteína e lactose, utilizando metodologia em infravermelho 

(Lactoscan®, Entelbra, Londrina, Brasil). 

A produção de leite foi corrigida para 3,5% de gordura (PLCG), de acordo com a 

equação proposta por Sklan et al. (1992):  

3,5% PLCG (
kg

dia
) =  (0,432 +  0,165 ×  %G) ×  PL, 

em que %G = teor de gordura do leite; e PL = produção de leite (kg/dia). 

Amostras de leite (10 mL) foram desproteinizadas no dia 16, de acordo com 

Broderick e Clayton (1997), filtradas em papel filtro (poro de 14 µm) e congeladas para 

posteriores análises. As amostras foram analisadas quanto ao teor de ureia, por meio de 
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kits colorimétricos comerciais (Bioclin®), com a leitura sendo realizada em analisador 

bioquímico semiautomático (SBA-200, CELM®), e quanto ao teor de alantoína, conforme 

descrito anteriormente (item 4.7).  

4.9 Análises estatísticas 

Os dados foram submetidos à análise de variância pelo PROC MIXED do SAS 

9.4 (Statistical Analysis for Windows 9.4 - Institute Inc., Cary, EUA), considerando o 

seguinte modelo linear aditivo: 

𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙 =  𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 +  ɣ𝑙 + 𝑐ɣ𝑘𝑙 + 𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙, 

com cɣkl ≈ 𝑁(0; 𝜎𝑐
2) e eijkl ≈ 𝑁 (0; 𝜎𝑒

2), em que: Yijkl é o valor observado para o animal 

k, pertencente ao l-ésimo quadrado, no j-ésimo período, quando recebeu o tratamento i; 

µ é a média geral; αi, o efeito fixo de tratamento; βj, o efeito fixo de período experimental; 

ɣl, o efeito fixo de quadrado latino; cɣkl, o efeito aleatório do animal k, pertencente ao 

quadrado l; 𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙, o erro experimental; N, distribuição Gaussiana; 𝜎𝑐
2, variância associada 

ao animal; e 𝜎𝑒
2, variância associada ao erro. 

Os dados de fermentação foram analisados como medidas repetidas no tempo, de 

acordo com o seguinte modelo: 

𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 =  𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 +  ɣ𝑙 + 𝑐ɣ𝑘𝑙 +  𝜔𝑖𝑗𝑘𝑙 +  𝜏𝑚  +  𝜏 ×  𝛼𝑚𝑖 + 𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚, 

considerando os efeitos já descritos acima, com ɷ𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 ≈ 𝑁(0; 𝜎ɷ
2) , e  𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑛 ≈

𝑀𝑉𝑁(0; 𝑅) , sendo MVN, distribuição normal multivariada; R, matriz de variância-

covariância dos resíduos devido a medidas repetidas; ωeijkl , o erro residual associado com 

vacas dentro do período experimental; τm , o efeito fixo de tempo de coleta; τ × αmi , a 

interação entre tempo e tratamento; 𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 , o erro experimental. Matrizes de covariâncias 

auto regressivas foram avaliadas [AR (1) e ARH (1)] de acordo com os menores valores 

de BIC. 

As respostas dose-dependentes foram avaliadas por meio de contrastes lineares e 

quadráticos e estimativas da função de regressão para variáveis de desempenho com 

efeito quadrático foram obtidas usando a opção SOLUTION, utilizando no modelo os 

efeitos aleatórios de quadrado e período. Foi realizado também o contraste “controle vs. 

tratamento” para avaliar o efeito da inclusão de biocolina. O nível de significância foi 

estabelecido em P ≤ 0,05, e a tendência foi considerada como 0,05 < P ≤ 0,10. 
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5 RESULTADOS 

5.1 Consumo e digestibilidade aparente total da matéria seca e dos nutrientes 

Conforme observado na Tabela 3, a utilização de biocolina não afetou o consumo 

da MS e dos nutrientes de vacas leiteiras, independente da dose utilizada (P > 0,10). A 

inclusão de níveis crescentes de biocolina elevou linearmente o coeficiente de 

digestibilidade aparente total de extrato etéreo (P = 0,037), porém não afetou o coeficiente 

de digestibilidade aparente total da matéria seca, matéria orgânica, proteína bruta e fibra 

em detergente neutro (P > 0,10). 

Tabela 3. Consumo e digestibilidade aparente total da matéria seca e dos nutrientes de 

vacas leiteiras alimentadas com níveis crescentes de biocolina. 

Item 

Tratamento1 

EPM 

P² 

CON BC7 BC14 BC21 Trat. L Q 

CON 

vs. 

BC 

Consumo (kg/dia) 

MS3 25,0 24,6 25,1 25,0 0,35 0,734 0,748 0,698 0,814 

MS(%PC) 3,91 3,86 3,95 3,91 0,040 0,470 0,622 0,849 0,908 

MO4 23,6 23,4 23,8 23,6 0,32 0,727 0,691 0,807 0,857 

PB5 4,22 4,20 4,22 4,21 0,055 0,990 0,899 0,881 0,881 

FDN6 7,73 7,71 7,85 7,77 0,109 0,699 0,498 0,782 0,659 

EE7 0,785 0,774 0,788 0,780 0,0106 0,667 0,957 0,830 0,629 

CNF8 10,8 10,8 11,0 10,8 0,15 0,701 0,746 0,825 0,929 

Coeficiente de digestibilidade (%) 

MS 69,9 69,2 69,3 69,9 0,31 0,631 0,971 0,197 0,435 

MO 72,1 71,4 71,8 72,0 0,33 0,746 0,988 0,354 0,492 

PB 70,7 69,6 70,5 70,9 0,41 0,557 0,632 0,280 0,642 

FDN 51,8 51,5 51,3 53,4 0,55 0,345 0,261 0,182 0,814 

EE 83,9 83,5 84,4 85,2 0,45 0,109 0,037 0,220 0,425 
1CON: controle, dieta basal sem adição de suplemento; BC7: suplementação de biocolina na dose de 7 

g/vaca/dia; BC14: suplementação de biocolina na dose de 14 g/vaca/dia; BC21: suplementação de biocolina 

na dose de 21 g/vaca/dia. 2Probabilidade para tratamento (Trat.), contraste linear (L), quadrático (Q) e 

controle vs. biocolina (CON vs. BC); 3Matéria seca; 4Matéria orgânica; 5Proteína bruta; 6Fibra em 

detergente neutro; 7Extrato etéreo; 8Carboidratos não-fibrosos. 
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5.2 Índice de seleção 

A inclusão de biocolina influenciou de maneira quadrática positiva o índice de 

seleção de partículas maiores do que 19 mm (P = 0,010). Ademais, a biocolina reduziu 

de maneira quadrática a seleção de partículas entre 8 e 19 mm (P = 0,003), conforme 

demonstrado na Tabela 4.  

As estimativas de regressão para seleção de partículas maiores que 19 mm e entre 

8 e 19 mm apresentaram os seguintes valores, respectivamente:  interceptação = 0,9311 

(0,0263), coeficiente linear = 0,0062 (0,0026), coeficiente quadrático = -0,0003 (0,0001) 

e valor máximo = 10,048 g/vaca/dia; coeficientes P ≤ 0,0073; e interceptação = 0,9832 

(0,0036), coeficiente linear = -0,0014 (0,0005), coeficiente quadrático = 7E-05 (2E-05) e 

valor máximo = 9,527 g/vaca/dia; coeficientes P ≤ 0,0013. 

 

Tabela 4. Índice de seleção de vacas leiteiras alimentadas com níveis crescentes de 

biocolina. 

Item 

Tratamento1 

EPM 

P² 

CON BC7 BC14 BC21 Trat. L Q 
CON 

vs. BC 

>19 mm 0,931 0,964 0,953 0,927 0,0146 0,067 0,658 0,010 0,191 

19-8 mm 0,984 0,976 0,979 0,986 0,0026 0,017 0,353 0,003 0,233 

8-4 mm 0,986 0,985 0,985 0,989 0,0028 0,659 0,458 0,307 0,987 

<4 mm 1,047 1,048 1,048 1,050 0,0030 0,914 0,492 0,852 0,661 
1CON: controle, dieta basal sem adição de suplemento; BC7: suplementação de biocolina na dose de 7 

g/vaca/dia; BC14: suplementação de biocolina na dose de 14 g/vaca/dia; BC21: suplementação de biocolina 

na dose de 21 g/vaca/dia. 2Probabilidade para tratamento (Trat.), contraste linear (L), quadrático (Q) e 

controle vs. biocolina (CON vs. BC). *Valores maiores que 1 significam que os animais selecionaram para 

um determinado tamanho de partícula e valores menores que 1 significam que os animais selecionaram 

contra um determinado tamanho de partícula (SILVEIRA et al., 2007).  
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5.3 Fermentação ruminal 

Conforme demonstrado na Tabela 5, vacas leiteiras suplementadas com biocolina 

apresentaram uma redução do pH ruminal (P = 0,046), em relação ao grupo controle. 

Ademais, foi observado efeito de tratamento (P = 0,027) sobre as concentrações de N-

NH3 no rúmen, e tendência a efeito de tratamento (P = 0,053) sobre o teor de propionato 

no rúmen em relação ao total de ácidos graxos de cadeia curta.  

Não foram observados efeitos da utilização de níveis crescentes de biocolina sobre 

as proporções de isobutirato, butirato, isovalerato e valerato no rúmen (P > 0,10). Da 

mesma forma, a utilização de biocolina não afetou as concentrações de AGCC, os valores 

totais de AGCC e AGCR, e a razão acetato: propionato (P > 0,10). 
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Tabela 5. Fermentação ruminal de vacas leiteiras alimentadas com níveis crescentes de biocolina. 

Item 

Tratamento1 

EPM 

  P² 

CON BC7 BC14 BC21 Trat. Tempo Int. L Q 
CON 

vs. BC 

pH 6,17 6,04 6,11 6,11 0,033 0,112 <,0001 0,213 0,423 0,085 0,046 

N-NH3 13,7 17,6 11,7 15,8 1,21 0,027 0,002 0,135 0,938 0,931 0,362 

AGCC3 (% total) 

Acetato 60,6 60,4 59,5 60,7 0,76 0,519 0,007 0,935 0,884 0,262 0,603 

Propionato 19,3 19,1 20,3 19,5 0,45 0,053 <,0001 0,757 0,217 0,314 0,378 

Isobutirato 1,25 1,18 1,15 1,18 0,037 0,756 <,0001 0,445 0,444 0,460 0,317 

Butirato 14,3 14,8 14,5 14,1 0,44 0,799 0,218 0,928 0,652 0,422 0,838 

Isovalerato 2,50 2,51 2,44 2,44 0,112 0,944 <,0001 0,966 0,613 0,962 0,776 

Valerato 2,01 2,02 2,11 2,10 0,081 0,755 0,0003 0,896 0,349 0,884 0,490 

AGCC (mM) 

Acetato 15,3 15,7 13,3 14,0 0,82 0,703 0,159 0,498 0,403 0,936 0,624 

Propionato 4,52 4,96 4,53 4,55 0,206 0,844 0,017 0,253 0,851 0,618 0,748 

Isobutirato 0,295 0,293 0,236 0,255 0,015 0,450 0,022 0,551 0,211 0,728 0,349 

Butirato 3,59 3,76 3,25 3,32 0,159 0,648 0,107 0,385 0,363 0,858 0,702 

Isovalerato 0,599 0,649 0,521 0,541 0,039 0,540 0,068 0,589 0,331 0,832 0,710 

Valerato 0,492 0,514 0,464 0,487 0,019 0,843 0,001 0,399 0,719 0,993 0,943 

AGCC 25,1 25,9 22,3 23,1 1,22 0,705 0,151 0,482 0,398 0,994 0,649 

AGCR4 5,65 5,71 5,43 5,64 0,092 0,675 <,0001 0,566 0,687 0,641 0,765 

Acetato: propionato 3,21 3,19 3,01 3,17 1,574 0,111 <,0001 0,995 0,276 0,141 0,212 
1CON: controle, dieta basal sem adição de suplemento; BC7: suplementação de biocolina na dose de 7 g/vaca/dia; BC14: de biocolina na dose de 14 g/vaca/dia; BC21: 

suplementação de biocolina na dose de 21 g/vaca/dia. suplementação 2Probabilidade para tratamento (Trat.), tempo, interação tempo x tratamento (Int.), contraste linear (L), 

quadrático (Q) e controle vs. biocolina (CON vs. BC); 3Ácidos graxos de cadeia curta; 4Ácidos graxos de cadeia ramificada. 
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5.4 Metabólitos sanguíneos 

A utilização de níveis crescentes de biocolina na dieta de vacas leiteiras aumentou 

linearmente as concentrações de N ureico (P = 0,034) no sangue. Por outro lado, não 

houve efeito da inclusão de biocolina sobre as concentrações de glicose no sangue (P > 

0,10), independente da dose utilizada, conforme observado na Tabela 6. 

Tabela 6. Metabólitos sanguíneos de vacas leiteiras alimentadas com níveis crescentes 

de biocolina. 

Item 

Tratamento1 

EPM 

P² 

CON BC7 BC14 BC21 Trat. L Q 
CON 

vs. BC 

Concentração (mg/dL) 

    Glicose  55,2 58,7 58,2 58,6 0,97 0,549 0,273 0,421 0,151 

    Ureia  32,8 33,8 33,0 36,1 0,49 0,060 0,034 0,287 0,162 
1CON: controle, dieta basal sem adição de suplemento; BC7: suplementação de biocolina na dose de 7 

g/vaca/dia; BC14: suplementação de biocolina na dose de 14 g/vaca/dia; BC21: suplementação de biocolina 

na dose de 21 g/vaca/dia; 2Probabilidade para tratamento (Trat.), contraste linear (L), quadrático (Q) e 

controle vs. biocolina (CON vs. BC).  
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5.5 Síntese de proteína microbiana 

A suplementação de biocolina na dieta de vacas leiteiras tendeu a reduzir a excreção 

de alantoína na urina (P = 0,058) em relação ao grupo controle, mas não afetou a excreção 

de alantoína no leite e a excreção de ácido úrico na urina (P > 0,10). Não houve efeito da 

inclusão de biocolina sobre o total de derivados de purinas, bem como sobre os valores 

de derivados de purinas endógenos e absorvidos (P > 0,10). Da mesma forma, a utilização 

de biocolina não afetou a síntese de proteína microbiana (P > 0,10), independente da dose 

utilizada, conforme observado na Tabela 7. 

Tabela 7. Síntese de proteína microbiana de vacas leiteiras alimentadas com níveis 

crescentes de biocolina. 

Item 

Tratamento1 

EPM 

P² 

CON BC7 BC14 BC21 Trat. L Q 

CON 

vs. 

BC 

Excreção (mmol/dia) 

    Alantoína na 

urina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
167 145 145 145 5,3 0,302 0,139 0,280 0,058 

    Ácido úrico 

na urina 
90,1 78,8 85,3 81,4 3,32 0,618 0,488 0,563 0,257 

    Alantoína no 

leite 
77,4 67,8 79,7 78,5 3,29 0,523 0,562 0,492 0,767 

Purinas totais 335 298 317 306 9,0 0,395 0,335 0,430 0,126 

Purinas 

endógenas 
65,1 65,3 65,2 65,1 0,57 0,658 0,988 0,224 0,419 

Purinas 

absorvidas 
384 326 358 350 12,6 0,352 0,476 0,266 0,125 

SPM3 (kg/dia) 1,51 1,28 1,41 1,38 0,049 0,343 0,472 0,262 0,122 
1CON: controle, dieta basal sem adição de suplemento; BC7: suplementação de biocolina na dose de 7 

g/vaca/dia; BC14: suplementação de biocolina na dose de 14 g/vaca/dia; BC21: suplementação de biocolina 

na dose de 21 g/vaca/dia. 2Probabilidade para tratamento (Trat.), contraste linear (L), quadrático (Q) e 

controle vs. biocolina (CON vs. BC). 3Síntese de proteína microbiana. 
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5.6 Balanço de nitrogênio 

De acordo com resultados demonstrados na Tabela 8, a biocolina apresentou 

tendência a aumentar a excreção de N no leite em relação ao grupo controle (P = 0,083). 

Ademais, foi observada tendência a efeito quadrático positivo sobre a excreção de N no 

leite com a utilização de níveis crescentes de biocolina (P = 0,058). Por outro lado, a 

biocolina não afetou o consumo de N e a excreção de N na urina e nas fezes (P > 0,10), 

independente da dose utilizada. Da mesma forma, não houve efeito da inclusão de 

biocolina sobre o balanço de nitrogênio (P > 0,10). 

Tabela 8. Balanço de nitrogênio de vacas leiteiras alimentadas com níveis crescentes de 

biocolina. 

Item 
Tratamento1 

EPM 
P2 

CON BC7 BC14 BC21 Trat. L Q 
CON vs. 

BC 

N (g/dia)          
Consumo 675 672 674 673 8,8 0,991 0,904 0,874 0,801 

Urina 175 180 171 172 7,3 0,964 0,773 0,884 0,976 

Fezes 185 189 188 184 3,9 0,846 0,840 0,394 0,700 

Leite 157 162 159 159 2,0 0,140 0,699 0,058 0,083 

Balanço de N 159 141 166 157 7,8 0,545 0,715 0,740 0,782 
1CON: controle, dieta basal sem adição de suplemento; BC7: suplementação de biocolina na dose de 7 

g/vaca/dia; BC14: suplementação de biocolina na dose de 14 g/vaca/dia; BC21: suplementação de biocolina 

na dose de 21 g/vaca/dia. 2Probabilidade para tratamento (Trat.), contraste linear (L), quadrático (Q) e 

controle vs. biocolina (CON vs. BC). 
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5.7 Produção e composição do leite 

Conforme observado na Tabela 9, a inclusão de biocolina tendeu a aumentar a 

produção de leite e lactose em relação ao grupo controle (P ≤  0,070) . A biocolina 

aumentou de maneira quadrática a produção de leite (P = 0,031)  e a eficiência produtiva 

em termos de CMS (P = 0,043), com tendência a efeito quadrático positivo para as 

produções de proteína e lactose (P ≤   0,077). Por outro lado, a suplementação de 

biocolina não afetou a produção de leite corrigida para gordura, produção de gordura e 

concentrações de gordura, proteína e lactose do leite (P > 0,10). 

As estimativas de regressão (ER) para produção de leite apresentaram os seguintes 

valores: interceptação = 29,6 (1,535), coeficiente linear = 0,124 (0,0570), coeficiente 

quadrático = -0,0057 (0,0026) e valor máximo = 10,98 g/vaca/dia; coeficientes P ≤ 0,033. 

As ER para eficiência produtiva apresentaram os seguintes valores:  interceptação = 1,20 

(0,0552), coeficiente linear = 0,00556 (0,00301), coeficiente quadrático = -0,0003 

(0,00014) e valor máximo = 9,936 g/vaca/dia; coeficientes P ≤ 0,0693. 

Tabela 9. Produção e composição do leite de vacas leiteiras alimentadas com níveis 

crescentes de biocolina. 

Item 
Tratamento1 

EPM 
P2 

CON BC7 BC14 BC21 Trat. L Q 
CON 

vs. BC 

Produção (kg/dia) 

Leite 29,5 30,5 30,0 29,8 0,87 0,067 0,731 0,031 0,056 

PLCG3 32,6 33,3 32,8 33,0 0,67 0,517 0,661 0,441 0,273 

Gordura 1,22 1,23 1,21 1,23 0,026 0,820 0,770 1,000 0,644 

Proteína 1,00 1,03 1,02 1,01 0,025 0,179 0,838 0,067 0,125 

Lactose 1,50 1,55 1,52 1,52 0,038 0,127 0,603 0,077 0,070 

Composição (%) 

Gordura 4,19 4,14 4,12 4,21 0,110 0,425 0,811 0,110 0,515 

Proteína 3,40 3,39 3,41 3,41 0,022 0,678 0,701 0,553 0,753 

Lactose 5,10 5,09 5,09 5,11 0,033 0,766 0,867 0,302 0,669 

Eficiência          
PL/CMS4 1,20 1,25 1,21 1,21 0,040 0,039 0,775 0,043 0,134 

PLCG/CMS5 1,32 1,36 1,32 1,34 0,035 0,225 0,944 0,378 0,292 
1CON: controle, dieta basal sem adição de suplemento; BC7: suplementação de biocolina na dose de 7 

g/vaca/dia; BC14: suplementação de biocolina na dose de 14 g/vaca/dia; BC21: suplementação de biocolina 

na dose de 21 g/vaca/dia. 2Probabilidade para tratamento (Trat.), contraste linear (L), quadrático (Q), e 

controle vs. biocolina (CON vs. BC); 3Produção de leite corrigida para gordura: 3,5% PLGC = (0,432 + 

0,165 x % gordura do leite) x produção de leite (kg/dia). 4PL/CMS = produção de leite (kg/dia) / consumo 

de matéria seca (kg/dia); 5PLCG/CMS = produção de leite corrigida para gordura (kg/dia) / consumo de 

matéria seca (kg/dia).  
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6 DISCUSSÃO 

A hipótese do presente estudo afirma que a suplementação de biocolina melhora o 

desempenho produtivo de vacas leiteiras de maneira dose-dependente. De fato, foi 

demonstrado neste experimento que a biocolina pode aumentar a produção de leite e 

eficiência da síntese de leite. Embora não tenham sido observados efeitos no consumo de 

nutrientes, a biocolina aumentou a seleção de partículas maiores e a digestibilidade de 

extrato etéreo. 

O aumento na digestibilidade de extrato etéreo em vacas recebendo biocolina pode 

estar relacionado ao seu papel na digestão, absorção e transporte de lipídeos. A secreção 

biliar de lipídeos (ácido biliar, fosfolipídios e colesterol) é necessária para a homeostase 

de colesterol e absorção da gordura da dieta no intestino delgado, e fosfolipídios biliares 

são compostos por até 95% de fosfatidilcolina (ALVARO et al., 1986). Ainda, compostos 

contendo colina estimulam o processamento de lipídios dentro de enterócitos (KOO e 

NOH, 2001) e fosfolipídios contendo colina são necessários para a síntese e liberação de 

quilomícrons e VLDL pelas células das vilosidades intestinais (KUKSIS e 

MOOKERJEA, 1978).  

LeBlanc et al. (1998) ao suplementarem ratos com colina, observaram aumento no 

fluxo biliar e na taxa de secreção de ácido biliar em comparação com o grupo controle. 

Ademais, ratas em lactação alimentadas com dieta deficiente em colina exibiram 

alterações na morfologia intestinal, menor capacidade de absorção e diminuição da 

secreção de lipoproteínas do intestino (SILVA et al., 2015). 

A biocolina não afetou o consumo de nutrientes no presente estudo, assim como 

observado no experimento de Rodriguez-Guerrero et al. (2018), em que a biocolina foi 

suplementada na dose de 4 g/cordeira/dia, juntamente com metionina protegida do rúmen 

na dose de 1,5 g/cordeira/dia, durante 60 dias. Os efeitos da suplementação de diferentes 

fontes de colina protegida do rúmen sobre o consumo de nutrientes são variáveis na 

literatura (SANTOS e LIMA, 2009), sendo as discrepâncias atribuídas a variação nos 

métodos e graus de proteção contra a degradação ruminal dos diferentes produtos 

comerciais utilizados (KUNG et al., 2003).  

Poucos estudos avaliaram a digestibilidade aparente total dos nutrientes em vacas 

lactantes suplementadas com colina protegida do rúmen. Contrastando com os resultados 

observados no presente experimento, em que apenas a digestibilidade de extrato etéreo 

foi aumentada com a suplementação de biocolina, Mohsen et al. (2011) reportaram 
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maiores coeficientes de digestibilidade de MS, PB e EE ao alimentar vacas no início da 

lactação com colina protegida no rúmen na dose de 15 ou 30 g/vaca/dia. 

As razões para as vacas selecionarem maiores partículas não estão claras neste 

experimento. É possível supor que, de forma compensatória à redução do pH, vacas 

leiteiras suplementadas com biocolina aumentaram a seleção de partículas maiores do que 

19 mm e reduziram a seleção de partículas entre 8 e 19 mm. A seleção de alimentos pode 

não alterar a fermentação ruminal e os parâmetros produtivos se não houver diferença no 

consumo total de nutrientes. Autores demonstraram que a seleção de alimentos (amido, 

FDN e partículas de alimentos) foi alterada ao fornecer dietas contendo feno de gramínea 

de diferentes tamanhos de partícula, mas nenhuma diferença foi detectada no consumo 

total de nutrientes, parâmetros ruminais e desempenho produtivo (MAULFAIR et al., 

2010). 

Até onde se sabe, este é o primeiro estudo que avaliou parâmetros de fermentação 

ruminal ao fornecer fonte de colina de origem vegetal para vacas leiteiras. O produto 

comercial usado neste experimento não afetou os parâmetros fermentativos, mas afetou a 

produção de leite, sugerindo que a biocolina possui efeitos pós-ruminais, provavelmente 

responsáveis pelo melhor desempenho produtivo de vacas leiteiras. Tais efeitos vão de 

encontro ao observado por Rodríguez-Guerrero et al. (2018), cujo experimento 

demonstrou que a biocolina é parcialmente degradada somente após 18 h de incubação in 

vitro.   

Os valores de pH ruminal foram menores com a inclusão de biocolina, sugerindo 

aumento na totalidade de ácidos graxos de cadeia curta no rúmen. Não foram observados 

efeitos nas concentrações ou na proporção destes ácidos no presente estudo, no entanto, 

Hall et al. (2015) demonstraram discrepâncias entre as concentrações de AGCC e o 

tamanho do pool de AGCC. A variação está provavelmente relacionada à quantidade de 

líquido da digesta ruminal e permite inferir que a medida de concentração de AGCC, 

exclusivamente, não é apropriada para avaliar o efeito de tratamentos sobre a fermentação 

ruminal.  

Embora os contrastes linear e quadrático não tenham sido estatisticamente 

significativos, foi observado efeito de tratamento nas concentrações de N-NH3 no rúmen, 

com os maiores valores observados nas vacas alimentadas com os tratamentos BC7 e 

BC21. Concentrações de N-NH3 acima de 11,8 mg/dL são referidas como ideais para 

maximizar a síntese de proteína microbiana (REYNAL e BRODERICK, 2005), porém o 

estudo não forneceu evidências de efeitos da biocolina sobre esta variável.  
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O pool de ureia no sangue é derivado da amônia absorvida através da parede 

ruminal e da desaminação de aminoácidos e peptídeos absorvidos no fígado, os quais são 

convertidos em ureia. Neste estudo, a suplementação de biocolina aumentou linearmente 

a concentração de ureia no sangue, sugerindo maior conversão de amônia ou desaminação 

de compostos nitrogenados no fígado. Davidson et al. (2008) suplementaram metionina, 

betaína e colina na forma protegida do rúmen em vacas recebendo dietas com teor 

limitado de metionina (42 g/vaca/dia) e não observaram efeitos sobre o N ureico no 

sangue e no leite, sugerindo que a eficiência de utilização de N foi similar entre os 

tratamentos.  

Existem poucos estudos que avaliaram a suplementação de colina protegida do 

rúmen para vacas em lactação média. A inclusão de doses crescentes de colina protegida 

do rúmen (até 0,24% da MS da dieta) aumentou linearmente a produção de leite sem 

afetar a composição do leite de vacas em meio de lactação (151 ± 12 DEL) alimentadas 

com uma dieta com 16,5% de PB (ERDMAN e SHARMA, 1991). Esses resultados 

sugerem que a colina pode atuar como nutriente limitante também em fases avançadas da 

lactação. 

No presente estudo, o efeito positivo da inclusão de biocolina sobre a produção de 

leite pode estar relacionado ao fornecimento de fosfatidilcolina, a qual pode ser 

sintetizada no corpo através da fosforilação da colina dietética ou endogenamente 

mediada pela fosfatidiletanolamina N-metiltransferase no fígado (REO et al., 2002) e na 

glândula mamária (CHAO et al., 1988). Artegoitia et al. (2014) demonstraram que a 

concentração plasmática total de colina (mais de 10 vezes) e a produção de 

fosfatidilcolina no leite aumentaram durante a lactação, enquanto a produção de 

fosfocolina no leite diminuiu durante a lactação. Esses autores também observaram que 

a fosfatidilcolina (como % das formas totais de colina) correspondeu ao principal 

metabólito de colina no sangue após o início da lactação e aumentou de 36% na 7ª semana 

para 71% na 37ª semana de lactação. 

Ademais, existe um consenso na literatura em relação ao efeito positivo da colina 

sobre a produção de leite, atribuído ao fato de que a colina atua como doador de metil 

poupador de metionina no metabolismo de vacas leiteiras. Segundo Pinotti et al. (2005), 

a suplementação dietética de doadores de metil na forma de nutrientes protegidos do 

rúmen tem potencial para melhorar a economia de grupos metil e a metilneogênese nas 

vacas lactantes. Tendo em vista que o leite é rico em compostos metilados, sendo os níveis 

secretados no leite mantidos a custo da depleção de reservas do tecido hepático, a colina 
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pode ser considerada como nutriente essencial e limitante na síntese do leite (SHARMA 

e ERDMAN, 1989a). 

As respostas positivas de desempenho também podem estar relacionadas aos 

demais efeitos da colina, envolvendo o aprimoramento da resposta imune, por exemplo. 

Garcia et al. (2018) encontraram evidências de melhora nas propriedades anti-

inflamatórias em neutrófilos e monócitos de células isoladas de vacas em início ou meio 

de lactação suplementadas com colina. Respostas inflamatórias após a administração de 

lipopolissacarídeo em vacas em lactação consumiram > 1 kg de glicose no sangue em 6 

h, destinando os substratos energéticos para a resposta imune em detrimento da síntese 

do leite (KVIDERA et al., 2017). Além disso, outros autores relataram tendência a menor 

concentração sérica de TBARS (substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico), ou seja, 

menor estresse oxidativo, em ovelhas alimentadas com biocolina durante o período 

periparto (ALBA et al., 2020). Estudos demonstraram que vacas alimentadas com colina 

protegida do rúmen apresentaram menor inflamação (SUN et al., 2016; ZENOBI et al., 

2020) e maior capacidade antioxidante (SUN et al., 2016). Em estudo de avaliação 

plurianual, foram fornecidas evidências de que a suplementação de um rebanho leiteiro 

(442 vacas) com 17 g/vaca/dia de biocolina reduziu a incidência de abortos e mastite 

clínica e aumentou a produção de leite corrigida para gordura e energia (GUTIÉRREZ et 

al., 2019). 

Alguns experimentos reportados na literatura utilizaram doses de 25 a 60 g/vaca/dia 

de diferentes fontes de colina protegida do rúmen (STEEL et al., 1997; SALES et al., 

2010; MUNAFO et al., 2014), no entanto, Pinotti et al. (2005) relataram que as melhores 

respostas em termos de produção de leite foram obtidas com o fornecimento de 12 a 20 

g/vaca/dia. Como não se tinha conhecimento de estudos com vacas leiteiras que avaliaram 

a suplementação do produto comercial aqui testado, foram fornecidas doses crescentes de 

biocolina para vacas em meio de lactação para determinar a melhor dose-resposta. De 

acordo com uma análise de regressão simples, o fornecimento de biocolina em doses em 

torno de 10 g/vaca/dia melhoraria a produção de leite e a eficiência de síntese do leite em 

termos de CMS. 

A produção de leite corrigida para gordura não foi alterada pela inclusão de 

biocolina, uma vez que não foram observadas alterações nos teores de gordura do leite. 

Esses resultados contrastam com o observado por Sharma e Erdman (1989a), que 

reportaram aumento da produção de leite corrigida para 4% de gordura com a 
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suplementação de 50 g/vaca/dia de colina infundida no abomaso, em comparação ao 

grupo controle. 

Apesar da inclusão de biocolina aumentar a produção de leite, não foram 

observados efeitos de diluição sobre os teores de gordura, proteína e lactose do leite no 

presente estudo. Resultados similares foram relatados por Deuchler et al. (1998), os quais 

não observaram efeitos nas concentrações de gordura e proteína do leite no grupo 

suplementado com 50 g/vaca/dia de colina protegida do rúmen. Embora não tenham sido 

alterados os teores de sólidos, a utilização de biocolina gerou tendência ao aumento da 

produção de proteína e lactose, relacionada ao aumento da produção de leite observado 

em vacas suplementadas.  
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7 CONCLUSÃO 

A suplementação de biocolina para vacas leiteiras em meio de lactação melhora a 

produção e a eficiência de síntese do leite sem afetar o consumo de nutrientes e a 

fermentação ruminal, sugerindo que os seus efeitos sejam pós-ruminais. A análise de 

regressão revelou que o produto comercial utilizado neste experimento deve ser 

suplementado para vacas em lactação em doses em torno de 10 g/vaca/dia.  
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