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RESUMO 

VITTORAZZI JUNIOR, P. C. Capsaicina (Capsicum oleoresin) na dieta de vacas em 

lactação durante o verão. [Capsaicin (Capsicum oleoresin) in the diet of lactating cows during 

the summer]. 2022. 63 Págs. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2022. 

A eficiência do uso da energia dos alimentos da dieta representa o maior desafio da 

bovinocultura de leite no Brasil e no mundo. O uso de aditivos naturais com intuito de aumentar 

a eficiência energética dos alimentos tem crescido nos sistemas de produção leiteira. Ainda, a 

inclusão de aditivos naturais na dieta de vacas em lactação pode aumentar o consumo de matéria 

seca e de água, melhorando consequentemente a produção de leite. O objetivo -se com esse 

estudo avaliar os efeitos de crescentes níveis de inclusão de Capsaicina (CAPCIN®; 

NutriQuest®, Campinas, Brasil) na dieta de vacas em lactação durante o período de verão, e 

seus efeitos sobre o consumo de matéria seca, produção e composição do leite, digestibilidade 

aparente total da matéria seca e nutrientes, balanço de nitrogênio, síntese de proteína 

microbiana, concentrações de glicose e ureia sanguíneos, índice de seleção, escore de condição 

corporal e parâmetros fisiológicos. Foram utilizadas 36 vacas da raça Holandesa em lactação 

sendo 9 primíparas e 27 multíparas, com 150 ± 102 dias em lactação (DEL), 660 ± 85,9 kg de 

peso corporal e produção de leite (PL) de 29 ± 5,8 kg/dia kg/dia. Os animais foram distribuídos 

em delineamento em blocos casualizados (12 blocos), de acordo com PL e DEL, e receberam 

aleatoriamente as seguintes dietas experimentais: 1) Controle, dieta composta por ração basal 

sem aditivos; 2) ração basal com adição de capsaicina ao concentrado (750 mg/vaca/dia); e 3) 

ração basal com adição de capsaicina ao concentrado (1500 mg/vaca/dia). As dietas foram 

formuladas conforme as recomendações do NRC (2001), com a proporção 

volumoso:concentrado de 48:52. As vacas receberam a dieta controle por duas semanas para 

adaptação e análise de covariável, antes de receber os tratamentos experimentais, que foram 

fornecidos por 9 semanas após esse período sendo as semanas 3, 6 e 9 destinadas as coletas de 

dados. Os dados foram analisados utilizando o PROC MIXED do SAS através de contrastes 

ortogonais, para avaliar o efeito da inclusão do aditivo e das diferentes doses testadas. Foram 

considerados efeitos fixos de tempo, tratamento e interação entre tratamento e tempo, e efeito 

aleatório de bloco. Foram considerados nível de significância de 5% e tendência de 5 a 10%. A 

suplementação com a capsaicina aumentou o consumo de matéria seca (P < 0,05), e houve 

tendência ao aumento de consumo de matéria seca nas vacas que receberam 1500 mg/vaca/dia 



 
 

 
 

(P = 0,058) em relação às vacas que foram suplementadas com a dose de 750 mg/vaca/dia. 

Além disso, foi observado tendência ao aumento da produção de leite (P = 0,081), aumento da 

produção de leite corrigida para 3,5% de gordura, produção de proteína, gordura e lactose (P < 

0.05), em vacas suplementadas com capsaicina. A suplementação com a capsaicina também 

mostrou tendência ao aumento do teor de lactose (P = 0,083), e aumento significativo no teor 

de proteína (P < 0.05) para vacas suplementadas com 1500 mg/vaca/dia. Portanto, a 

suplementação com a capsaicina em ambas as doses testadas aumentou o consumo de matéria 

seca e a produção de leite, além de aumentar o teor de proteína e lactose no leite. Além disso, 

nao afetou a digestibilidade da matéria seca, matéria orgânica, fibra em detergente neutro, 

extrato etéreo e proteína. Não foram observados efeitos para os parâmetros de ácido úrico, 

alantoína e derivados de purina, bem como para eficiência de síntese de proteína, balaço de 

nitrogênio e para os parâmetros térmicos para as vacas leiteiras, no entanto as vacas 

suplementadas com a capsaicina selecionaram menos partículas entre 8 – 4mm em relação ao 

grupo controle. Portanto, a inclusão de capsaicina na dieta de vacas em lactação durante o verão 

melhora o consumo de matéria seca e consequentemente a produção de leite, sendo assim 

recomendada a dose de 1500 mg/vaca/dia durante o verão. 

 

Palavras-chave: Capcin, Óleo essencial, Pimenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

VITTORAZZI JUNIOR, P. C. Capsaicin (Capsicum oleoresin) in the diet of lactating cows 

during the summer [Capsaicina (Capsicum oleoresin) na dieta de vacas em lactação durante o 

verão]. 2022. 63 Págs. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2022. 

The efficient use of energy from food in the diet represents the biggest challenge for dairy cattle 

in Brazil and in the world. The use of natural additives with the efficiency of smart feeds has a 

purpose in production systems Furthermore, the addition of natural additives in the diet of 

lactating cows can increase the consumption of dry matter and water, complementing the 

addition of raw material to the diet. milk production. The objective was to evaluate the effects 

of increasing levels of capsaicin inclusion (CAPCIN®; Campinas, Brazil) in the lactation 

holiday diet during the summer period, and its effects on dry matter intake, milk production and 

composition, digestibility total apparent dry matter e, protein balance, protein synthesis, body 

glucose, protein and blood urea index, condition score and physiological parameters. There 

were 36 lactating Holstein cows, 9 primiparous and 27 multiparous, with 150 ± 102 days in 

lactation (DEL), 660 ± 85.9 kg of body weight and milk production (PL) of 29 ± 5.8 kg / day 

kg/day. The animals were distributed in a randomized design (12 blocks), according to PL and 

DEL, and received randomly as the following experimental diets: 1) Control, diet composed of 

basal ration without additives; 2) basal ration with addition of capsaicin to the concentrate (750 

mg/cow/day); and 3) basal ration with addition of capsaicin to the concentrate (1500 

mg/cow/day). As the diets were formulated according to the NRC (2001), with concentrated 

roughage ratio: 48:52. As the vacancies received a diet control for two weeks for adaptation and 

covariate, before analyzes of experimental treatments, which were provided for weeks after this 

period, with the 3, 6 and 9 weeks being useful as data collections. Data were analyzed using the 

SAS PROC MIXED through orthogonal contrasts, to assess the effect of additive inclusion and 

the different doses tested. There were fixed effects of time, considered treatment and interaction 

between treatment and time, and random block effect. A significance level of 5% and a trend 

of 5 to 10% were evaluated. Capsaicin supplementation increased dry matter intake (P < 0.05), 

and there was a tendency to increase dry matter intake in cows that received 1500 mg/cow/day 

(P = 0.058) in relation to vacancies. which were supplemented at a dose of 750 mg/cow/day. In 

addition, there was a trend towards an increase in milk production (P = 0.081), an increase in 

milk production to correct 3.5% of fat, production of protein, fat and lactose (P < 0.05), in cows 



 
 

 
 

supplemented with capsaicin. Capsaicin supplementation also tended to increase lactose content 

(P = 0.083), and increase protein content (P < 0.05) for holidays supplemented with 1.5 

g/cow/day. Therefore, supplementation with a milk capsule at both doses tested increased the 

consumption of milk production, in addition to increasing the lactose-free protein and lactose 

content. Furthermore, it does not affect the digestibility of dry matter, organic matter, neutral 

detergent fiber, ether extract and protein. No effects were observed for the parameters of acids, 

allantoin and results, as well as for efficiency of protein synthesis, thermal parameters for as 

cows of cows, however as cows supplemented with less particles between 8 – 4mm in relation 

to the control group. Therefore, an inclusion of capsaicin in the diet of lactating cows during 

the summer improves the dry matter intake and consequently the milk production, therefore, a 

dose of 1500 mg/cow/day during the summer is recommended. 

Keywords: Capcin, Essential oil, Pepper. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o avanço dos sistemas de produção de bovinocultura de leite no Brasil, procura-se 

sempre alcançar a máxima eficiência produtiva dos animais. O consumo de matéria seca é um fator 

de extrema importância na nutrição animal, uma vez que garante que o animal se mantenha saudável 

e permite que alcance o seu potencial produtivo. No entanto, além do consumo de matéria seca, a 

qualidade do alimento, vinculada à sua digestibilidade e fornecimento de energia, é outro fator 

necessário à máxima expressão do desempenho produtivo dos animais (Berchielli et al., 2011).  As 

exigências de energia são o principal fator limitante ao desempenho de vacas leiteiras em um 

sistema de produção, representando 70% do total de nutrientes consumidos por dia e interferindo 

diretamente na eficiência produtiva, reprodutiva e imunológica (Knapp et al., 2014). No entanto, a 

eficiência da utilização de alimentos não é ideal para ruminantes. A degradação microbiana e o 

processo fermentativo resultam em perda de energia e nitrogênio, principalmente através de metano 

e amônia (Shirley, 1986).  

O clima é outro fator limitante para vacas leiteiras pois ao exceder a zona de conforto 

térmico poder ocorrer alterações da homeostase, e que pode ser causado pelo aumento da 

temperatura do ar e umidade, pouca movimentação do ar e o calor metabólico gerado pelos 

processos fisiológicos (Zimbelman et al., 2009; Jeelani et al., 2019). Sendo assim, o estresse térmico 

tem sido uma das maiores preocupações dos produtores de leite, pois se trata de um fator importante 

que pode limitar o consumo de matéria seca e assim por consequência limitar o desempenho 

produtivos dos animais (Wheelock et al. 2010; Baumgard et al. 2011). No entanto, o balanceamento 

adequado na dieta de vacas em lactação pode melhorar a eficiência produtiva desses animais, 

principalmente associado a aditivos alimentares durante períodos de estresse térmico (Salvati et al., 

2015). 

Com o aumento da utilização de aditivos alimentares na dieta de vacas em lactação com a 

finalidade de aumentar o desempenho produtivos dos animais, tendeu-se a aumentar a 

disponibilidade e variedades de aditivos disponíveis no mercado, dentre eles estão os ionóforos, 

leveduras, tampões, culturas microbianas e óleos essenciais (Owens et al., 1991; Schelling, 1984). 

Entre os aditivos antimicrobianos ionóforos, a monensina tem-se destacado por seus 

inúmeros benefícios quando utilizado na alimentação animal. No entanto, apesar dessa melhora no 

desempenho animal, o uso da monensina tem se tornado uma preocupação mundial sobre o seu uso 
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na alimentação animal por ser um antimicrobiano (Berto, 1985). Os antibióticos ionóforos inibem 

seletivamente bactérias gram-positivas, o que leva à seleção de gram-negativas, modificando a 

fermentação ruminal (Duffield et al., 2008). Muitos trabalhos têm sido realizados com antibióticos 

ionóforos, sendo comprovado que estes aumentam a proporção de propionato, e diminuem as 

concentrações de amônia e metano, e a proporção de acetato no rúmen (Guan et al., 2006; 

Kobayashi, 2010). Dessa forma, os ionóforos representam estratégia para aumentar a eficiência de 

energia e a utilização de nitrogênio em ruminantes (Guan et al., 2006; Kobayashi, 2010).  

Nos últimos anos têm ocorrido grande utilização de antibióticos em doses não terapêuticas 

em sistemas de produção leiteira, com intuito de aumentar a eficiência energética e prevenir 

algumas doenças. Entretanto, esse tipo de suplementação tem sido muito questionado, devido a 

preocupações sobre resíduos de antibióticos em produtos de origem animal, o que levou à retirada 

de ionóforos em muitas dietas, e proporcionou estímulo à realização de novos estudos a fim de 

desenvolver aditivos viáveis para maximizar a eficiência energética dos alimentos (European 

Union, 2003; Araujo et al., 2015). Tem sido estudado, então, o uso de óleos essenciais, que além 

de serem aditivos naturais, não geram nenhum prejuízo à saúde do consumidor (Araujo et al., 2015). 

Os óleos essenciais são fitoquímicos com ampla capacidade antimicrobiana (Knapp et al., 

2014). O interesse em seu uso como suplementos alimentares na nutrição animal tem aumentado 

nos últimos anos devido a ênfase no uso de compostos naturais como alternativa para aditivos 

antimicrobianos na produção animal (Knapp et al., 2014).  

Sendo a capsaicina um dos principais óleos essenciais extraídos de pimentas, e que o seu 

uso vem crescendo devido aos seus inúmeros benefícios a saúde e seus efeitos nutraceuticos 

(Adaszek et al., 2019). As pimentas (Capsicum spp.) são comercializadas principalmente com base 

em sua pungência, que se deve à presença de seis compostos quimicamente relacionados 

conhecidos como capsaicinoides (Deepa et al., 2007). Entre os capsaicinoides presentes nas 

pimentas, o mais abundante é a capsaicina (trans-8-metil-N-vanilil-6-nonemida) que representa 

71% do total de capsaicinoides na maioria das variedades pungentes (Barbero et al., 2014). A 

capsaicina exibiu propriedades antimicrobianas (Adaszek et al., 2019), anti-inflamatórias (Kim et 

al., 2003) e antioxidantes (Kempaiah et al., 2005) que são de particular interesse na nutrição de 

laticínios, especialmente quando as vacas estão expostos ao índice de alta temperatura-umidade 

(THI). O estresse oxidativo, a resposta inflamatória e o desequilíbrio endócrino de vacas leiteiras 

em lactação geralmente ocorrem durante o verão quente em comparação com as estações 

termoneutras (Li et al., 2021). 
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Há evidências na literatura de que a capsaicina pode influenciar a microbiota ruminal em 

vacas e a digestão de nutrientes em mamíferos. Os autores forneceram doses crescentes (0, 250, 

500 ou 1.000 mg/d) de um aditivo com 1,2% de capsaicinoides em vacas leiteiras e relataram efeito 

quadrático positivo na abundância de Butyrivibrio, Fecalibacterium, Synergistaceae, Dorea e efeito 

quadrático negativo em Prevotella e Gêneros Roseburia (Oh et al., 2015). O grupo fenólico (vanilil) 

presente na capsaicina pode inibir o crescimento de bactérias, reduzindo a estabilidade da 

membrana devido à sua hidrofobicidade (Burt, 2004). Alguns compostos fenólicos são 

provavelmente resistentes à degradação microbiana no rúmen, portanto, podem atingir o intestino 

delgado em uma forma biologicamente ativa. Em vacas leiteiras, o escape ruminal de capsaicina 

foi estimado entre 15 e 33%, dependendo da dose fornecida (Oh et al., 2016). Em humanos e ratos, 

a capsaicina estimula o esvaziamento gástrico e diminui os níveis de leptina no sangue, resultando 

em maior ingestão alimentar (McCann et al., 1988; Debreceni et al., 1999; Hsu e Yen, 2007). A 

administração de capsaicina a ratos também aumentou a secreção pancreática de enzimas 

digestivas, incluindo lipase, amilase, tripsina e quimotripsina (Platel e Srinivasan, 1996, 2000), o 

que pode melhorar a degradação e absorção de nutrientes no intestino delgado. 

A capsaicina também mostrou propriedades de termorregulação (Adaszek et al., 2019). 

Estudos anteriores mostraram que a capsaicina pode ativar canais TRP vanilóides sensíveis ao calor 

(TRPV1) levando a um declínio no reto de roedores sob um ambiente termoneutro (Jancsó-Gábor 

et al., 1970; Donnerer e Lembeck, 1983). Alinhando-se a esses resultados, estudos recentes 

realizados com humanos revelaram que os canais TRPV1 contribuem para hiperemia térmica 

(Wong e Fieger, 2010) e vasodilatação cutânea (Wong e Fieger, 2012). O TRPV1 é expresso em 

uma ampla variedade de tecidos centrais e periféricos; O TRPV1 é altamente expresso no tronco 

cerebral, mesencéfalo, hipotálamo e sistemas límbicos (Edwards, 2014). Perifericamente, o TRPV1 

é expresso nos nervos sensoriais vagais e espinais, estômago e tecido adiposo (Christie et al., 2018). 

 A maioria dos estudos que avaliaram aditivos alimentares contendo capsaicinoides teve 

poucas repetições por tratamento e testou os efeitos de curto prazo (ou seja, Quadrado Latino ou 

mudança nos desenhos) na produção de leite e na digestibilidade de nutrientes (Tager e Krause, 

2011; Oh et al., 2015, 2017; Foskolos et al., 2020). Assim, é de certa forma esperado que esses 

estudos não tenham poder suficiente para detectar diferenças na produção de leite. Este estudo foi 

conduzido para avaliar diferentes doses de um aditivo alimentar comercial contendo pimenta 

encapsulada (rica em capsaicina) na ingestão de nutrientes e digestibilidade aparente, fornecimento 

de proteína microbiana ruminal prevista, excreção de N, composição do leite e parâmetros 

fisiológicos (taxa respiratória, temperatura retal, e temperatura da pele em diferentes regiões) em 
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vacas leiteiras. Nossa hipótese é que a pimenta encapsulada melhoraria a digestibilidade dos 

nutrientes, aumentando o consumo de ração e a produção de leite e alterando os parâmetros 

fisiológicos das vacas leiteiras de maneira dose-dependente. 

2 HIPÓTESE E OBJETIVOS 

Este estudo hipotetiza que o uso do aditivo capsaicina nas doses de 750 e 1500 mg/vaca/dia 

(CAPCIN®; NutriQuest®, Campinas, Brasil) na dieta de vacas leiteiras pode aumentar a eficiência 

do uso de energia dos alimentos, podendo ser dose dependente, melhorando o desempenho 

produtivo dos animais em período de estresse térmico. 

Objetivou-se avaliar a inclusão de níveis crescentes do aditivo Capsaicina (CAPCIN®; 

NutriQuest®, Campinas, Brasil) na dieta de vacas em lactação, durante o período de verão, sobre o 

consumo de matéria seca, produção e composição do leite, digestibilidade aparente total da matéria 

seca e nutrientes, balanço de nitrogênio, síntese de proteína microbiana, concentrações de 

metabólitos sanguíneos, índice de seleção e escore de condição corporal e parâmetros fisiológicos 

como frequência cardíaca e respiratória e temperaturas superficiais no rúmen, face e temperatura 

retal. 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 ÓLEOS ESSENCIAIS 

As exigências de energia de vacas em lactação podem ser elevadas, especialmente em 

situações de alta produção, representando cerca de 70% dos nutrientes consumidos por dia, com 

interferência direta na eficiência produtiva, assim como nos sistemas reprodutivo e imunológico 

(Knapp et al., 2014). Devido às exigências de energia serem o principal nutriente limitante ao 

desempenho de vacas leiteiras, tem-se aumentado a busca por alternativas para o atendimento 

dessas exigências (Knapp et al., 2014).  

Os óleos essenciais possuem função anti-inflamatória, antimicrobiana e antioxidante. Estão 

presentes na superfície da planta e são responsáveis por expressar sua coloração e odor, sendo 

extraídos através da destilação por solvente ou vapor (Marsiglio, 2012). Apesar de serem 
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denominados óleos, não são lipídios, tratam-se apenas de substâncias lipofílicas e voláteis, incluídas 

no grupo dos terpenóides e fenilpropanóides (Dorman e Deans, 2000; Benchaar, 2007). 

Entre os grupos citados acima, o que mais se destaca entre os óleos essenciais é o grupo de 

terpenóides, que pode ser subdividido entre monoterpenóides e sesquiterpenóide. Esses mesmos 

óleos podem variar de acordo com o estágio que a planta se encontra, assim como com a 

luminosidade, temperatura e umidade recebida pela planta, podendo ter grande variação dos óleos 

essenciais entres seus grupos funcionais (Calsamiglia et al. 2007; Neves Neto 2015; Benchaar 

2011). Segundo Greathead (2003), os óleos essenciais podem possuir atividade antimicrobiana 

contra fungos, bactérias e protozoários. Além disso, existem compostos secundários dentro dos 

óleos essenciais que não estão ligados diretamente com o crescimento e desenvolvimento dessa 

planta, mas auxiliam contra os microrganismos externos.  

Esses compostos orgânicos são classificados com referência às suas características físicas, 

químicas e sua atividade biológica, sendo divididos em três grupos: fenólicos, terpenos e alcaloides 

(Taiz, 2009). O grupo dos fenóis tem a habilidade de doar hidrogênio e elétrons, portanto tem 

características de preservação do alimento, evitando uma possível oxidação (Silva et al., 2014). 

Dentro deste grupo, encontram-se os taninos, que possuem a função importante de proteger as 

plantas de possíveis ataques de herbívoros e insetos. Na nutrição de ruminantes, os taninos são 

utilizados com o intuito de proteger a proteína dos microrganismos presentes no rúmen (Nozella, 

2001).  

Os alcaloides, têm ação antimicrobiana, principalmente quando se trata de bactérias Gram-

positivas, porém possuem pouca ou nenhuma ação contra bactérias Gram-negativas. Portanto, 

quando usado em baixas doses eles podem ter atividade terapêutica (García e Carril, 2009). Os 

terpenos, classificados conforme o número de isoprenos que se ligam entre si, tem como principal 

subgrupo os monoterpenóides (possuem duas ligações de isoprenos) que possuem ação 

antimicrobiana, além dos triterpenóides, que possuem as saponinas como principal representante 

desse grupo (Taiz, 2009). Segundo Paludo (2013), os extratos vegetais, que em sua maioria 

correspondem aos metabólitos secundários, podem ter inúmeros benefícios, principalmente 

relacionado à atividade antimicrobiana e, quando utilizados como aditivos na nutrição de 

ruminantes, podem aumentar a eficiência energética dos alimentos. 

Dorman e Deans (2000) avaliaram a inclusão de óleos essenciais da pimenta preta, cravo-da-

índia, noz moscada, gerânio, orégano e tomilho na dieta de vacas em lactação. O óleo de pimenta 
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preta, cravo-da-índia, noz moscada e orégano foram efetivos contra microrganismos Gram-

positivos e gram-negativos, enquanto os óleos de gerânio e tomilho foram apenas eficazes contra 

bactérias gram-positivas. Dentre os óleos essenciais, a capsaicina tem se destacado, principalmente 

por seus mecanismos de ação (Calsamiglia et al., 2007; Rodríguez-Prado et al., 2012). Além disso, 

os óleos essenciais quando concentrados podem exercer funções antimicrobianas, pois quebram a 

barreira celular de bactérias, principalmente gram positivas (Silva, 2017).  

Provenza et al. (1996) mencionam que vacas suplementadas com os extratos vegetais 

aumentaram o consumo, pois alguns óleos essenciais apresentam aromas e fragrâncias, além de ter 

grande palatabilidade aos ruminantes, aumentando a secreção de saliva e algumas secreções 

digestivas, como a pancreática, suco gástrico e sais biliares, aumentando assim a digestibilidade da 

matéria seca (Coneglian, 2019; Mellor, 2000).  

3.2 BIOSSÍNTESE DOS CAPSAICINÓIDES 

O grupo dos capsaicinóides vem sendo estudado desde o início dos anos 1800, porém sua 

estrutura não foi totalmente estabelecida até 1916 (Nelson, 1919).  A via biossintética, por sua vez, 

foi elucidada na década de 1960, a partir de estudos com radiotransferência para investigar os 

precursores dos capsaicinóides (Bennett e Kirby, 1968; Leete e Louden, 1968; Gururaj et al., 2012). 

A via biossintética dos capsaicinóides ocorre através de uma molécula condensada de 

vanilamina, derivada da fenilalanina, sintetizados através da valina e leucina, para um ácido graxo 

de cadeia ramificada (9 a 11 átomos de carbono) (Bennett e Kirby, 1968; Leete e Louden, 1968; 

Curry et al., 1999). O processo de biossíntese dos capsaicinóides ocorre nas células das plantas do 

gênero Capsicum das pimentas, sendo secretadas para a parede celular externa, acumulando-se nas 

células epidérmicas dos septos interloculares, que são estruturas diretamente ligadas à placenta 

(Suzuki et al., 1980; Stewart et al., 2007).  

Dentre os capsaicinóides, duas estruturas se destacam dentro do grupo dos alcalóides das 

plantas do gênero capsicum e podem ser classificados como terpenóides, embora existam mais de 

dez estruturas responsáveis pela pungência das pimentas, sendo a capsaicina e a dihidrocapsaicina 

(Figura 1) são as principais estruturas responsáveis pela ardência das pimentas, diferindo-se entre 

si por uma ligação dupla insaturada no carbono 9 do ácido graxo de cadeia ramificada, 

correspondendo a cerca de 90% do total da pungência das pimentas, podendo se apresentar em 
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diferentes quantidades conforme o tipo da pimenta (Kosuge and Furuta, 1970; Calsamiglia et al., 

2007; Gyula Mózsik, 2009).  

Os fatores pelos quais as quantidades de capsaicinóides são regulados ainda são 

desconhecidos, podendo variar conforme o genótipo, estágio de desenvolvimento e condições de 

crescimento (Suzuki et al., 1980; Stewart et al., 2007). 

 

Figura 1. Estrutura química da capsaicina e da dihidrocapsaicina 

 

3.3 CAPSAICINA 

  A capsaicina se trata de um alcaloide fenólico (8-metil-N-vanilil-6 nonenamida), encontrado 

em pimentas vermelhas (Capsicum ssp.), de caráter lipofílico, sendo denominado de capsaicinóide. 

Possui em sua fórmula estrutural o NH, que lhe concede a característica de pungência, sendo 

que pimentas que apresentam a molécula de oxigênio no lugar do NH em sua fórmula molecular 

não apresentam essa característica (IWAI et al., 2003). A capsaicina pode ser usada na forma de 

óleo, podendo ser extraído através de alguns solventes como hexano, acetona e etanol. 

Possui atividade antimicrobiana, que se deve principalmente pelo composto fenólico presente 

em sua composição química (Manaia, 2011). Kalia et al. (2012) observaram in vitro que a capsacina 

reduziu a invasão intracelular do Sthaphylococcus aureus em macrófagos de comundongos, ainda 

diminuindo a bomba de efluxo, que é o bombeamento ativo de antimicrobianos do meio intracelular 

para o meio extracelular e que promove a resistência bacteriana, apesar de ter sido prejudicial a 

mucosa gástrica, a capsaicina apresentou ação bactericida para helicobacter pylori, bactéria que 

promove úlcera crônica em humanos (Kalia et al. 2012). Em estudo conduzido por Oh et al., (2015), 

relaram uma ação sobre os microorganismos ruminais diminuindo assim espécies de Prevotella 
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spp., e bactérias gram-negativas que degradam proteínas que estão envolvidas na absorção e 

fermentação de peptídeos (Stewart et al., 1997).  

Além dos efeitos sobre a fermentação ruminal, estudos relataram que os efeitos da capsaicina 

sobre o consumo de matéria seca (alimentos em estudos humanos), enzimas digestivas em trato 

gastrointestinal, respostas imunológicas, sensibilidade a insulina e sobre o metabolismo lipídico em 

ratos e humanos (Luo, 2010; Suresh e Srinivasan, 2010). Embora os dados tenham sido conflitantes 

entre os estudos, o tratamento com capsaicina estimulou o esvaziamento gástrico e diminuiu o nível 

de leptina, o que resultou em um aumento no consumo de matéria seca (Hsu et al., 2016). Este 

hormônio por sua vez, tem demonstrado envolvimento no controle do apetite e na modulação da 

secreção da insulina pelo pâncreas. Numa ação autócrina, a leptina exerce efeito inibitório sobre a 

captação de glicose estimulada pela insulina, reduz a lipogênese e estimula a lipólise no tecido 

adiposo. De maneira endócrina, a leptina estimula a captação de glicose e a síntese de glicogênio 

pelas células do tecido muscular, além de acelerar a taxa de oxidação de ácidos graxos neste tecido 

(Ceddia et al., 1998). O aumento dos níveis de leptina, devido à grande quantidade de gordura 

depositada, diminui a expressão do NPY. Dessa forma, o sistema nervoso simpático dos ratos é 

ativado e a produção de calor no tecido adiposo marrom é estimulada resultando em aumento no 

gasto de energia corporal e perda de peso (Ceddia et al., 1998). 

O rápido decréscimo nos níveis plasmáticos da leptina em animais sob restrição alimentar 

pode ser um sinal para estimular a ingestão na situação de realimentação e aumentar a secreção de 

glicocorticóides, diminuir a atividade da tireóide, o gasto energético e a síntese protéica, além de 

bloquear a reprodução (Ceddia et al., 1998). De certo modo as enzimas digestivas como a lipase e 

tripsina foram aumentadas pelos capsaicinóides no sistema gastrointestinal (Suresh e Srinivasan, 

2010). 

Os capsaicinoides também foram relatados como tendo efeitos imunoreguladores em 

macrófagos, neutrófilos, células T e células B, dependendo da dose usada (Nilsson et al., 1991; 

Takano et al., 2007; Franco-Penteado et al., 2006; Nevius et al., 2012). O tratamento com 

capsaicinóides aumentou a sensibilidade a insulina em ratos (van de Wall et al., 2005). Além disso, 

os capsaicinóides supostamente diminuiram a mobilização de gordura e redução do tecido adiposo 

(van de Wall et al., 2005). 

A capsaicina é de extrema importância sendo utilizada na alimentação de humanos, como 

aditivo alimentar, e trazendo inúmeros benefícios (Perkins et al. 2002). Ainda os capsaicinóides 

podem exercer inúmeros benefícios e efeitos fisiológicos envolvendo analgesia, atividade 
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anticancerígenas, antinflamatórias, antioxidantes e antiobesidade (Negulesco et al. 1987; 

Govindarajan e Sathyanarayana 1991; Luo et al. 2010; Liu e Nair 2010). Portanto, o óleo de 

capsaicina está sendo comercializado com este apelo, principalmente por ser produto nutracêutico, 

e trazer inúmeros benefícios para a alimentação de humanos e de animais de produção, como aves, 

suínos e bovinos (Cardozo et al., 2008; Lee et al., 2011; Liu et al., 2014).  

3.4 METABOLISMO E ABSORÇÃO 

Ainda que os mecanismos de absorção e metabolismo não tenham sido totalmente elucidados, 

existem estudos sobre a absorção intestinal de capsaicinóides em ratos. Kawada et al. (1984) 

avaliaram a absorção dos capsaicinóides em ratos, onde administraram dose de 3 mg de capsaicina 

em animais em jejum e, após a administração, o sistema gastrointestinal desses animais foram 

retirados com intervalos de tempo para dosagem dos capsaicinóides. Foi observado que 85% da 

dose foi absorvida em 3 horas, pelo intestino delgado, e menos de 10% foi encontrada nas fezes, 

embora uma quantidade significativa da dose foi encontrada no tecido do estômago em 5 minutos, 

o intestino delgado serviu como principal local de absorção. 

 Já Suresh e Srinivasan (2010) dosaram 30 mg por via oral em ratos, e com intervalos de 

tempo analisaram as concentrações de capsaicina no fígado, rins, fezes e urina, tendo como 

resultado a absorção de 94% de toda a capsaicina administrada, sendo metabolizada pelo fígado em 

menos de 4 horas, e apenas uma pequena parte foi excretada pelas fezes (6,3%), e uma parte não 

significativa foi excretada pela urina, o que se deve à metabolização hepática deste composto. 

Donnerer et al. (1990) relataram que uma incubação in vitro de dihidrocapsaicina com fígado ou 

tecido cerebral por 30 minutos demonstrou uma diminuição significativa do mesmo na sua 

concentração, apenas encontrada no tecido hepático. 

Portanto a capsaicina possui alta taxa de absorção intestinal, com aproveitamento de 80 a 

90%, sendo apenas pequena porção excretada pelas fezes, correspondente a 6 a 10% (Kawada et 

al., 1984; Suresh e Srinivasan, 2010). Segundo Inoue et al. (2007) e Ludy et al. (2012), em humanos 

a capsaicina possui receptores na cavidade oral, sendo ativados sem passar pelo trato 

gastrointestinal.  

Ainda, os capsaicinoides são metabolizados em sua grande maioria no fígado e pequena 

porção em outros tecidos (Reilly e Yost, 2006; Chanda et al., 2008). Os processos de metabolização 

da capsaicina incluem hidroxilação aromática e alquil, O-desmetilação e desidrogenação alquil, e 
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um oxigenação adicional do anel (Reilly et al., 2003).  Alguns compostos são formados através da 

desintoxicação hepática da capsaicina, incluindo Hidroxi-capsaicina, 17-hidroxicapsaicina, 16,17-

desidro-capsaicina, 16-hidroxi- capsaicina, vanililamina e vanilina (Chanda et al., 2008). Entre os 

metabólitos, a vanilina é conhecida por ter propriedades antimicrobianos e antioxidantes (Tai et al., 

2011; Patra e Yu, 2014). Ainda não se sabe como a capsaicina é metabolizada no fígado dos 

ruminantes. 

No entanto, os efeitos com a capsaicina protegida do rúmen vêm ganhando espaço dentro da 

produção animal, como observado em estudos mais recentes (Wall e Bravo, 2016; Stelwagen et al., 

2016; Oh et al., 2017a; Oh et al., 2017b).  Devido à sua característica de ardor, a capsaicina pode 

sofrer uma proteção de lípideos quando usada a nível experimental (Meunier et al., 2007), o que 

aumenta a taxa de passagem pelo rúmen e a disponibilidade em nível de intestino grosso em 

ruminantes (Meunier et al., 2007).  

No geral, os parâmetros de fementação ruminal não são afetados pela capsaicina, embora Oh 

et al., (2015), tenha relatado em seu estudo uma ligeira diminuição do pH no rumén com doses de 

250, 500, 1000 mg/vaca/dia. Outro estudo relatado por Tager e Krause (2011), a amônia ruminal e 

a concentração de ácidos graxos de cadeia curta não foram afetados pela suplemntção com 

capsaicina em vacas em lactação. Rodríguez-Prado et al., (2012), no entanto, relataram uma 

diminuição do pH e da concentração de acetato e aumento na concentração de amônia no rumén, 

de bovinos de corte suplementados com capsaicina encapsulado. Em contraparte em estudo 

conduzido in vitro por Busquet et al., (2006), relatou uma diminuição na concentração de amônia, 

não observando efeitos sobre os ácidos graxos de cadeia curta, ou seja, não demonstraram efeitos 

sobre a fermentação microbiana ruminal em comparação ao grupo controle, 

Segundos estudos conduzidos por Oh et al., (2016), aonde tiveram como objetivo o 

desaparecimento e escape ruminal dos dois principais compostos ativos presentes no capsicum 

oleoresin, a capsaicina e dihidrocapsaicina, em vacas em lactação canuladas, administrando doses 

intraruminais de 250 mg no período 1, 500mg no período 2 e 1000 mg no período 3, no final do 

experimento o escape ruminal da capsaicina e da dihidrocapsaicina foi de 15,4% e 32,6%, 

respectivamente, enquanto que a capsaicina não foi encontrada nas fezes diferente do outro 

componente. Assim confirmando que a capsaicina teve ação sobre o rumén, e uma alta absorção 

intestinal. Já no estudo também conduzido por Oh et al., (2015), relataram uma ação sobre os 

microorganismos ruminais, e bactérias gram-negativas que degradam proteínas que estão 

envolvidas na absorção e fermentação de peptídeos (Stewart et al., 1997). 
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3.5 EFEITOS DA CAPSAICINA DURANTE O PERÍODO DE VERÃO 

O Brasil está situado em região tropical em que predominam temperaturas altas, variando 

conforme a região (Titto, 1998). Portanto altas temperaturas de ambiente durante o verão são 

consideradas fatores estressantes para vacas leiteiras, principalmente da raça Holandesa, devido a 

isso, podendo levar o animal à hipertermia. A exposição a condições térmicas desconfortáveis 

(devido a combinação de alta temperatura e umidade), supera a capacidade das vacas de dissipar 

calor e assim leva a um aumento da temperatura corporal que ultrapassa os limites fisiológicos 

(Titto, 1998). 

Este quadro altera o comportamento dos animais quanto à ingestão de água e alimentos, o que 

pode comprometer sua produtividade (Jordan, 2003). Se trata de um fator importante, pois pode ter 

efeitos diretos na eficiência do rebanho leiteiro, consequentemente impactos na produção, 

reprodução e saúde (Armstrong, 1994). Fazendo com que o animal gaste mais energia para manter 

suas necessidades fisiológicas ativas (Armstrong, 1994). Vacas leiteiras sob estresse térmico 

tendem a aumentam suas necessidades de mantença de 7 a 25% (NRC, 2001). 

Os impactos causados na produção de leite e reprodução podem ser causados pela queda da 

ingestão de matéria seca, aumento nas exigências de energia para manutenção, queda da ruminação, 

ainda ocasionando em uma queda nos nutrientes disponíveis destinados a produção de leite e para 

o sistema reprodutor (Collier & Beede, 1985). A redução de consumo de matéria seca em resposta 

ao estresse térmico, seria um equilíbrio térmico dos processos metabólicos e de fermentação 

ruminal que geram muito calor no corpo do animal (Beede & Collier, 1986). 

Portanto, estratégias para amenizar o impacto do estresse térmico tem sido muito estudadas, 

principalmente na busca de ferramentas que possam nos ajudar a identificar com maior precisão as 

vacas sob estresse térmico, ainda, melhorar os sistemas de resfriamento, estratégias nutricionais 

específicas, na busca de um melhor conforto para os animais (West, 2003).  

Umas das ferramentas mais importante e mais utilizadas usadas recentemente, é o índice de 

temperatura e umidade (ITU), aonde tem sido utilizado para estimar o quanto das vacas leiteiras 

estão expostas ao estresse térmico e em condições desfavoráveis, quando referimos ao clima, e 

assim otimizar as estratégias de manejo, principalmente no resfriamento (Zimbelman et al., 2009; 

Jeelani et al., 2019). Segundos estudos já conduzidos por Berry et al., (1964), aonde ele propõe uma 

fórmula para o cálculo de queda na produção de leite, com base no índice de temperatura e umidade, 
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assim podendo estabeler um limiar de ITU de 72, para que então a partir daí as vacas tivessem 

redução na produção de leite, ainda podendo ser maior conforme o nível de produção do animal.  

A queda da produção de leite pode ser explicada pela queda de consumo de matéria seca, pois 

em estudo realizado, Spiers et al. (2004), Collier et al. (1982), foi constatado que o mesmo caiu 24 

horas após o primeiro dia de estresse térmico, enquanto que a produção de leite foi observado queda 

após 48 horas após o início do estresse térmico. Frente a essa queda de consumo de matéria seca, e 

posterior queda da produção de leite, que pode simplesmente ser explicada pela falta de aporte e 

disponibilidade de nutrientes para síntese de leite. Segundo Johnson e vanjonack (1976), a cada 

aumento de 0,55ºC a produção de leite diminuiu cerca de 1,8 kg/dia por vaca. Quando a temperatura 

do animal excede a faixa limiar de temperatura (39,2ºC), respostas termo regulatórias são ativadas 

a fim de manter a temperatura ideal do corpo, sendo que o sistema de termorregulação se situa no 

hipotálamo (Gyton, 1996). Assim a busca de aditivos que possam minimizar esses efeitos deletérios 

causados pelo estresse térmico, e que possam afetar de forma positiva a digestibilidade e o 

desempenho produtivo das vacas em lactação, além de promover benefícios na saúde e metabolismo 

do animal. 

 A capsaicina, por sua vez, estimula respostas termo regulatórias, ou seja, ativa sistemas de 

defesa ao calor como vasodilatação periférica, transpiração, ambos para maior troca de calor, 

salivação e supressão a resposta de defesa ao frio (Hori, 1984). Hori e Tsuzuki (1981) realizaram 

aplicação de capsaicina em altas doses e promoveram dessensibilização à mesma e hipertermia 

prolongada. Isso ocorre devido a incoordenação em respostas às aplicações, principalmente entre 

os receptores de calor e frio elevando a temperatura corporal após a realização das aplicações (Hori, 

1984). 

Os receptores da família TRP (Receptores de Potencial Transitório) são canais de cátions não 

seletivos, permeáveis ao cálcio e estão envolvidos em estímulos relacionados à transdução de sinais 

extracelulares, como luz, calor e frio (Baylie e Brayden, 2011). Os canais TRPV (receptores de 

potencial transitório) são encontrados em mamíferos, mais somente o canal TRPV1 é ativado pela 

capsaicina (Vriens et al., 2009). O TRPV1 é estimulado pelo pH 6,8 e temperaturas maiores que 

42°C (Reyes-Escogido et al., 2011). Essa temperatura pode afetar a estabilidade da mobilidade dos 

íons, afetando a condução dos canais iônicos (Chung e Wang, 2011). Desde modo a capsaicina 

pode provocar sensação de calor por ativar os receptores do TRPV1 (Takaishi et al., 2016).  

Portanto, a capsaicina induz a produção e a perda de calor. Em ratos, a perda de calor foi relatada 
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através da vasodilatação periférica, e por consequência disso houve aumento de temperatura 

superficial, que possivelmente está ligado à diminuição da temperatura corpórea.  

Conforme descrito por Lee et al. (2000), que observaram maior temperatura superficial da 

pele (27,7 vs.31,9 °C) e menor temperatura corporal (37,1 vs.36,8 °C) em camundongos tratados 

com 5 mg de capsaicina por via intraperitoneal. Segundo Hachiya et al. (2007), que avaliaram o 

efeito sobre a temperatura corpórea em humanos, a capsaicina estimula a perda de calor, o que 

reflete em aumento na temperatura superficial da pele e redução da temperatura corporal, quando 

comparado ao grupo controle, isso provavelmente ocorreu devido a vasodilatação periférica 

causada pela própria capsacina. 

3.6 EFEITOS DA CAPSAICINA NO DESEMPENHO PRODUTIVO 

Estudos em ratos e humanos sobre o uso dos capsaicinóides têm gerado sugerindo que o uso 

desse pode trazer muitos benefícios para criação animal. Existem estudos que investigaram seus 

efeitos na suplementação animal, isolado ou associado a outros óleos essenciais, ou ainda em 

substituição ao uso da monensina (Fandino et al., 2007; Tager et al., 2011; Matysiak et al., 2012; 

Bravo et al., 2014). Em estudo conduzido por Zafra et al. (2003), observaram que houve aumento 

de consumo de água e matéria seca em ratos.  

Liu et al. (2013a) relataram resultados positivos com o uso da capsaicina em leitões, 

aumentando o ganho de peso diário e diminuindo a incidência de diarreia em leitões recém 

desmamados.  

Em estudos conduzidos por Cardozo et al. (2006) e Rodriguez et al. (2012), que observaram 

aumento no consumo de matéria seca em novilhas de corte suplementadas com capsaicina.  Cardoso 

et al. (2006) concluíram que a inclusão de extrato de capsicum (CAP; contendo 15% de capsaicina), 

junto a uma mistura de cinamaldeído (0,6 g / d) e eugenol (0,3 g / d; CIE2), reduziu as quantidades 

de acetato e amônia no rúmen e aumentou as concentrações de propionato, aumentando a energia 

disponível para os animais (Calsamiglia et al., 2007; Rodríguez-Prado et al., 2012).   

Fandiño et al. (2008) realizaram a comparação entre três dietas, sendo uma com a inclusão de 

500 mg/vaca/dia de óleo de capsicum, 500 mg/vaca dias de óleo de erva-doce, uma dieta controle 

e outra contendo 238 mg/vaca/dia de monensina, e obtiveram resultados positivos em relação à 

capsaicina, devido ao aumento do consumo de matéria seca dos animais em 12%, assim como 
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observado por Cardozo et al. (2006), que observaram aumento em 9% no consumo de matéria seca 

e consumo de agua pelos animais que foram suplementados com a capsaicina.  

Oh et al. (2015) realizaram estudo em que vacas em lactação e utilizaram 250, 500 e 1000 

mg/vaca/dia do produto CapsXL (20% oleorresina de capsicum; 1,2% de capsaicinóides; Pancosma 

S.). Os resultados foram otimizados com a inclusão de 250 mg/vaca/dia, com o aumento da 

produção de leite em 1,4 kg/dia. Os autores ainda relataram que a inclusão de 250 mg/vaca/dia do 

produto CapsXL (20% oleorresina de capsicum; 1,2% de capsaicinóides; Pancosma S.) 

proporcionou aumento considerável na resposta imune imediata, com acentuada migração de 

neutrófilos na corrente sanguínea. 

Já Tager e Krause (2011) não obtiveram resultados com a utilização da capsaicina em vacas 

leiteiras, sobre a produção de leite e seus componentes, utilizando doses de 250 mg/dia, além disso, 

a digestibilidade da matéria seca, matéria orgânica, fibra em detergente neutro, fibra em detergente 

ácido, proteína bruta e o amido não diferiu entre os tratamentos. Oh et al. (2015) ao suplementar a 

capsaicina nas doses de 250 mg/dia em bovinos de leite, observaram resultados similares, sendo 

relatado aumento na produção de leite e no consumo de matéria seca. 

Mais estudos são necessários para que se possa investigar os efeitos da suplementação de 

capsaicina em vacas leiteiras, principalmente sobre consumo de matéria seca, metabolitos 

sanguíneos e desempenho produtivo, assim como relatado em pesquisas com monogástricos. 

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 1036240320. 

4.1 LOCAL, INSTALAÇÕES E ANIMAIS  

O experimento foi conduzido entre os dias 16 de janeiro a 01 de abril de 2020 nas 

dependências do 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. As análises bromatológicas e de 
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composição do leite foram realizadas no Laboratório de Bromatologia do LPBL. As demais análises 

foram realizadas nas dependências do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia Animal do VNP. 

Foram utilizadas 36 vacas da raça Holandesa, sendo 9 primíparas e 27 multíparas, com 

aproximadamente 150 ± 102 dias de lactação, com produção média de 29 ± 5,8 kg/vaca/dia e com 

peso corporal de 660 ± 85.9 kg no início do fornecimento das dietas experimentais. Os animais 

foram alojados em estábulo tipo “free-stall”, em baias individuais, contendo cama de areia, 

ventilação forçada e sendo ordenhadas mecanicamente duas vezes ao dia às 6:00 e às 16:00 horas.  

O experimento teve duração de 11 semanas (77 dias), sendo as duas primeiras semanas 

destinadas a coleta para análise de covariável, em que as vacas receberam a dieta controle. As 

semanas de coletas foram definidas como sendo as semanas 3, 6, 9 após o início do fornecimento 

das dietas experimentais. Entre os dias 11 e 14 do período de covariável, foram mensuradas 

variáveis correspondentes ao consumo de matéria seca (CMS), produção e composição do leite, 

peso corporal, os quais foram utilizadas como covariável no modelo de análise estatística. 

4.2 DIETAS EXPERIMENTAIS  

Os animais foram alimentados com três dietas (proporção volumoso:concentrado de 48:52) 

durante o período experimental, de forma a atenderem ou exceder as exigências nutricionais de 

vacas em lactação com aproximadamente 650 kg de peso corporal, com produção diária de leite de 

30,0 kg e com 3,5% de gordura, conforme recomendações do NRC (2001), aonde foi estumado um 

consumo de 24 kgMS vaca/dia, sendo a silagem de milho a única fonte de volumoso. Os 

ingredientes e composição química das dietas experimentais estão descritos nas tabelas 1 e 2.  

 As vacas foram distribuídas por produção de leite e DEL e utilizadas em um delineamento 

em blocos ao acaso, totalizando 12 blocos com 3 tratamentos. Os tratamentos foram compostos por: 

1) Controle, composta por ração basal sem aditivos na dieta; 2) Composta de ração basal com adição 

de Capsaicina (CAPCIN®; NutriQuest®, Campinas, Brasil) ao concentrado (750 mg/vaca/dia ou    

31,25 mg/kgMS); 3) Composta de ração basal com adição de Capsaicina (CAPCIN®; NutriQuest®, 

Campinas, Brasil) ao concentrado (1500 mg/vaca/dia ou 62,5 mg/kgMS). Os alimentos foram 

misturados no cocho e fornecidos ad libitum na forma de dieta completa (TMR), duas vezes ao dia, 

às 08:00 e às 13:00. 
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Diariamente foram feitas pesagens das quantidades dos volumosos e concentrados fornecidos 

e das sobras de cada tratamento, para estimativa do consumo individual. O fornecimento de 

alimentos foi ajustado para prover entre 5 e 10% de sobras no dia anterior para que não haja inibição 

do consumo. Assim, o consumo de alimentos foi obtido pela diferença entre o fornecimento de MS 

e nutrientes e a quantidade destes presentes nas sobras. As sobras foram coletadas todos os dias 

durante todo o experimento, as quais compuseram uma amostra composta e foram congeladas a -

20º C para posteriores análises químico-bromatológicas, sendo duas semanas de covariável com a 

dieta controle e 9 semanas com as dietas experimentais. 
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Tabela 1. Ingredientes e composição química da dieta e do concentrado experimental. 

Dieta Experimental Concentrado Dieta 

0((% Ingredientes (g/Kg MS)   

Silagem de milho - 479,7 

Milho moído 334,0 173,5 

Farelo de soja, 48% PB 221,4 115,8 

Polpa cítrica 157,7 81,9 

Grão de soja inteiro 124,5 64,7 

DDGs (Grão Seco de Destilaria) 102,8 53,4 

Minerais1 24,8 12,9 

Bicarbonato de sódio 15,8 8,2 

Calcário 14,1 7,3 

NaCl 5,0 2,6 

Composição Química (g/kg MS)    

Matéria Seca (g/kg da MN) 881,4 442,0 

Matéria orgânica 900,3 930,8 

Carboidratos não fibrosos 397,3 406,3 

Fibra em detergente neutro 230,5 341,3 

Fibra em detergente ácido 119,9 207,9 

Extrato etéreo 46,7 34,2 

Amido 296,0 263,1 

Proteína bruta 254,2 167,4 

Lignina 23,5 38,1 

PDIN2 26,9 18,6 

PIDA3 16,2 11,6 

Nutrientes digestíveis totais4 753,8 706,9 

Energia líquida de lactação5 (Mcal/kg MS) 17,3 1,62 

1Conteúdo por kg de produto: 215g Ca, 15g Co, 700mg Cu, 10mg Cr, 20g S, 600mg F, 40mg I, 20g Mg, 1600mg Mn, 

20mg Se, 70g Na, 200000 IU Vit A, 50000 IU Vit D3, 1500 IU Vit E, 2500 mg Zn. 2 Proteína indigestível em detergente 

neutro. 3 Proteína indigestível em detergente ácido.  4 Estimado segundo NRC (2001). 5 De acordo com Hall (2000). 
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Tabela 2. Composição química dos ingredientes utilizados na dieta experimental. 

 Ingredientes  

Item 
Silagem 

milho 

Milho 

moído 

Farelo 

soja 

Grão 

soja 

Polpa 

cítrica 

DDGs 

Composição Química (g/kg MS)   

Matéria seca 287,0 880,5 872,9 878,8 882,2 903,3 

355885 Matéria orgânica 963,7 

 

983,5 934,7 948,0 935,0 971,1 

Fibra em detergente neutro 461,3 152,0 218,8 315,5 227,9 545,4 

Fibra em detergente ácido 303,2 40,9 113,3 175,1 170,8 315,2 

Amido 227,4 781,7 49,0 43,5 87,7 56,8 

Extrato etéreo 20,7 36,2 16,0 160,0 16,1 85,2 

Matéria mineral 36,3 16,5 65,3 52,0 65,0 28,9 

Proteína bruta 73,4 118,3 478,5 387,3 86,0 454,1 

Lignina 54,0 

 

10,0 5,5 30,8 27,3 104,8 

PDIN1 9,5 11,3 29,5 35,9 12,0 99,4 

PIDA2 6,6 6,2 13,1 15,8 11,0 73,4 

Nutrientes digestíveis totais4 656,0 856,4 776,2 877,9 733,4 629,6 

1 Proteína indigestível em detergente neutro. 2 Proteína indigestível em detergente ácido. 3 Estimado segundo o NRC 

(2001).  

4.3 ANÁLISE DE ALIMENTOS 

As amostras de alimentos e sobras foram secas parcialmente 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), 
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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 de carboidratos não fibrosos (CNF) foram estimadas, onde de acordo com a seguinte 

equação proposta por Hall (2000): CNF: 100 – (%FDN + %PB + %EE + %cinzas). Os teores de 

nutrientes digestíveis totais (NDT) foram estimados conforme equações descritas no NRC (2001). 

4.4 DIGESTIBILIDADE APARENTE TOTAL DE NUTRIENTES 

A digestibilidade aparente total da MS e dos nutrientes e a quantidade total de MS fecal 

excretada foram estimadas pela concentração de fibra em detergente neutro indigestível (FDNi) 

como marcador interno. As fezes foram coletadas diretamente da ampola retal, a cada nove horas, 

com início no 18° dia do período experimental, nas semanas 3, 6 e 9, antes da ordenha da manhã 

(06h - tempo zero) e com final no 20° dia às 21h, representando uma coleta a cada 3 h em um 

período de 24 h. Após cada coleta, as amostras foram congeladas em freezer à -20°C, e no final de 

cada período foram homogeneizadas a fim de se obter uma amostra composta por vaca e período. 

As amostras de silagem, sobras e fezes foram pré-secas em estufa com ventilação forçada 

(55ºC por 72 h), e, em conjunto com as demais amostras de ingredientes, foram processadas em 

moinho de facas com peneiras de porosidade 2 mm.  

Para análise de FDNi, as amostras processadas foram acondicionadas em sacos de tecido não-

tecido (TNT-100g/m2; CASALI et al. 2008.), com dimensões de 5 × 5 cm. As alíquotas foram 

acondicionadas em todos os sacos, segundo a relação de 20 mg de matéria seca por centímetro 

quadrado de superfície e incubadas no rúmen de duas vacas adaptadas à dieta controle do 

experimento, por um período de 12 dias ou 288 h, de acordo com os métodos descritos por Nocek, 

(1988).   

Após retirados do rúmen, os sacos foram lavados com água corrente até o total clareamento 

desta, e posteriormente, foram submetidos ao tratamento com detergente neutro (MERTENS, 2002) 

por uma hora, em equipamento analisador de fibra Tecnal® (TE-149). Após este período foram 

lavados com água quente e acetona, sendo secos e pesados conforme procedimento anterior. Ao 

final deste tratamento, foi obtida a fibra em detergente neutro indigestível (FDNi). O FDNi foi 

utilizado para estimar a excreção total de fezes (ETF) baseado na ingestão de FDNi e concentração 

do mesmo nas fezes, por meio da seguinte equação:  
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𝐸𝑇𝐹 (
𝑘𝑔

𝑑𝑖𝑎
) =

𝐹𝐷𝑁𝑖𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜  (
𝐾𝑔
𝑑𝑖𝑎

)

𝐹𝐷𝑁𝑖𝑓𝑒𝑧𝑒𝑠  (
𝐾𝑔
𝑑𝑖𝑎

)
 

 

A digestibilidade da MS e nutrientes foi calculada através do consumo de nutrientes, a 

concentração dos mesmos nas fezes e sua excreção, de acordo com as seguintes fórmulas: 

 

Digestibilidade MS (%) = 100 - [100 × ( 
% FDNi consumido

%  FDNi fezes
)] 

 

Digestibilidade nutrientes (%) = 100 - [100 × ( 
% FDNi consumido

% FDNi fezes
) × ( 

% nutrientes nas fezes

% nutrientes na dieta
)] 

 

4.5 ÍNDICE DE SELEÇÃO DE PARTÍCULAS 

Amostras de TMR e de sobras de cada vaca foram coletadas no 1° e 2° dia das semanas de 

coletas que foram durante as semanas 3, 6 e 9 das semanas de coleta, para avaliação da distribuição 

do tamanho de partículas utilizando um sistema separador de partículas com peneiras 

estratificadoras (Penn State Particle Separator – Nasco, Fort Atkinson, WI). O índice de seleção foi 

calculado como descrito por Silveira et al. (2007), sendo que o consumo dos animais 

correspondentes a cada peneira foi expresso pelo percentual do consumo total predito, a partir das 

equações abaixo:  

Consumo esperado (
kg

dia
) = consumo (

kg NM

dia
) × PTMR  (

kg

kg
)  

 

Consumo observado (
kg

d
)  = [oferta (

kg

d
) ×  PTMR (

kg

kg
)] − [sobras (

kg

d
) × PSobras  (

kg

kg
)]  

 

Índice de seleção =  
consumo observado (

kg
d

)

consumo esperado (
kg
d

)
 

 

em que, PTMR é o tamanho de partícula da TMR, e PSobras é o tamanho de partícula das sobras.  
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Interpreta-se o índice de seleção igual a 1 como ausência de seleção, quando < 1 indica seleção 

contrária ao tamanho de partícula e se > 1, mostra que vacas preferiram um tamanho específico de 

partícula. 

4.6 SÍNTESE DE PROTEÍNA MICROBIANA E BALANÇO DE NITROGÊNIO  

A estimativa da síntese proteína microbiana foi mensurada a partir 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 de purinas a partir da fórmula sugerida por Verbic et al. (1990).  

Amostras de urina foram coletadas de 9 em 9h; no 5°, 6° e 7° dias nas semanas de coletas 3, 

6 e 9, durante micção estimulada por massagem; totalizando 8 amostras de urina por vaca por 

período, de modo a formar um pool representativo de 24 h, retirando o efeito da variação diária na 

excreção urinária. 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 amostras foram armazenadas a – 20 oC 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). Após a estimativa do volume diário de urina excretado, 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: 

 

𝑋 =
𝐷𝑃 − (0,512 × 𝑃𝐶0,75)

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: 
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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).  

Adicionalmente, o balanço de compostos nitrogenados foi 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), correções conforme AOAC (2000). 

4.7 PRODUÇÃO E COMPOSIÇÃO DO LEITE 

As vacas foram ordenhadas mecanicamente duas vezes ao dia (6h e 18h), sendo a produção 

de leite mensurada e registrada eletronicamente (Alpro®, DeLaval, Tumba, Suíça) diariamente em 

todas as semanas do experimento. Para análise estatística, foram utilizadas as médias semanais de 

produção de leite. Amostras de leite foram coletadas nas quartas, quintas e sextas, de todas as 

semanas experimentais, e analisadas quanto aos 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 4° dia das semanas de coletas 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) para determinação de síntese de proteína microbiana e balanço 

de nitrogênio. 

4.8 AVALIAÇÃO DO ESCORE DE CONDIÇÃO CORPORAL E PESO CORPORAL 

As vacas foram avaliadas em relação ao escore de condição corporal (ECC) e o peso 

corporal semanalmente durante as semanas de experimentais. O peso dos animais foi 

correspondente à média de dois dias sucessivos de pesagens, sendo feitas antes do fornecimento 



 
 

39 
 

das alimentações e após a ordenha da manhã. As mensurações do ECC foram realizadas 

semanalmente segundo metodologia proposta por Edmonson et al. (1989). Para o cálculo da 

variação de ECC e de peso corporal, foram considerados os pesos no início e ao final da semana 

experimental. 

4.9 METABÓLITOS SANGUÍNEOS  

Amostras de sangue (10mL) foram coletadas 3° dia das semanas de coleta, por punção da 

vasos coccígeos, 4 horas após a alimentação da manhã em tubos vacuolizados sem ativador de 

coágulo (BD Vacutainer®, Becton, Dickinson and Company, NJ, EUA). 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 foi transferido para tubetes plásticos, identificados e 

armazenados a -20 ºC, para posteriores análises laboratoriais.  

Foram analisados os parâmetros sanguíneos de glicose e ureia no soro por meio de kits 

comerciais (glicose: cat. n. K-082; ureia: cat. n. K-056; Bioclin®), que utilizam o método enzimático 

colorimétrico de ponto final ou cinético, e analisadas em equipamento automático para bioquímica 

sanguínea (SBA 200, CELM®) 

4.10 ESTRESSE TÉRMICO E AVALIAÇÃO DO AMBIENTE E DOS ANIMAIS 

As condições do ambiente que os animais estiveram alojados foram registradas durante todo 

o período experimental através da mensuração dos parâmetros de temperatura média do ar, 

temperaturas máximas e mínimas, e umidade relativa do ar por meio de dataloggers (TagTemp 

Stick, Novus, Canoas, RS, Brasil). Esses dados foram mensurados a cada hora durante todo o 

experimento, sendo utilizadas as médias diárias das semanas experimentais como referência para o 

ITU. Os dataloggers foram colocados a 2 m de altura em ambos os lados do free-stall. Considerou-

se ITU a partir de 68 como limiar para condição de estresse térmico aos animais (Zimbelman et al. 

(2009). O ITU foi calculado segundo Mader et al. (2006), da seguinte forma: 

 

ITU = (0,80 × T) +  [( 
UR

100
 ) × (T − 14,60) + 46,40], 

 

onde, T é temperatura do ambiente e UR é umidade relativa do ar. 
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Nos animais foram mensurados parâmetros relacionados às adaptações fisiológicas a altas 

temperaturas. Essas avaliações foram realizadas duas vezes ao dia (10h e 17:30h) nos 3° e 4° dia 

das semanas 3, 6 e 9, de coletas, e consistiram em: aferição da temperatura retal, medida através de 

termômetro digital; frequência cardíaca por auscultação; e frequência respiratória por avaliação dos 

movimentos respiratórios. Também foi mensurada a temperatura de superfície da pele em três 

diferentes pontos: fronte, face e rúmen, com auxílio de termômetro infravermelho (Raynger® MX 

™ modelo RayMX4PU Raytek C, Santa Cruz, CA; acurácia 1,5%, resolução 0,1°C e emissividade 

0,95). 

4.11 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

Os dados serão analisados utilizando o PROC MIXED do SAS 9.3 (SAS Institute, 2011), de 

acordo com o seguinte modelo estatístico: 

Yijkl = µ + Bi + Tj + Ck + Tj × Ck   eijkl 

Considerando: aj:i  N (0, 𝑎
2) e eijkl  N (0, 𝑒

2); em que: Yijkl é o valor observado da variável 

resposta; µ é a média geral; Qi é o efeito aleatório de bloco (i = 1 à 12); Tj é o efeito fixo de tempo 

(k = 1 à 9); Ck  é o efeito fixo do tratamento (l = 1 à 3); Tj × Ck = é o efeito fixo de interação entre 

tempo e tratamento; eijkl é o erro experimental; N indica distribuição normal (Gausiana); 𝑎
2  é a 

variância associada ao efeito aleatório de animal; e 𝑒
2 é a variância residual. As diferenças entre 

tratamentos serão estudadas por contrastes ortogonais, considerando um nível de significância de 

5%. 

5 RESULTADOS 

5.1 CONSUMO DE MATÉRIA SECA E DIGESTIBILIDADE APARENTE TOTAL 

Como observado na tabela 3, vacas alimentadas com a capsaicina mostraram aumento no 

consumo de matéria seca e consumo de matéria seca em relação ao peso corporal, em comparação 

ao grupo controle (P < 0,05), independente da dose usada. Além disso, vacas alimentadas com 

capsaicina na dose de 1500 mg/vaca/dia mostraram tendência a aumentar o consumo de matéria 

seca, em comparação a vacas que receberam a dose de 750 mg/vaca/dia (P = 0,058), assim como 

podemos observar um aumento no consumo de matéria seca em relação ao peso vivo (P < 0,05), 
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conforme há um aumento na dose testada. Ainda, observamos um aumento significativo (P < 0,05) 

no consumo de matéria orgânica e FDN, independente da dose testada. Além de demonstrar 

tendencia a um aumento no consumo de extrato etéreo (P = 0,053) em vacas suplementadas com a 

capsaicina em relação as vacas controle. 

 

Tabela 3. Consumo de matéria seca e nutrientes e digestibilidade aparente total de vacas leiteiras alimentadas com 

capsaicina durante o verão. 

 

5.2 PRODUÇÃO E COMPOSIÇÃO DO LEITE 

Como observado na tabela 4, a suplementação com a capsaicina durante o verão aumentou a 

produção de leite corrigida para gordura 3,5%, também a produção de gordura, proteína e lactose 

Item 
Tratamento 1 

EPM 

P2 

0 0,75 1,50 C1 C2 Tempo Int. 

Consumo (kg/d)            

   Matéria Seca 24,9 25,3 26,2 0,48 0,049 0,058 <0,001 0,970 

   Matéria Orgânica 23,0 23,6 24,4 0,47 0,028 0,105 <0,001 0,978 

   Proteína Bruta 4,26 4,34 4,52 0,095 0,113 0,163 <0,001 0,999 

   FDN3 8,48 8,66 8,95 0,171 0,042 0,113 <0,001 0,903 

   Extrato Etéreo 0,82 0,85 0,87 0,017 0,053 0,256 <0,001 0,998 

   CNF4 10,8 11,0 11,3 0,251 0,134 0,431 <0,001 0,997 

Consumo, (% PC)         

   Matéria Seca 3,72 3,81 3,94 0,074 0,030 0,116 <0,001 0,939 

Coeficiente de Digestibilidade aparente (%) 

   Matéria Seca 66,59 67,04 67,79 0,856 0,440 0,530 <0,001 0,078 

   Matéria Orgânica 68,21 68,36 69,19 0,943 0,623 0,515   0,005 0,083 

   Proteína Bruta 68,82 69,36 71,46 0,911 0,172 0,109 <0,001 0,029 

   FDN 50,10 48,98 50,14 1,068 0,679 0,425   0,035 0,083 

   Extrato Etéreo 83,06 84,31 85,08 1,230 0,294 0,655 <0,001 0,464 

10: Controle; 0,75: Dieta Basal com adição de 750 mg/vaca/dia capcin (CAPCIN®; NutriQuest®, Campinas, Brasil); 

1,5: dieta basal com adição de 1500 mg/vaca/dia capcin. 2C1 = capcin vs. controle, C2 = capcin 0,75 vs. capcin 1,5. 
3Fibra em detergente neutro. 4Carboidrato não-fibroso. 
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(P < 0,05). Além disso, o uso da capsaicina na dieta de vacas em lactação durante o verão, 

demonstrou tendência em aumentar a produção de leite (P = 0,081), e o teor de lactose no leite (P = 

0,083), em ambas as doses testadas. 

Vacas alimentadas com a capsaicina na dose de 1500 mg/vaca/dia também demonstraram 

melhora no teor de proteína no leite (P < 0,05), quando comparado com vacas que receberam a dose 

de 750 mg/vaca/dia. Por outro lado, a suplementação com capsaicina, nas doses de 750 e 1500 

mg/vaca/dia, não afetou o teor de gordura no leite e a eficiência produtiva (P > 0,05). 

 

Tabela 4. Produção, composição do leite e eficiência produtiva de vacas leiteiras alimentadas com aditivos durante o 

verão. 

Item 
Tratamento 1 

EPM 
P2 

0 0,75 1,50 C1 C2 Tempo Int. 

Produção (kg/d)            

   Leite 30,18 31,16 31,63 0,699 0,081 0,553 <0,001 0,992 

   PLCG3 33,87 35,86 36,49 0,832 0,005 0,472 <0,001 0,697 

   Gordura 1,28 1,37 1,40 0,036 0,002 0,502 <0,001 0,392 

   Proteína 1,02 1,05 1,08 0,027 0,037 0,361 <0,001 0,937 

   Lactose 1,52 1,59 1,62 0,040 0,022 0,474 <0,001 0,728 

Composição (%)        
 

   Gordura 4,32 4,40 4,43 0,053 0,148 0,696 <0,001 0,126 

   Proteína 3,39 3,38 3,42 0,013 0,435 0,094 <0,001 0,711 

   Lactose 5,06 5,09 5,12 0,019 0,086 0,257 <0,001 0,706 

Eficiência (%) 
 

   PL/CMS4 1,22 1,25 1,21 0,020 0,688 0,221 <0,001 0,944 

   PLCG/CMS5 1,37 1,43 1,39 0,022 0,110 0,209 <0,001 0,791 

10: Controle; 0,75: Dieta Basal com adição de 750 mg/vaca/dia capcin (CAPCIN®; NutriQuest®, Campinas, Brasil); 

1,5: dieta basal com adição de 1500 mg/vaca/dia capcin. 2C1 = capcin vs. controle, C2 = capcin 0,75 vs. capcin 

1,5.3Produção de leite corrigida para gordura. 4 PL/CMS = produção de leite (kg/d) / consumo de matéria seca (kg/d); 
5 PLCG/CMS = produção de leite corrigida para gordura (kg/d) / consumo de matéria seca (kg/d).   
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5.3 PARÂMETROS SANGUÍNEOS E SÍNTESE DE PROTEÍNA MICROBIANA 

A suplementação de vacas leiteiras com a capsaicina durante o verão não apresentou efeitos 

sobre os parâmetros sanguíneos de glicose e ureia (P > 0,05; Tabela 5), assim como não foram 

observados resultados para excreção dos derivados de purinas, síntese de proteína microbiana e 

eficiência de síntese (SPM/CMS) (P > 0,05). 

 

 

Tabela 5. Parâmetros Sanguíneos e Síntese de proteína Microbiana de vacas leiteiras alimentadas com capsaicina 

durante o verão. 

Item 
Tratamento 1 

EPM 
P2 

0 0,75 1,50 C1 C2 Tempo Int. 

Sangue             

   Glicose (mg/dL) 53,90 55,88 56,45 1,850 0,331 0,824 0,090 0,108 

   Ureia (mg/dL) 32,03 33,30 33,24 1,361 0,469 0,973 0,052 0,024 

Excreção (mmol/L)         

   Alantoína Urina 237,4  258,8 244,0 19,11 0,518 0,530 0,086 0,550 

   Ácido Úrico Urina 163,3 157,9 146,9 12,48 0,418 0,458 <.0001 0,308 

   Alantoína Leite 16,34 17,11 13,73 2,44 0,764 0,330 <.0001 0,691 

   Derivados de purina 421,4 457,1 415,7 33,65 0,653 0,259 0,020 0,332 

   Proteína Microb. (pg/d) 1,96 2,12 1,93 0,16 0,649 0,258 0,021 0,334 

   Eficiência3  0,10 0,11 0,09 0,009 0,978 0,259 0,003 0,241 

10: Controle; 0,75: Dieta Basal com adição de 750 mg/vaca/dia capcin (CAPCIN®; NutriQuest®, Campinas, Brasil); 

1,5: dieta basal com adição de 1500 mg/vaca/dia capcin. 2C1 = capcin vs. controle, C2 = capcin 0,75 vs. capcin 1,5. 
3Síntese de proteína microbiana (kg / d) / ingestão de matéria seca (kg / d). 

 

5.4 BALANÇO DE NITROGÊNIO  

Não foi observado efeitos para os demais parâmetros avaliados (P > 0,05; Tabela 6). Podendo 

concluir então que não foi obtivemos efeitos para os parâmetros analisados para o balanço de 

nitrogênio com a suplementação com a capsaicina. 
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Tabela 6. Balanço de nitrogênio de vacas leiteiras alimentadas com capsaicina durante o verão. 

Item 
Tratamento 1 

EPM 
P2 

0 0,75 1,50 C1 C2 Tempo Int. 

N, (g/d)            

   Consumo 704,3 707,3 709,3 33,04 0,924 0,965 <.0001 0,586 

   Leite 158,6 168,5 169,2 10,44 0,139 0,932 0,002 0,811 

   Fezes 249,8 245,8 229,3 15,10 0,517 0,437 <.0001 0,051 

   Urina 53,74 64,23 59,03 4,98 0,204 0,442 0,002 0,546 

   Balanço 237,7 228,4 251,9 20,25 0,924 0,410 <.0001 0,187 

N, g/g NI3         

   Leite 0,23  0,24 0,24 0,01 0,453 0,978 <.0001 0,282 

   Fecal 0,35 0,34 0,32 0,01 0,156 0,159 <.0001 0,020 

   Urinário 0,08 0,09 0,09 0,01 0,662 0,540 0,020 0,570 

   Balanço 0,33 0,32 0,35 0,02 0,839 0,189 <.0001 0,114 

10: Controle; 0,75: Dieta Basal com adição de 750 mg/vaca/dia capcin (CAPCIN®; NutriQuest®, Campinas, Brasil); 

1,5: dieta basal com adição de 1500 mg/vaca/dia capcin. 2C1 = capcin vs. controle, C2 = capcin 0,75 vs. capcin 1,5. 
3NI: nitrogênio ingerido.  

 

5.5 ÍNDICE DE SELEÇÃO DE PARTÍCULAS 

A suplementação com a capsaicina nas dietas de vacas leiteiras influenciou o índice de seleção 

de partículas, sendo que os animais suplementados com o aditivo independente da dose testada, 

selecionaram menos partículas entre 8 – 4mm (P < 0,05), em relação aos que não receberam a 

suplementação. Ainda, com a suplementação de 1,5 g/vaca/dia, os animais selecionaram mais 

partículas entre 8 – 4mm em relação aos animais de receberam a dose de 0,75 g/vaca/dia. 
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Tabela 7. Índice de seleção de partículas de vacas leiteiras alimentadas com capsaicina durante o verão. 

Item 
Tratamento 1 

EPM 
P2 

0 0,75 1,50 C1 C2 Tempo Int. 

Consumo (kg/d)             

   > 19 mm 0,910 0,957 0,944 0,022 0,159 0,673 0,002 0,115 

   19 – 8mm 0,986 0,990 0,986 0,003 0,622 0,328 0,179 0,915 

   8 – 4mm 1,001 0,982 0,993 0,003 0,002 0,016 <.0001 <.0001 

   < 4mm 1,036 1,032 1,035 0,005 0,691 0,636 0,097 0,524 

10: Controle; 0,75: Dieta Basal com adição de 750 mg/vaca/dia capcin (CAPCIN®; NutriQuest®, Campinas, Brasil); 

1,5: dieta basal com adição de 1500 mg/vaca/dia capcin. 2C1 = capcin vs. controle, C2 = capcin 0,75 vs. capcin 1,5. 

 

5.6 PARÂMETROS TÉRMICOS DAS VACAS E DO AMBIENTE 

Não foram observados efeitos (P > 0,05) para os parâmetros fisiológicos avaliados nas vacas 

em lactação suplementadas com capsaicina durante o verão, sob estresse térmico (Tabela 7). 

Conforme demonstrado na Figura 2, observou-se durante as semanas 1 a 10 do período 

experimental os dados ambientais dos estábulos onde estavam alocadas as vacas que tiveram médias 

de temperatura 24,1 ± 3,2°C (média ± DP) umidade relativa do ar de 69,9 ± 9,3% e índice de 

temperatura e umidade (ITU) em 72 ± 4,3. 

Tabela 8. Efeitos da suplementação de capsaicina durante o verão nas frequências cardíacas e respiratórias, 

temperatura retal, temperatura da superfície da face, fronte e rúmen. 

Item 
Tratamento 1 

EPM 
P2 

0 0,75 1,50 C1 C2 Tempo Int. 

Paramêtros térmicos              

   Freq. Cardíaca (min) 100,2 98,68 97,09 2,031 0,335 0,536 0,158 0,649 

   Freq. respiratória (min) 52,53 54,49 53,83 1,829 0,486 0,793 <0,001 0,709 

   Temp Retal (ºC) 38,54 38,52 38,50 0,068 0,719 0,856 <0,001 0,466 

Temperaturas de superficies (ºC) 

   Fronte  29,35  29,32 29,36 0,290 0,963 0,915 <0,001 0,417 

   Face 31,93 31,96 32,10 0,269 0,728 0,656 <0,001 0,337 

   Rúmen 31,99 32,13 32,26 0,188 0,220 0,459 <0,001 0,639 

10: Controle; 0,75: Dieta Basal com adição de 750 mg/vaca/dia capcin (CAPCIN®; NutriQuest®, Campinas, Brasil); 

1,5: dieta basal com adição de 1500 mg/vaca/dia capcin. 2C1 = capcin vs. controle, C2 = capcin 0,75 vs. capcin 1,5. 
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Figura 2. Índice de temperatura e umidade, temperatura e umidade relativa do ar durante o período experimental. 

 

Fonte: Vittorazzi (2021). 
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6 DISCUSSÃO 

Um grande fator importante apontado nesses estudo são as condições climáticas que os 

animais foram submetidos, que pode ter grande influência na busca de melhores resultados no 

desempenho desses animais, pois vacas em desconforto térmico, principalmente animais de alta 

produção, podem ser afetados levando a diminuição de consumo de matéria seca e 

consequentemente na produção de leite. A capsaicina pode ter influência em animais que se 

encontram em desconforto térmico, pois, a mesma desencadeia respostas termorregulatórias 

coordenadas, ou seja, ativação de respostas em defesa do calor, ocorrendo a vasodilação periférica, 

transpiração e a salivação (Hori, 1984). A capsaicina interfere nos canais TRPV1, que por sua vez 

quando em pH abaixo de 6,8 e por temperaturas maiores que 43 °C, (Chung e Wang, 2011). Por 

esse motivo a capsaicina, provoca uma sensação de calor através da ativação de TRPV1, e assim 

como o mentol, produz uma sensação de frio através da ativação da TRPM8, receptores que 

provocam sensação oposta (Takaishi et al., 2016). 

Levando em consideração as condições aonde os animais foram submetidos neste 

experimento, não podemos afirmar que esses animais estavam em uma situação de estresse térmico, 

pois os animais apresentaram temperatura retal em torno de 38,5 °C, independente dos tratamentos 

em que foram submetidos. Segundo Gyton (1996), sugere que são classificados animais em estresse 

térmico quando a temperatura retal atinge 39,2 °C, assim, iniciando respostas termorregulatórias, o 

que não ocorreu em nenhum momento no decorrer do experimento. Além disso, outros parâmetros 

fisiológicos não foram alterados, tais como as frequências cardíacas e respiratórias, temperaturas 

retal e de superfície das vacas, frente ao uso do aditivo. Uma hipótese é que apenas dois pontos de 

coleta para monitoração de temperatura retal sejam insuficientes, para monitorar as possíveis 

variações desse parâmetro. Em estudo conduzido por Perdomo et al. (2020), realizaram a aferição 

de temperaturas corporais através de tags retais e vaginais, aferindo a cada 15 minutos, podendo 

assim obter resultados mais precisos, quando comparado com coletas pontuais dos mesmos, e 

relacionar as variações de temperatura corporal com as variações do ITU ao longo do dia. 

Em contraparte, o ITU do presente estudo teve por média 72 ± 4,3 e temperatura média 24,1 

± 3,2°C, que é considerado o limite máximo para vacas de alta produção, segundo Zimbelman et al. 

(2009), relatou que o ITU acima deste valor é considerado suficiente para mudanças no estado 

metabólico do animal, e que percas produtivas podem ocorrer, o que também não foi observado no 

presente estudo. 
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Apesar das condições observadas, os animais apresentaram aumento no consumo de matéria 

seca de vacas suplementadas com capsaicina em relação ao grupo controle, na dose de 750 

mg/vaca/dia, observamos uma aumento de 400 gramas de matéria seca em relação ao grupo controle 

e na dose de 1500 mg/vaca/dia obteve um aumento de 1,3 kg no consumo de matéria seca também 

quando comparado ao grupo controle, bem como de vacas suplementadas na dose de 1500 

mg/vaca/dia em relação às vacas suplementadas na dose de 750 mg/vaca/dia. É possível relacionar 

o aumento de CMS com a pungência característica da capsaicina, o que pode aumentar a ingestão 

de água e o consumo de alimentos pelos animais. Segundo, Rodriguez et al., (2012), cita a provável 

ligação de um aumento no consumo de água, devido a sua característica pungente seguida por um 

aumento consumo de matéria seca, assim como foi constatado em seu experimento, aonde novilhas 

de corte obtiveram um aumento no consumo de matéria seca e de água com a suplementação com 

a capsaicina. Além disso, os animais tiveram um consumo de matéria seca além do esperado e 

estimado pelo NRC (2001), que foi de 24 kg Ms, o qual foi usado para calcular a doses de capsaicina 

por kg de matéria seca, sendo de 31,25 mg/kg MS para a dose de 750 mg/vaca/dia, e de 62,5 mg/kg 

MS para a dose de 1500 mg/vaca/dia, por este motivo os animais receberam a dose de 790,62 

mg/vaca/dia e 1637,5 mg/vaca/dia, respectivamente. 

Além disso, a capsaicina promove alterações nas secreções de hormônios relacionados ao 

apetite, estimulando a produção de saliva, sucos pancreáticos e gástricos (Mellor, 2000; Smeets e 

Westerterp, 2009). A capsaicina foi relatada a sua capacidade de diminuir a leptina, um hormônio 

proteico que inibe a fome, em adipócitos (Klok et al., 2007; Hsu e Yen, 2007). Diferente do que foi 

constatado por oh et al., (2015), aonde os níveis de leptina não foram diferentes entre os tratamentos 

com e sem capsaicina. No entanto, por outro lado foi relatado que os efeitos estimuladores da 

capsaicina dependem da dose usada (Abdel-Salam et al., 1995; Rao et al., 2003; Demirbilek et al., 

2004). Resultados semelhantes foram observados em humanos, em que a suplementação com óleo 

de capsicum estimulou o apetite (Calixto et al., 2000), e em ratos, em que foi observado aumento 

da ingestão de água e do consumo de matéria seca (Zafra et al., 2003). Cardozo et al. (2006), ao 

submeterem novilhas de corte à suplementação com a capsaicina na dose de 1000 mg/vaca/dia 

também observaram efeitos positivos sobre o consumo de matéria seca dos animais. 

Em estudos com bovinos de corte, a inclusão de capsaicina em uma dieta de alto concentrado 

aumentou o consumo de matéria seca de uma maneira dose dependente (Cardozo et al., 2006; 

Rodriguez et al. 2012). Cardozo et al. (2006), ao submeterem novilhas de corte à suplementação 

com a capsaicina na dose de 1000 mg/vaca/dia também observaram efeitos positivos sobre o 

consumo de matéria seca dos animais. 
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Acompanhando o aumento do consumo de matéria seca, observamos um aumento no 

consumo do demais nutriente como de matéria orgânica, fibra em detergente neutro e de extrato 

etéreo. Não observamos efeitos sobre a digestibilidade aparente total, apesar de identificarmos 

valores significativos para a interação da digestibilidade de proteína, quando nos referimos entre 

tempo e tratamento, e tendencias para digestibilidade de matéria seca, fibra em detergente neutro e 

matéria orgânica, isso se deve que ao decorrer do tempo essas variáveis tiveram um efeito positivo 

em relação ao tratamento com a capsaicina independente da dose testada, quando comparado com 

grupo controle. Esses efeitos se devem aos estímulos da capsaicina sobre enzimas digestivas no 

intestino delgado. A suplementação com a capsaicina foi relatada como precursora da secreção de 

enzimas no aparelho digestivo, como as enzimas lipase, amilase, tripsina e quimiotripsina no 

pâncreas de ratos (Platel e Srinivasan, 1996; Platel e Srinivasan, 2000). O mesmo foi observado 

com oh et al., (2015) que tiveram efeitos satisfatórios com a digestibilidade total dos nutrientes. 

Rao et al. (2003) também encontraram um aumento da atividade da amilase do pâncreas com 

a administração de capsaicina. È possível que o efeito da capsaicina sobre a digestibilidades dos 

nutrientes no intestino delgado foi aumentada por sua proteção ruminal, que resultou em uma maior 

passagem do aditivo pós-ruminal. 

Observamos também uma diminuição de nitrogênio excretado nas fezes que pode estar 

associado há um aumento da digestibilidade de proteínas a nível intestinal. Oh et al. (2015), relatou 

que a capsaicina diminuiu a prevalência de Prevotella spp. em vacas leiteiras. Sabe-se que a 

prevotella estão associadas a degradação de proteínas e envolvidas na captação e fermentação de 

peptídeos (Stewart et al., 1997). Se a capacidade de degradação proteica no rúmen exceder a 

capacidade de utilização pela microbiota ruminal, o excesso de amônia não utilizado pela 

microbiota é excretado para o ambiente ruminal, o que torna o pH ruminal elevado e favorece sua 

absorção pelo epitélio ruminal (Tamminga, 1979). 

Vacas suplementadas com capsaicina demonstraram tendência para aumento na produção de 

leite e no teor de lactose do leite. Este resultado pode estar relacionado ao aumento no consumo de 

matéria seca e de nutrientes dos animais, o que permite aumentar o fornecimento de substrato para 

os microrganismos ruminais, otimizando a fermentação ruminal e a produção de ácidos graxos de 

cadeia curtam (Castillejos et al., 2005). Além disso, a suplementação com óleos essências pode 

aumentar a concentração de ácidos graxos de cadeia curta totais sem afetar outros parâmetros 

fermentativos (Castillejos et al., 2005). Embora devido a sua característica de ardor, a capsaicina 

pode sofrer uma proteção de gordura, assim aumentando a disponibilidade a nível intestinal 
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(Meunier et al., 2007). Segundo estudo conduzido por Oh et al., (2016), aonde tiveram como 

objetivo o desaparecimento e escape ruminal dos dois principais compostos ativos presentes no 

capsicum oleoresin, a capsaicina e dihidrocapsaicina, em vacas em lactação canuladas, 

administrando doses intraruminais de 250 mg no período 1, 500mg no período 2 e 1000 mg no 

período 3, no final do experimento o escape ruminal da capsaicina e da dihidrocapsaicina foi de 

15,4% e 32,6%, respectivamente, enquanto que a capsaicina não foi encontrada nas fezes diferente 

do outro componente.  Assim confirmando que a capsaicina teve ação sobre o rúmen, e uma alta 

absorção intestinal. Já no estudo também conduzido por Oh et al., (2015), relaram uma ação sobre 

os microrganismos ruminais diminuindo assim espécies de Prevotella, e bactérias gram-negativas 

(Stewart et al., 1997). 

Como consequência do aumento do consumo de matéria seca e um maior aporte de nutrientes 

a níveis ruminais, observamos uma tendencia há aumento na produção de leite de vacas 

suplementadas com a capsaicina independente da dose testada, por consequência de uma maior 

produção de ácidos graxos de cadeia curta, principalmente quando há um aumento na proporção de 

propionato, o que pode aumentar a concentração de glicose sanguínea, assim por consequência 

aumento o aporte de glicose na glândula mamária e portanto aumentando o teor de lactose no leite. 

O propionato melhora a eficiência do uso de energia na dieta, aumentando o fornecimento de 

energia por meio da gliconeogênese e o aumento da concentração de propionato está associado com 

a diminuição da produção de metano em ruminantes (Aschenbach et al., 2010; Janssen, 2010).  

Segundo González (2011), o aumento de produção de propionato pode levar ao aumento na 

produção de lactose, a qual, por sua vez, é o principal fator osmótico do leite, uma vez que durante 

a sua síntese há passagem de água para a glândula mamária, o que explicaria o aumento na produção 

de leite observado. 

Resultados similares foram observados por oh et al. (2015), que relataram aumento na 

produção de leite de vacas suplementadas com a capsaicina nas doses de 250 e 500 mg/vaca/dia, 

mais sem a alterar a fermentação ruminal. Com um maior aporte de nutrientes devido ao consumo 

de matéria seca ter aumentado, maximizando assim a fermentação ruminal, e provavelmente a 

produção de ácidos graxos de cadeia curta, principalmente aumentando a concentração de 

propionato e diminuindo o acetato (Cardozo et al., 2006; Yang et al., 2010a).  

A suplementação de capsaicina na dose de 1500 mg/vaca/dia aumentou o teor de proteína do 

leite em relação à suplementação de 750 mg/vaca/dia. Por outro lado, vacas suplementadas com 

capsaicina não demonstraram alterações nos teores de proteína e gordura, em relação ao grupo 
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controle. Sendo assim, o aumento na produção de proteína, gordura e lactose do leite de vacas 

suplementadas com a capsaicina observado neste estudo relaciona-se ao aumento da produção de 

leite. Além disso, observamos um significativo aumento na produção de leite corrigida para gordura 

(P < 0,05), por consequência do aumento no consumo de matéria seca, e assim possibilitando um 

aporte muito maior de nutriente chegando à glândula mamária, ou seja, uma quantidade de lipídeos 

maior está sendo direcionada para a glândula, apesar de não ter alterados os teores de gordura no 

leite. O mesmo o comprovado por López et al., (2006), quando suplementaram vacas Jersey com 

gordura protegida, observando aumento na produção de leite e na produção de leite corrigida para 

gordura. 
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7 CONCLUSÃO 

 Vacas em lactação suplementadas com capsaicina, independente da dose testada, 

apresentaram maior consumo de matéria seca, levando ao aumento no teor de lactose do leite, 

produção de leite e produção de leite corrigida para gordura. Além disso, a suplementação de 

capsaicina aumentou a produção de gordura, proteína e lactose do leite, sendo recomendada para 

vacas leiteiras a dose de 1500 mg/vaca/dia, não interferindo no índice de seleção de partículas. 
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