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RESUMO 

BEZERRA, H. V. A. Lignina purificada na dieta de ruminantes: impacto no 

desempenho e saúde de ovinos. 2019.   75f. Dissertação (Mestrado) - 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São 

Paulo, Pirassununga, 2019. 

Este estudo foi conduzido com o objetivo de avaliar a influência da lignina 

purificada como aditivo em dietas com elevada proporção de concentrado 

sobre desempenho, morfometria ruminal, características da carne e estresse 

oxidativo em cordeiros. Foram utilizados trinta e dois cordeiros cruzados da 

raça Dorper X Santa Inês com peso vivo inicial e idade de 23±6,3 kg e 60 dias, 

respectivamente. Os animais foram mantidos em baias individuais, alimentados 

com dieta composta por 10% de volumoso (feno de capim ―coastcross‖) e 90% 

de concentrado, e distribuídos em delineamento de blocos casualizados em um 

dos quatro tratamentos: controle (CTL), sem aditivos, monensina (MON), onde 

receberam a ração CTL e MON (15 mg/kg MS), lignina kraft (LKR), recebendo 

ração CTL contendo LKR(12,5 g/kg MS); e selênio e vitamina E (SeE), que 

consistiu na ração CTL com Selênio (Se) e vitamina E (0,33 mg/kg e 100 UI/kg, 

respectivamente). Os cordeiros tiveram o peso mensurado a cada 14 dias. 

Amostras de sangue foram coletadas antes do início dos tratamentos, aos 29 e 

54 dias de estudo, para avaliar a atividade de enzimas antioxidantes. Após 55 

dias de confinamento, os animais foram abatidos e a incidência de rumenites e 

morfometria de papilas foram avaliadas, bem como características de carcaça, 

da carne e vida de prateleira. Os dados foram analisados pelo modelo MIXED 

procedure do SAS 9.3, com nível de significância de 5%. Nenhum efeito dos 

tratamentos foi observado sobre o desempenho ou características de carcaça. 

Os cordeiros que consumiram LKR tiveram maior incidência de rumenites 

(P=0,03). Não houve interação entre tempo e tratamentos, nem efeito dos 

tratamentos sobre a atividade da maioria das enzimas avaliadas, no entanto, 

aos 29 dias de estudo, observou-se maior atividade de peroxidases no LKR em 

comparação ao MON (P = 0,005) e SeE ( P = 0,015). Aos 29 dias de estudo, 

níveis mais baixos de catalase foram observados no MON em comparação 

com o CTL (P = 0,030). Aos 54 dias, o MON apresentou menor atividade 

comparado ao SeE (P = 0,042). Para vida de prateleira, o SeE foi efetivo em 

manter a baixa oxidação lipídica, uma vez que apresentou os menores valores 



 
 

 
 

em todos os tempos de avaliação (P = 0,005). Não houve ação protetiva da 

lignina Kraft sobre a mucosa da parede ruminal e nenhum efeito positivo no 

desempenho, porém apresentou aumento da atividade das peroxidases. 

 
Palavras-chave: Ovinos. Lignina purificada. Estresse oxidativo. Desempenho. 
Saúde ruminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

BEZERRA, H. V. A. Purified lignin in ruminant diet: impact on sheep 

performance and health. 2019.  75f. M. Sc. Dissertation - Faculdade de 

Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, 

Pirassununga, 2019. 

This study was carried out to evaluate the influence of purified lignin as an 

additive in diets with high concentrate content on performance, ruminal health, 

meat characteristics and oxidative stress control in lambs. Thirty two crossbreed 

Dorper X Santa Inês with an initial live weight and age of 23±6,3 kg and 60 d, 

respectively, were kept in individual pens and fed a diet composed of coast 

cross hay (10%) and concentrate (90%). The experimental design was a 

randomized block with four treatments: control (CTL), without additives, 

monensin (MON), with 15 mg / kg, Kraft lignin (LKR) containing 12.5 g / kg of 

the product and selenium and vitamin E (SeE), with 0.33 mg / kg and 100 IU / 

kg, respectively. The lambs had the weight measured every 14 days. Blood 

samples were collected at the beginning of feeding, at 29 and 54 days to 

evaluate the activity of antioxidant enzymes. After 55 days of feed, the lambs 

were slaughtered and the incidence of rumenitis and papillary morphometry 

were evaluated, as well as carcass traits, meat characteristics and shelf life. 

The data was analyzed with the MIXED model of SAS 9.3 with a 5% level 

significance. No effect of treatments was observed for the performance or 

carcass traits. The animals fed LKR showed the highest number of animals with 

incidence of rumenitis (P = 0.03). There was no interaction between time and 

treatments, nor effect of treatments on the activity of most enzymes evaluated, 

but at the 29 days of feed, a higher peroxidases activity was observed in the 

LKR compared to the MON (P = 0.005) and SeE (P = 0.015). At the 29 days of 

feed, lower levels of catalase were observed in the MON compared to the CTL 

(P = 0.030).  At 54 days of confinement, the MON showed less activity 

compared to SeE (P = 0.042).The SeE was effective to maintain low lipid 

oxidation since it presented the lowest values at all times of shelf life (P = 

0.005). There was no protective action of the Kraft lignin on the mucosa of the 

ruminal wall, and no positive effect on performance but it increased the activity 

of peroxidases. 



 
 

 
 

Keywords: Sheep. Purified lignin. Oxidative stress. Performance. Ruminal 

health.  
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1 INTRODUÇÃO 

Nos sistemas de produção intensivos, os animais têm sido desafiados 

nutricionalmente através da utilização de dietas com elevada proporção de 

concentrado na fase de terminação, que permitem aumentar a produção de 

carne, evidenciam rápido ganho de peso, melhoram a eficiência alimentar e 

uniformização do produto final e reduzem o tempo para abate (GALLO et al., 

2014).   

No entanto, tais dietas podem ocasionar desordens metabólicas como 

a acidose ruminal (NAGARAJA; TITGEMEYER, 2007), e afetar a homeostase 

redox do organismo (CELI, 2010). Em animais de produção, o estresse 

oxidativo pode estar envolvido em várias condições patológicas que são 

relevantes para a produção animal e o bem-estar geral dos indivíduos 

(LYKKESFELDT; SVENDSEN, 2007).  

A indústria vem sofrendo grande pressão do consumidor para reduzir a 

utilização de antibióticos e promotores de crescimento na dieta de animais de 

produção, por consequência da demanda de produtos seguros para consumo 

humano (CELI, 2010). Na busca por aditivos com princípios ativos que possam 

atuar na melhoria da conversão alimentar e do desempenho, bem como 

promover benefícios secundários, a utilização de extratos de plantas é uma 

nova alternativa nutricional para a produção pecuária (MAKKAR; FRANCIS; 

BECKER, 2007).  

A lignina nativa é um polímero de alto peso molecular constituído de 

compostos fenólicos presentes na parede celular das plantas, que confere 

suporte estrutural, impermeabilidade e proteção. Globalmente, 

aproximadamente 50 a 100 milhões de toneladas de lignina são separadas da 

madeira durante os processos de fabricação de celulose e papel a cada ano. 

Contudo, apenas uma pequena porção (10-20 g/kg) deste material é 

processada em produtos de valor agregado, sendo a maioria incinerada 

(GOSSELINK et al., 2004; LORA; GLASSER, 2002).  

Sua forma purificada é obtida como um subproduto da indústria de 

celulose, separada da madeira através de diferentes processos químicos que 

resultam em diferentes tipos de lignina purificada, como a lignina Alcell e lignina 

Kraft.  Em sua forma purificada, a lignina contém monômeros fenólicos de 
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baixo peso molecular com efeitos biológicos que diferem da lignina nativa e não 

representa barreira de digestibilidade de nutrientes para animais ruminantes ou 

monogástricos (BAURHOO; PHILLIP; RUIZ-FERIA, 2008).  

Estudos demonstraram resultados benéficos da utilização de ligninas 

purificadas na nutrição de ruminantes (OH-HARA et al., 1990; PHILLIP; 

IDZIAK; KUBOW, 2000; WANG et al., 2000) e de monogástricos (BAURHOO et 

al., 2007), e também sugeriram propriedades antioxidantes (AYYACHAMY et 

al., 2013; DONG et al., 2011; UGARTONDO; MITJANS; VINARDELL, 2008). 

Diante do exposto, a premissa deste estudo foi avaliar os efeitos da 

lignina Kraft como aditivo comparado à monensina, ionóforo conhecido, e ao 

Selênio e vitamina E, antioxidantes conhecidos, sobre o desempenho, saúde 

ruminal, controle do estresse oxidativo e características da carcaça e da 

qualidade da carne de cordeiros alimentados com dietas com elevada 

proporção de concentrado. 
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2 OBJETIVO 

Avaliar o efeito da lignina Kraft sobre o desempenho, características de 

carcaça e qualidade de carne, bem como controle do estresse oxidativo de 

cordeiros alimentados com dietas com elevada proporção de concentrado.  

2.1 Objetivos específicos 

a) Verificar o efeito da lignina Kraft em comparação à monensina sódica, 

ionóforo conhecido, ao tratamento controle (sem aditivos) e aos antioxidantes 

convencionais (selênio e vitamina E) sobre as características produtivas, 

quantitativas e qualitativas da carcaça e da carne, como a ingestão de matéria 

seca, ganho de peso médio, rendimento de carcaça, área de olho de lombo, 

espessura de gordura subcutânea, pH, cor, maciez, shelf life e peroxidação 

lipídica (TBARS), além de sua influência sobre a saúde ruminal através da 

avaliação da incidência de ruminite e morfologia de papilas. 

 

b) Verificar os efeitos da lignina purificada como antioxidante em relação 

aos antioxidantes convencionais (selênio e vitamina E), ao controle (sem 

aditivos) e à monensina sódica, avaliando-se o controle do estresse oxidativo 

pela mensuração da atividade enzimática da glutationa peroxidase (GSH-Px), 

superóxido dismutase (SOD), catalase, peróxido de hidrogênio e peroxidases. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Uma série de produtos classificados como aditivos está disponível no 

mercado a fim de contribuir com o melhor desempenho dos animais em 

crescimento e terminação, tendo como principais efeitos melhorar a conversão 

alimentar e ganho de peso, reduzir da incidência de acidose, timpanismo e 

coccidiose. Alguns possuem efeitos secundários, como ação antioxidante. Os 

benefícios de muitos aditivos já estão comprovados, porém existem vários 

produtos a serem experimentados para atestar o proveito do uso. 

Suspeita-se que a lignina purificada pode ter aplicações nutricionais e 

terapêuticas na produção de ruminantes, além de propriedades antioxidantes 

devido à liberação de compostos fenólicos, sendo um potencial aditivo 

alimentar na nutrição animal. No entanto, a influência do uso da lignina Kraft 

como aditivo alimentar sobre o metabolismo e o desempenho de ruminantes 

precisa ser melhor elucidada para atestar o benefício do uso.   
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4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1 Dietas com elevada proporção de concentrado para ruminantes 

 

Os ruminantes desenvolveram adaptações evolutivas que, quando 

comparados fisiologicamente a herbívoros monogástricos, os tornam eficazes 

devido às suas estratégias anatômicas, fisiológicas e nutricionais. São 

beneficiados pelas vantagens potenciais do rúmen, sem restrições quanto à 

capacidade de consumo de alimentos, como outros herbívoros, uma vez que o 

mecanismo de separação de partículas do composto retículo-rúmen possibilita 

a retenção de parte do alimento que ainda requer maior digestão, ao mesmo 

tempo em que determina a passagem de material já digerido (CLAUSS; HUME; 

HUMMEL, 2010). 

Os ruminantes domésticos possuem um alto grau de estratificação do 

conteúdo ruminal, que possui uma camada de gás, de partículas sólidas e de 

líquido, o que permite alta taxa de passagem do mesmo, e otimiza a produção 

de proteína microbiana (CLAUSS; HUME; HUMMEL, 2010). Dietas ricas em 

fibras acompanharam o processo evolutivo desses animais, uma vez que o 

hábito alimentar dos mesmos é composto em grande parte de forragens, 

sabendo-se que é necessário um mínimo de fibra para o bom funcionamento 

da fermentação ruminal e motilidade.  

No entanto, devido às transformações da pecuária em relação aos 

sistemas de produção modernos e intensivos, principalmente com o aumento 

do número de animais terminados em confinamento, existe a necessidade do 

desenvolvimento de estratégias nutricionais com elevados níveis de 

concentrado no propósito de melhorar o desempenho produtivo, uniformizar o 

ganho de peso, a eficiência alimentar, aumentar a deposição de gordura de 

acabamento e promover efeitos no crescimento da carcaça e na qualidade de 

carne de animais confinados (SILVA, 2009).  

O uso de dietas a base de milho inteiro e sem fonte de volumosos de 

fibra longa, ou até mesmo sem volumoso algum, vem ao encontro deste 

conceito, uma vez que busca o aumento no desempenho produtivo, permite a 

obtenção de maior eficiência de uso da energia metabolizável para ganho, em 
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que maior parte da energia consumida é depositada no corpo, seja na forma de 

proteína ou gordura (CARDOSO, 2012; PAULINO et al., 2013). 

De acordo com Galyean e Hubbert (2012), em confinamentos de 

bovinos de corte, a inclusão de pequeno percentual de fibra em dietas com 

elevada proporção de grãos ajuda a prevenir desordens metabólicas como a 

acidose, e a maximizar o consumo de energia líquida, possibilitando melhoria 

do desempenho zootécnico. Millen et al. (2009) realizaram uma pesquisa junto 

a nutricionistas em confinamentos de bovinos de corte no Brasil e encontraram 

que teor médio de volumoso utilizado em dietas de terminação era de 28,8%, 

com variação de  12 a 45%. A concentração de FDN média recomendada por 

esses nutricionistas foi de 26,4%. São valores relativamente altos em 

comparação ao que é adotado por países em que a terminação em 

confinamento é mais empregada. 

A utilização de dietas com elevada proporção de concentrado contribui 

com a independência do processo de obtenção de forragens, visto que a 

produção de silagens ou o corte do volumoso exige equipamentos e 

maquinários mais caros e específicos, além de extensas áreas para produzi-

los. Além disso, necessita-se de estrutura de armazenamento, planejamento 

antecipado e a ocorrência de problemas com maquinários e mão-de-obra são 

fatores limitantes para alguns confinadores, e também possui menor 

estabilidade no cocho e menor facilidade de manejo de oferta (CARDOSO, 

2012).  

Deve ser avaliado ainda o contexto do sistema de produção, pois essa 

estratégia de terminação pode proporcionar benefícios indiretos, como 

aumento da produtividade da propriedade, diluição de custos fixos, liberação de 

áreas de pastagens para outras categorias e emprego de novas tecnologias 

(FERNANDES et al., 2008). 

No entanto, tais dietas, além de beneficiar a produtividade, também 

podem ocasionar efeitos deletérios no metabolismo. Portanto, é necessário um 

manejo alimentar adequado, uma vez que o fornecimento de dietas com alta 

proporção de carboidratos prontamente fermentescíveis pode ocasionar 

desordens metabólicas, sendo a mais comum a acidose ruminal (NAGARAJA; 

TITGEMEYER, 2007). 
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Segundo Van Cleef (2009), a utilização de dietas com elevada 

proporção de concentrado leva a alterações na fisiologia ruminal, uma vez que 

a população de microrganismos pode ser alterada de acordo com a 

alimentação, além de afetar na taxa de passagem do alimento, motilidade e 

velocidade de absorção dos nutrientes. Estes fatores podem causar uma série 

de distúrbios metabólicos que podem acarretar em perda de eficiência e 

produção dos animais.  

A acidose ruminal pode se apresentar na forma aguda ou crônica. Na 

forma aguda ocorre a ingestão exagerada de alimentos ricos em carboidratos, 

que fermentam rapidamente no rúmen, produzindo grandes quantidades de 

ácido láctico e ácidos graxos voláteis (AGVs), principalmente o propionato. 

Esta condição favorece a multiplicação do Streptococcus bovis que leva a 

produção de quantidades significativas de ácido láctico e a queda do pH (<5,5), 

comprometendo as bactérias Gram (-) e protozoários. 

 Quando o pH chega a valores inferiores a 5,0 o S. bovis é inibido e 

ocorre a multiplicação do Lactobacillus sp. e a concentração de ácido láctico D 

(-) e L (+) aumentam significativamente no interior do rúmen, levando ao 

aumento da pressão osmótica e sequestro de líquido para a luz do órgão. O 

conteúdo ruminal se torna aquoso e o animal apresenta hemoconcentração, 

desidratação, acidose metabólica, prostração, coma e possivelmente morte 

(DUNLOP, 1972; GARAY; GARCÍA, 2009; RADOSTITS et al., 2002). 

Na forma crônica da acidose, observa-se ingestão prolongada de 

quantidades excessivas de carboidrato associada a teores baixos de fibra 

efetiva. A população microbiana ruminal se adapta à ração com elevada 

proporção de grãos e grandes quantidades de microrganismos usuários e 

produtores de lactato são detectadas. Desta forma, o ácido láctico não se 

acumula, pois é metabolizado pelas bactérias. Porém, as elevadas 

concentrações de AGVs principalmente butírico e propiônico estimulam a 

proliferação do epitélio das papilas ruminais e causa paraqueratose, o que leva 

a uma menor absorção dos ácidos graxos voláteis e aumenta a ocorrência de 

traumatismo e inflamações na parede do rúmen. Os efeitos sobre os animais 

são crônicos e insidiosos, a contínua carga ácida pode reduzir a eficiência 

metabólica e desempenho geral (SMITH, 2006). No momento do abate, se 

pode observar alguns sinais de desordens metabólicas como rumenites no 
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epitélio ruminal e abscessos no fígado, sintomas associados à acidose 

(OWENS et al., 1998). 

Compostos que afetam a homeostase redox do organismo podem ser 

liberados na corrente sanguínea, pelo consumo elevado de carboidratos 

prontamente fermentescíveis (CELI, 2010), devido à elevação do nível 

metabólico. Ao longo da conversão dos nutrientes em energia, ocorre a 

liberação dos radicais livres. Os mais abundantes em sistemas biológicos são 

os radicais livres centrados em oxigênio e seus metabólitos, também 

conhecidos como espécies reativas ao oxigênio (ERO). Dentre eles, podemos 

citar: peróxido de hidrogênio, hidroxila e o íon peróxido. 

Aditivos como os antibióticos ionóforos são amplamente utilizados na 

indústria a fim de controlar acidose (NAGARAJA; LECHTENBERG, 2007). Os 

ionóforos atuam sobre bactérias produtoras de lactato, como o S.bovis e 

Lactobacillus spp., reduzindo a produção e acúmulo do ácido. A suplementação 

com esses produtos também reduz o consumo de alimento. Os ionóforos mais 

comumente utilizados são monensina, lasalocida e salinomicina. Outros 

antibióticos como tilosina e virginiamicina também possuem efeito inibitório 

sobre as bactérias Gram positivas produtoras de lactato no rúmen e podem ter 

efeito positivo no controle do pH ruminal (NAGARAJA, 2011). 

O estudo dos fatores metabólicos e nutricionais que afetam o estado 

oxidativo em ruminantes é uma interessante área de pesquisa, e crescentes 

estudos evidenciam as consequências fisiológicas e patológicas do estresse 

oxidativo em animais de produção. A indústria vem sofrendo grande pressão do 

consumidor para reduzir a utilização de antibióticos e promotores de 

crescimento na dieta de animais de produção, por consequência da demanda 

de produtos seguros para consumo humano (CELI, 2010). 

 

4.2 Utilização de ionóforos na produção de ruminantes 

 

A terminação em sistema de confinamento é uma das principais 

ferramentas utilizadas no objetivo de intensificação da criação de animais 

destinados à produção de carne, pois permite eficiência na mesma, reduzindo 

o tempo para terminação em detrimento de animais criados a pasto (NOTTER; 

KELLY; MCCLAUGHERTY, 1991). Considerando-se o processo de formação 
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de proteína pelos animais e o custo da mesma, é necessário o uso de animais 

geneticamente superiores e a exploração de seu crescimento em diferentes 

fases através da alimentação e utilização de aditivos na dieta (RANGEL et al., 

2008; SALMAN; PAZIANI; SOARES, 2006). 

De acordo com Tedeschi, Fox e Tylutki (2003), a utilização de aditivos 

alimentares que melhorem a conversão de nutrientes e reduzam as perdas de 

energia nas rotas fermentativas é um importante instrumento para reduzir os 

impactos da pecuária no meio ambiente, além de contribuir com a melhoria na 

produtividade e promover economia de recursos. O uso de ionóforos na 

alimentação de ruminantes é uma das ferramentas mais estudadas e eficientes 

no tocante à manipulação da fermentação ruminal, uma vez que modula a 

mesma, com melhor eficiência de energia e utilização de nitrogênio proveniente 

da dieta.  

Os ionóforos alteram as proporções molares de ácidos graxos de 

cadeia curta (AGCC) produzidos no rúmen (PERRY; BEESON; MOHLER, 

1976), mitigam a produção de metano (RUSSEL; STROBEL, 1989), reduzem a 

deaminação e absorção de amônia, aumentando o influxo de proteína oriunda 

da dieta para o intestino delgado (BERGEN; BATES, 1984) e reduzem a 

ocorrência de distúrbios digestivos (McGUFFEY; RICHARDSON; WILKINSON, 

2001) como acidose, cetose e timpanismo (NAGARAJA et al., 1997). 

Os ionóforos são produtos da fermentação por bactérias do gênero 

Streptomyces sp., que  manipulam a fermentação ruminal a fim de aumentar a 

produção de ácido propiônico, diminuir a produção de metano (que é 

responsável pela perda de 2 a 12% da energia do alimento) e diminuir a 

proteólise e deaminação da proteína dietética no rúmen (SALMAN; PAZIANI; 

SOARES, 2006), sendo constituídos por moléculas que, segundo Pressman 

(1976), se ligam aos íons metálicos e auxiliam seu transporte através da 

membrana celular.  

São classificados como antibióticos que reduzem ou inibem 

seletivamente o crescimento de microrganismos no rúmen, que interagem 

modificando a população microbiana, selecionando bactérias gram-negativas, 

produtoras de ácido propiônico, por estas serem resistentes aos ionóforos, e 

inibindo o crescimento das Gram-positivas, responsáveis pela produção dos 

ácidos acético, butírico e lático (GOMES, 2011).  
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Segundo Russell e Strobel (1989), os ionóforos são moléculas 

classificadas como antibióticos pelo FDA (Food and Drug Administration), no 

entanto não são de uso compartilhado com seres humanos. Sua ação é 

através do transporte de íons, formando complexos lipossolúveis com cátions, 

permitindo sua passagem pela membrana lipídica de bactérias gram-positivas e 

protozoários do rúmen, interferindo no equilíbrio sódio-potássio celular. 

Os ionóforos têm seu mecanismo de ação relacionado com a 

capacidade de alteração no fluxo de cátions através da membrana, que 

desencadeia uma reação de saída de K+ e entrada de H+, levando a um 

acúmulo de H+ no citoplasma das bactérias Gram-positivas, reduzindo o pH. As 

bactérias utilizam mecanismo de transporte ativo para dissipar o H+ intracelular, 

com gasto energético, reduzindo as reservas e a taxa de síntese de proteína, 

diminuindo a capacidade de divisão celular dos microrganismos (McGUFFEY et 

al., 2001). Assim, a utilização de ionóforos provoca um estado de letargia ou 

morte das bactérias através do mau funcionamento da bomba iônica que 

promove um desequilíbrio osmótico (RUSSELL; STROBEL, 1989).  

Segundo Bergen e Bates (1984), em dietas com elevada proporção de 

carboidratos fermentescíveis, os ionóforos tendem a reduzir a ingestão de 

alimento, sem afetar o ganho de peso, melhorando a conversão alimentar. Isto 

se dá, aparentemente, pelo aumento da energia disponível, reduzindo o 

consumo através da regulação do balanço energético corporal, em que esta 

energia é convertida em ganho adicional (RANGEL et al., 2008). 

Dentre os ionóforos utilizados na nutrição de ruminantes, o principal e 

mais estudado é a monensina sódica, um antibiótico carboxílico poliéter, 

inicialmente desenvolvido como coccidiostático empregado na alimentação de 

aves (MAGLIOCCA et al., 1994), sintetizada pela bactéria Streptomyces 

cinnamonensis (HANEY; HOEHN, 1967). 

De acordo com McGuffey, Richardson e Wilkinson (2001), os 

benefícios da utilização da monensina sódica sobre a produção de ruminantes 

já estão consolidados, todavia, a maior parte das pesquisas realizadas avaliou 

seu uso em bovinos. A monensina sódica comercializada no Brasil não traz 

recomendações específicas para a utilização na espécie ovina, e poucos 

estudos avaliaram seus efeitos na terminação de ovinos (MARTINS et al., 

2018). 



25 
 

 
 

Segundo Novilla (1992), doses acima de 12 mg/kg de PC são tóxicas 

para ovinos devido ao intenso metabolismo de cálcio nas fibras musculares, de 

modo que a sobrecarga de Ca intracelular excede a capacidade homeostática 

e promove alterações degenerativo-necróticas na fibra muscular. 

Martins et al. (2018) realizaram um levantamento a respeito das doses 

de monensina sódica utilizadas na maioria dos estudos com ovinos e 

encontraram que as mesmas variam de 22 a 33 mg/kg MS, que são inferiores 

ao nível de toxicidade.  

Polizel et al. (2016) avaliaram os efeitos de doses de narasina em 45 

cordeiros submetidos à uma dieta de 90% de concentrado e utilizaram como 

controle negativo uma dieta sem aditivos, e como controle positivo uma dieta 

contendo 25 mg de monensina/kg MS. Os autores verificaram que a narasina 

aumentou linearmente o GMD e a eficiência alimentar, no entanto, a utilização 

de 25 mg de monensina sódica não afetou o desempenho dos animais quando 

comparado ao tratamento sem aditivos. Tal resultado gerou questionamento no 

tocante aos efeitos da monensina em cordeiros alimentados com dietas com 

elevada proporção de concentrado, particularmente em relação à dose 

utilizada.  

O desempenho de 120 cordeiros alimentados com dietas contendo 0, 

5,5, 11, 22 ou 33 mg de monensina/kg MS foi avaliado por Nockels, Jackson e 

Berry (1978), e identificaram que os animais tratados com as doses de 5,5 e 11 

mg/kg MS apresentaram maior ganho de peso total, em detrimento dos animais 

tratados com as doses mais elevadas, que apresentaram resultados iguais em 

comparação ao tratamento controle. Os autores concluíram que a melhor dose 

de monensina sódica para cordeiros em terminação foi a de 5,5 mg/kg, que 

aumentou seu ganho médio diário, e ainda ressaltaram que essa dose difere 

muito da dose recomendada para bovinos. 

A inclusão de 0, 5, 10, 20 e 30 mg de monensina/kg na dieta de 300 

cordeiros foi avaliada por Joyner et al. (1979), e observou-se que a menor dose 

de monensina (5 mg/kg) reduziu conversão alimentar em comparação ao 

controle. Os autores também avaliaram a calorimetria respirométrica em 12 

cordeiros, que foram alimentados com 0, 10 ou 20 mg de monensina/kg MS. 

Observaram a redução na perda de energia através das fezes, urina e metano 

nos animais alimentados com 10 e 20 mg/kg. Isto é, as doses mais baixas (5 
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ou 10 mg/kg) demonstraram resultados satisfatórios quanto utilizadas em 

dietas de ovinos.  

No levantamento realizado por Martins et al. (2018), encontra-se que a 

dose de 25 mg/kg MS para ovinos, muito usada em experimentos de 

terminação de cordeiros, não traz benefícios em relação a fermentação 

ruminal, digestibilidade dos nutrientes e desempenho animal, e são citados 

trabalhos das décadas de 70 e 80 onde foram obtidos resultados positivos na 

fermentação ruminal, aumentando a eficiência energética dos animais e o 

desempenho e eficiência alimentar de cordeiros com doses menores (5,5 a 10 

mg/kg MS). Em um desses trabalhos (HORTON; STOCKDALE, 1981) testaram 

diferentes níveis do aditivo (0, 11, 22 e 33 mg/kg MS) em 96 cordeiros 

alimentados com uma dieta à base de cevada e farelo de alfafa, e verificaram 

que  as respostas de desempenho foram melhores sob a dose de 11 mg/kg 

MS.  

Polizel et al. (informação pessoal)¹ testaram diferentes doses de 

monensina sódica (0, 8, 16 e 24 mg/kg MS) em cordeiros alimentados com 

elevada proporção de concentrado e observaram efeito quadrático para GMD e 

EA, consequentemente para o peso final, e concluíram que a dose de 8 mg/kg 

MS resulta em melhor desempenho para cordeiros.  

 

_________ 

¹Fornecido por Daniel M. Polizel. Low doses of monensin alter the rumen parameters and 
increase the performance of lambs fed high concentrate diets. Mensagem recebida por 

dmpolizel@gmail.com em 28 mai. 2019. (Dados ainda não publicados) 



27 
 

 
 

4.3 Estresse oxidativo 

 

Ao longo da conversão dos nutrientes em energia, ocorre a liberação 

dos radicais livres. Os mais abundantes em sistemas biológicos são os radicais 

livres centrados em oxigênio e seus metabólitos, também conhecidos como 

espécies reativas ao oxigênio (ERO). ERO é um termo coletivo que inclui não 

apenas radicais livres centrados no oxigênio, como ânion superóxido e radical 

hidroxila, mas também alguns derivados não radicais de oxigênio, como 

peróxido de hidrogênio, e ácido hipocloroso (REILLY; SCHILLER; BULKLEY, 

1991). 

As ERO são continuamente liberadas no organismo como subprodutos 

normais do metabolismo celular e, em baixas concentrações, são essenciais 

para diversos fatores e processos fisiológicos, incluindo fosforilação de 

proteínas, transcrição e ativação de fatores, diferenciação celular, apoptose, 

maturação do ovócito e esteroidogênese e atuam no sistema imune 

combatendo antígenos, sendo eles altamente reativos na oxidação de agentes 

que destroem microrganismos, operando na resposta de defesa celular 

(AGARWAL; GUPTA; SHARMA, 2005; DRÖGE, 2002; MILLER; BRZEZINSKA-

SLEBODZINSKA; MADSEN, 1993). 

  Sua ação é regulada por antioxidantes que controlam as 

concentrações desses compostos. Se a concentração dos antioxidantes estiver 

igual ou acima da concentração de oxidantes, as células estão protegidas. 

Porém, na ocorrência de um desequilíbrio, ocasionando um aumento da 

concentração de oxidantes, ocorrerá o estresse oxidativo, que é como se 

denomina a liberação em excesso desses radicais livres no organismo. O 

estresse oxidativo ocorrerá quando o excesso de produção não puder ser 

neutralizado por mecanismos antioxidantes, levando potencialmente a 

alterações patológicas (LYKKESFELDT; SVENDSEN, 2007).  

Tais excessos podem ocasionar danos à funcionalidade celular, 

prejudicando os lipídeos celulares, proteínas e o DNA, podendo afetar o animal 

em condições sanitárias ou produtivas (SUGINO, 2006; CELI, 2010).  

Quando as ERO não são eficazmente removidas, o estresse oxidativo 

pode prejudicar a saúde. Diretamente, os efeitos incluem danos peroxidativos a 

importantes lípideos e macromoléculas. Indiretamente, alterações induzidas 
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pelas ERO em membranas celulares e componentes podem modificar vias 

metabólicas, resultando em fisiologia alterada e possivelmente patologia 

(MILLER; BRZEZINSKA-SLEBODZINSKA; MADSEN, 1993).  

A imparidade do desempenho animal causada pelas ERO pode estar 

relacionada tanto ou mais ao metabolismo alterado do que com danos reais 

nas células. A defesa antioxidante e as reações catalisadas por enzimas 

esteroidogênicas requerem equivalentes redutores fornecidos pelo NADPH 

(BHAGAVAM, 1978; SIES, 1985). O consumo excessivo de redutores 

equivalentes pelo estresse devido aos radicais livres pode diminuir o NADPH2 

e aumentar as concentrações de NADP apesar da atividade da derivação 

monofosfato, que gera a forma reduzida (GOLDEN; RAMDATH, 1987).  

O consumo de redutores equivalentes pelas reações das ERO pode 

diminuir a oferta de NADPH disponível para importantes processos fisiológicos. 

Adicionalmente, a indução da derivação de monofosfato por aumento do 

desequilíbrio das ERO pode desviar a glicose de outras vias. Essa 

possibilidade pressupõe maior importância quando a exigência de glicose e a 

quantidade disponível no ruminante são consideradas (MILLER; BRZEZINSKA-

SLEBODZINSKA; MADSEN, 1993). 

Vários mecanismos de defesa estão disponíveis para prevenir danos 

oxidativos, incluindo sistemas de eliminação, como as enzimas glutationa 

peroxidase (GSH-Px) e a superóxido dismutase (SOD). Além disso, os grupos 

tiol, comumente encontrados na cadeia lateral da cisteína, são os sítios 

quimicamente mais reativos em proteínas, como a albumina, e possuem fortes 

propriedades redutoras (MORAN; GUTTERIDGE; QUINLAN, 2001; SORIANI; 

PIETRAFORTE; MINETTI, 1994). 

Os antioxidantes endógenos podem ser divididos em três grupos 

principais (MILLER; BRZEZINSKA-SLEBODZINSKA; MADSEN, 1993). O 

primeiro grupo compreende antioxidantes enzimáticos, incluindo superóxido 

dismutase (SOD) e glutationa-peroxidase (GSH-Px), e representa a principal 

forma de defesa antioxidante intracelular. A atividade da GSH-Px no plasma 

contribui para a defesa oxidativa de tecidos animais catalisando a redução de 

peróxidos de hidrogênio e lipídios (HALLIWELL; CHIRICO, 1993) e também é 

considerada um indicador de estresse oxidativo (TÜZÜN et al., 2002). A GSH-

Px funciona em reações de redução da oxidação celular para proteger a 
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membrana celular do dano oxidativo causado por radicais livres (FLOHE; 

GUNZLER; SCHOCK, 1973). 

O selênio é um componente estrutural de proteínas específicas 

denominadas selenoproteínas. Estas são agrupadas em cinco glutationa 

peroxidases (GPx), três deiodinases, três tioredoxina redutases, selenofosfato 

sintetase, selenoproteína P, selenoproteína W, 15kDa-selenoproteína e 18kDa-

selenoproteína (BEHNE; KYRIAKOPOLUS, 2001; KÖHRLE, 2000). As enzimas 

peroxidases possuem como função proteger as células do dano oxidativo e 

assegurar a integridade de membrana. As membranas particularmente em 

risco incluem as células vermelhas do sangue e as células gastrintestinais 

(BEHNE; KYRIAKOPULOS, 2001). 

Assim como a GSH-Px, a enzima SOD é classificada como um 

antioxidante endógeno, que catalisa a reação de dismutação do superóxido 

em peróxido de hidrogênio (    ), e de acordo com Halliwell e Chirico (1993), 

é considerada a primeira defesa contra os pro-oxidantes. Uma vez que a SOD 

aumenta a produção de     , as células somente estarão protegidas com o 

aumento simultâneo da atividade da enzima catalase e da GHS-Px (FREI, 

1994; KEHRER; SMITH, 1994). 

 A catalase tem como função catalisar a reação de redução do peróxido 

de hidrogênio produzido pela SOD em duas moléculas de     e uma de   . 

Uma vez que a GSH-Px é relacionada diretamente com a remoção do 

peróxido de hidrogênio durante a reação de dismutação das ERO, é esperada 

uma redução simultânea nos níveis dos mesmos (DRÖGE, 2002).  

Estudos em ovinos mantidos a pasto indicaram que a atividade da 

GSH-Px é influenciada pelas características do solo e da pastagem e pela 

estação (ANDRÉS et al., 1997; ANDRÉS et al., 1999. Uma vez que a 

atividade da SOD aumenta a produção de    , a proteção contra o oxigênio 

reativo seria dada apenas por um aumento simultâneo nas atividades de 

catalase e GSH-Px e disponibilidade de glutationa (FREI, 1994; KEHRER; 

SMITH, 1994). 

Estudos em cabras leiteiras mostraram que as concentrações de 

albumina no plasma são significativamente reduzidas durante o verão (DI 

TRANA et al., 2006). Esta informação é bastante relevante considerando que 

a albumina faz parte do conjunto antioxidante, sendo um eliminador de 
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radicais livres (HALLIWELL, 1988). A albumina é sintetizada exclusivamente 

pelo fígado e é a principal fonte de SH (tióis proteicos) plasmático. A redução 

da função hepática, geralmente observada no período pós-parto, pode 

explicar níveis plasmáticos e de albumina mais baixos. Estudos em vacas 

leiteiras confirmaram o papel antioxidante desempenhado pela albumina 

particularmente perto do parto, quando os animais geralmente não recebem 

suplementação vitamínica / mineral (CASTILLO et al., 2005). 

O terceiro grupo é representado pelos antioxidantes não enzimáticos 

de baixo peso molecular, e é encontrado principalmente no plasma, mas 

também em outros fluidos extracelulares e intracelulares. A capacidade 

antioxidante primária do soro é derivada de antioxidantes não enzimáticos, 

como a glutationa (GSH), o α-tocoferol, β-caroteno e ácido úrico (HALLIWELL; 

GUTTERIDGE, 1989). Em particular, o GSH desempenha um papel 

importante na proteção de células contra o estresse oxidativo e agentes 

tóxicos. Atua como substrato ou co-substrato em reações enzimáticas e 

também reage diretamente com radicais livres e peróxidos lipídicos (BRIVIBA; 

SIES, 1994). 

Apesar dos importantes papéis biológicos das ERO, se presentes no 

organismo em elevadas quantidades, sua ação passa a ser responsável por 

danificar as células do animal, causando danos especialmente aos ácidos 

graxos poliinsaturados das membranas fosfolipídicas da célula, resultando em 

peroxidação dos lipídeos e alterações na qualidade da carne, seja ela 

exsudativa ou de nutrientes (OLIVO, 2006). O malondialdeído (MDA) é um 

dos vários produtos finais de baixo peso molecular, formado durante a 

decomposição induzida por radicais de ácidos graxos poliinsaturados. O MDA 

reage prontamente com o ácido tiobarbitúrico produzindo um pigmento 

avermelhado que pode ser facilmente medido por espectrofotometria na forma 

de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) (JANERO, 1990). 

Pode-se observar que para a mensuração do estresse oxidativo, faz-se 

necessário efetuar um conjunto de análises referentes aos antioxidantes e 

pró-oxidantes para se atingir parâmetros significativos a respeito da 

homeostase redox do animal. 

Existe um crescente interesse no papel do estresse oxidativo sobre as 

doenças de ruminantes devido à ligação entre a defesa antioxidante e os 
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sistemas imunológicos de humanos e não ruminantes (JACOB, 1995; SIES; 

STAHL; SUNDQUIST, 1992).  

De acordo com Lykkesfeldt e Svendsen (2007), os primeiros estudos a 

respeito da relação do estresse oxidativo com doenças em animais de 

produção foram realizados em suínos, bovinos de corte e equinos, focando nos 

níveis de ascorbato e produção de óxido nítrico. Estudos em suínos e bovinos 

têm sido esporádicos e, principalmente a respeito de doenças infecciosas como 

pneumonia, enterite, mastite, endometrite e sepse. Estudos em equinos, em 

particular cavalos de corrida e cavalos com obstrução das vias aéreas foram 

mais minuciosos, incluindo avaliação de obstrução recorrente das vias aéreas, 

hemorragia pulmonar induzida por exercício, laminite, artrite e estrangulamento 

intestinal. 

O estresse oxidativo pode contribuir para o início de distúrbios no peri-

parto em vacas de leite (MILLER; BRZEZINSKA-SLEBODZINSKA; MADSEN, 

1993). Também se relatou que vacas expostas a estresse térmico moderado 

(temperatura retal de 39,5 ± 0,2 ºC) como resultado de índice de temperatura e 

umidade alta no verão apresentaram maior atividade de SOD eritrocitária, 

GSH-Px, tióis intracelulares e substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico em 

comparação a vacas paridas na primavera; estes dados fornecem evidências 

de estresse oxidativo em vacas em fase de lactação nos meses quentes de 

verão em climas tropicais (INGRAHAM; STANLEY; WAGNER, 1979). 

Chirase et al. (2004) avaliaram o estresse causado pelo transporte em 

bezerros e encontraram o aumento das concentrações séricas de 

biomarcadores de estresse oxidativo, que estão relacionados a episódios de 

doença respiratória bovina e mortalidade. Em contrapartida, Hutcheson e Cole 

(1985) constataram que a suplementação de bezerros com vitamina E (800 a 

1.600 UI / bezerro / d) reduziu em 12% a 27% a incidência de doença 

respiratória bovina e influenciou positivamente no desempenho através do 

aumento do ganho médio diário de peso. 

Os efeitos deletérios do estresse oxidativo na produção estão 

concentrados em características sanitárias, produtivas e reprodutivas dos 

animais e também na qualidade da carne. Para que o produto final mantenha 

sua qualidade até chegar à mesa do consumidor, é necessário que a carne 
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mantenha sua capacidade de resistir aos processos deteriorantes dos 

nutrientes, como a oxidação lipídica e proteica.  

A peroxidação lipídica pode afetar a estrutura e função das membranas 

em vários aspectos, reduzindo o conteúdo relativo de ácidos graxos 

poliinsaturados, formando peróxidos lipídicos que podem estimular ou inibir a 

conformação de proteína na membrana, produzir tióis oxidantes que podem 

afetar as atividades enzimáticas, reduzir da fluidez lipídica na membrana e 

liberar produtos de degradação do local pela peroxidação lipídica (AMES; 

SHIGENAGA; HAGEN, 1993), afetando a qualidade da carne e o tempo de 

prateleira do produto final (LAWRIE, 2005). 

A utilização de antioxidantes também pode apresentar efeitos 

significativos no produto post mortem. A ministração de antioxidantes 

dietéticos apresenta melhores efeitos em relação aos ministrados após o 

abate (KERRY et al., 1999). A utilização de minerais como o selênio, cobre, 

vitaminas E e C, entre outros, se mostra eficaz no controle do estresse 

oxidativo (CELI, 2010).  

O uso de alimentos alternativos naturalmente ricos em antioxidantes, 

de acordo com Martin e Kadokawa (2006), é uma nova ferramenta de 

gerenciamento ética e de fácil utilização. O efeito da suplementação dietética 

com antioxidantes em ruminantes não foi totalmente avaliado, necessitando 

de maiores investigações a respeito do papel e da atividade de antioxidantes 

naturais não comumente presentes nas dietas (CELI, 2010). 

 

4.4 Lignina purificada na dieta de ruminantes 

 

Atualmente, existem vários produtos disponíveis no mercado para 

serem usados como aditivo na alimentação de animais de produção, e também 

existe uma crescente preocupação pública com o uso de antibióticos na 

alimentação, pois esta prática pode contribuir para o aparecimento de bactérias 

resistentes. A União Europeia impôs uma proibição total ao uso de antibióticos 

como promotores de crescimento em 2006 e há crescente pressão sobre a 

cadeia produtiva em todo o mundo para restringir o uso sub-terapêutico das 

substâncias (WANG et al., 2000). No entanto, seu uso terapêutico é permitido. 

Os compostos naturais de plantas vêm sendo estudados como alternativas aos 
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antibióticos, e mostraram que compostos secundários como polifenóis e 

saponinas possuem fortes atividades antiparasitárias (BAE et al.,1993; 

McALLISTER et al., 1994; WANG et al., 2000).  

A lignina compreende um grupo de polímeros fenólicos que são 

componentes essenciais da estrutura da parede celular dos vegetais, 

compondo cerca de um terço da mesma (PAN et al., 2006). Segundo Boudet e 

Grima-Pettenati (1996), é o segundo composto natural mais abundante depois 

da celulose no planeta Terra.  É essencial como suporte mecânico para 

lâminas de folhas e caules, e confere resistência e rigidez às paredes das 

plantas. A lignina também atua como uma barreira física contra pragas e 

doenças (VANCE; KILRK; SHERWOOD, 1980).  

Mundialmente, cerca de 50 a 100 milhões de toneladas de lignina são 

separadas da madeira durante a fabricação de papel e celulose a cada ano. No 

entanto, apenas uma pequena porção (1% a 2%) deste material é processada 

em produtos de valor agregado, sendo a maior parte incinerada (GOSSELINK 

et al., 2004; LORA; GLASSER, 2002). Na nutrição animal, a lignina é 

considerada principalmente uma barreira para a digestibilidade. Existem 

utilizações da mesma pela indústria de alimentação animal como aglutinante 

para rações peletizadas (BAURHOO; PHILLIP; RUIZ-FERIA, 2007).  

Acredita-se que a lignina interfira na degradação microbiana dos 

polissacarídeos de fibra, atuando como uma barreira física, e por ligações 

cruzadas com os polissacarídeos. Vários tipos de células de gramíneas 

tornam-se lignificadas durante a maturação, enquanto as células do xilema são 

os únicos tecidos lignificados em leguminosas (WILSON, 1993). 

As fortes ligações de carbono-carbono e éter na lignina a tornam 

resistente à degradação. Por essa razão, a lignina é geralmente aceita como o 

principal fator responsável por limitar a digestão de forragens, reduzindo assim 

seu valor nutricional (BESLE; CORNU; JOUANY, 1994; VAN SOEST, 1994). 

Na madeira, a lignina é fortemente entrelaçada com a celulose e a 

hemicelulose por forças não covalentes ou ligações covalentes para formar 

complexos de carboidratos (PEREZ et al., 2002), e não existe em uma forma 

pura (LAWOKO; HENRIKSSON; GELLERSTEDT, 2005). Na indústria de 

fabricação de papel, a lignina purificada é recuperada como um subproduto da 

produção de celulose durante a sulfitação de madeira. Entretanto, diferenças 
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nos tratamentos de sulfitação produzem diferentes fragmentos de lignina 

(BAURHOO; PHILLIP; RUIZ-FERIA, 2007).  

No processo sulfito, o ácido sulfúrico é usado para converter a lignina 

em lignosulfonatos. O processo Kraft, que utiliza hidróxido de sódio e sulfeto de 

sódio para extrair lignina da celulose nas fibras de madeira, é mais eficiente e 

produz fibras mais resistentes. Em contraste, o processo Alcell interrompe a 

integridade química da lignina nativa, produzindo assim fragmentos purificados 

de lignina como um co-produto (PYE, 1996). Este processo envolve etanol 

aquoso como licor de cozimento a temperaturas entre 185 e 195 ºC.  

Assim, a lignina, em sua forma purificada, possui estruturas químicas 

que diferem da lignina nativa. Por esta razão, a lignina purificada pode conter 

propriedades biológicas não características da lignina nativa. A lignina 

purificada é usada principalmente para fins industriais e de construção, e não 

tem aplicação conhecida e consolidada na produção animal (BAURHOO; 

PHILLIP; RUIZ-FERIA, 2007). 

O processo Kraft de produção de celulose de eucalipto consiste em um 

pré-tratamento realizado no cavaco do eucalipto, onde hidróxido de sódio e 

sulfeto de sódio em solução são os reagentes químicos utilizados para extrair a 

lignina da madeira. O processo de extração desta lignina corresponde na 

quebra de ligações alfa-O-4 e Beta-O-4 da macromolécula de lignina, liberando 

os chamados molignóis (unidades fenilpropano).  

Ocorre então, a liberação de compostos fenólicos de baixo peso 

molecular. Devido à lignina ser uma macromolécula complexa, seu mecanismo 

de ―extração‖ da parede celular da biomassa pelo processo kraft ainda é 

baseado em hipóteses. 

O ácido pirolenhoso é um líquido marrom liberado da madeira após a 

extração, produzido pela destilação de madeira na ausência de ar. Quando o 

gás gerado pela combustão é resfriado, ele se condensa em líquido. A 

carbonização de muitos tipos diferentes de madeira pode ser usada para 

produzir vários ácidos pirolenhosos, incluindo eucaliptos, carvalho, bambu, 

mangue, casca de coco e macieiras (AMEM-CHEN; PAKDEL, 1977; GUILLÉN; 

MANZANOS, 2002; LOO; JAIN; DARAH, 2007; LOO; JAIN; DARAH, 2008; 

PIMENTA et al., 2000; WITITSIRI, 2011).  
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Muitas fontes diferentes de ácido pirolenhoso foram reconhecidas 

como inibidores seguros e naturais com várias atividades biológicas, como 

aplicações antifúngicas, termiticidas e repelentes. Além disso, o ácido 

pirolenhoso exibe um alto grau de atividade antimicrobiana contra vários 

microrganismos, juntamente com atividade antioxidante significativa (AMEN-

CHEN; BAIMARK; NIAMSA, 2009; HWANG et al., 2005; MA et al., 2011;; VAN 

BERGEN et al., 2000; VELMURUGAN; HAN; LEE, 2009). 

Através da pirólise da lignina, diversas frações químicas de classes 

diferentes são liberadas: aldeídos, cetonas, álcoois; ácidos; ésteres; derivados 

de furano e pirano; derivados fenólicos; hidrocarbonetos e compostos 

nitrogenados. Entre eles, a fração fenólica provavelmente representa a mais 

importante, tanto do ponto de vista qualitativo quanto quantitativo. Esta fração é 

constituída principalmente por fenol, 2-metoxifenol (guaiacol), 2,6-dimetoxifenol 

(siringol) e seus derivados, e por di-hidroxibenzenos (GUILLÉN; MANZANOS, 

1996; GUILLÉN; IBARGOITIA, 1999). 

O guaiacol é um produto natural fenólico isolado pela primeira vez da 

resina Guaiac e pela oxidação da lignina. Contém um grupo metoxi e é o éter 

monometílico do catecol. É facilmente oxidado pelo ferro heme das 

peroxidases, incluindo a peroxidase das enzimas ciclo-oxigenase (COX). 

Portanto, serve como um co-substrato redutor para reações de COX. É um óleo 

aromático amarelado que agora é comumente derivado de guaiacum ou 

creosoto de madeira. É usado na medicina humana como expectorante, 

antisséptico e anestésico local (THE HUMAN...,  2019) 

O guaiacol é utilizado na sedação pulpar ductal tradicional na 

odontologia e tem a propriedade de induzir a proliferação celular; é um potente 

eliminador de radicais reativos de oxigênio e sua atividade sequestradora de 

radicais pode estar associada ao seu efeito na proliferação celular. É usado na 

preparação de vanilina sintética. Também está presente na fumaça da madeira, 

como um produto da pirólise da lignina (HMDB, 2019).  

Assim como outros compostos fenólicos, o guaiacol possui 

propriedades analgésicas (HIRAFUJI, 1984; PARK et al., 2009), antioxidantes 

(MIMURA et al., 2005; GALANO; LÉON-CARMONA; ALVAREZ-IDABOY, 

2012), antimicrobianas (BURT, 2004; LIU et al., 2011). 
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Dependendo de sua concentração, o guaiacol pode ser citotóxico, e por 

ser um fenol substituído, é um ácido fraco que pode ser corrosivo aos tecidos 

(TISSERAND; YOUNG, 2014). Tem sido utilizado na alimentação de 

ruminantes como um dos componentes de produtos comerciais que utilizam em 

sua mistura óleos essenciais, como o Crina® Ruminants, composto por uma 

mistura de óleo de timol, eugenol, vanilina, guaiacol e limoneno (CASTILLEJOS 

et al., 2005; MCINTOSH et al., 2003).  

Tal como o guaiacol, o siringol e seus derivados são produtos 

característicos da pirólise da lignina, sendo por isso um dos principais 

componentes do fumo de madeira, responsável pelo aroma da fumaça durante 

a pirólise (RODRIGUES, 2014). É conhecido por suas propriedades sensoriais, 

antioxidantes e antimicrobianas (MILLY; TOLEDO; RAMAKRISHNAN, 2004). 

Estudos relacionados à utilização de polifenóis na medicina humana 

têm sugerido que os mesmos podem exercer diversos benefícios à saúde, 

como a inibição da oxidação de lipoproteínas de baixa densidade e redução do 

risco de doenças cardíacas (HEINONEN; MEYER; FRANKEL, 1998; MEYER et 

al., 1997), além de propriedades antiinflamatórias e anticarcinogênicas, bem 

como serem efetivos antioxidantes de lipídios nos alimentos (MIYAKE et al., 

1999; SHAHIDI; WANASUNDARA, 1992; WANG et al., 1999).  

Oh-Hara et al. (1990) e Phillip, Idziak e Kubow (2000) sugeriram que a 

lignina semi-purificada de biorrefinas lignocelulósicas pode ter tanto aplicações 

antimicrobianas quanto nutricionais na produção de bovinos de corte. 

Phillip, Idziak e Kubow (2000) observaram que a lignina Alcell (12,5 

g/kg de MS) melhorou o ganho de peso dos bezerros holandeses mas, nenhum 

benefício foi observado ao aumentar os níveis de lignina na dieta (25 ou 50 

g/kg). 

Ricke et al. (1982) avaliaram que a indulina, uma lignina Kraft 

purificada da indústria de papel (40 e 80 g/kg de MS),  melhorou o ganho de 

peso e a eficiência alimentar de frangos de corte.  

Baurhoo, Phillip e Ruiz-Feria (2007) notaram que a adição de baixos 

níveis de lignina na dieta (1,25%) aumentou a altura das vilosidades, o número 

de células caliciformes (responsáveis pela secreção da mucina), e a população 

de bactérias benéficas (Lactobacillus sp.  e Bifidobacterium sp.) no ceco 

intestinal de frangos de corte, apresentando também uma tendência em reduzir 
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a população de E. coli   nos excrementos. Phillip, Phillip e Ruiz-Feria (2000) 

observaram uma melhora no crescimento de bezerros suplementados com 

lignina  (Alcell lignina) ao nível de 12,5 g/kg de MS.  

Wang et al. (2000) observaram uma melhora linear da eficiência 

alimentar de cordeiros submetidos a uma dieta a base de grãos e adição de 

lignina purificada, sem alteração no crescimento e características de carcaça, 

além de constatar um aumento na digestão ruminal da dieta e reduzir a 

produção de metano. A lignina purificada (15 g/kg de MS) de palha de trigo 

(lignina desidratada com hidróxido de sódio) aumentou a eficiência alimentar de 

cordeiros em 9%.  

Wang, McAllister e Lora (2017) constataram que a adição de lignina na 

dieta diminuiu linearmente a cobertura de gordura durante o período de 

crescimento, mas tendeu a aumentar linearmente a área de olho de lombo 

(AOL) durante o período de terminação de bovinos em confinamento, 

melhorando a qualidade da carcaça e tendendo a aumentar a porção de carne 

comercializável, possuindo potencial para melhorar a eficiência alimentar e a 

qualidade da carne. Trabalhos anteriores sugeriram que ligninas purificadas 

também possuem propriedades antioxidantes (AYYACHAMY et al., 2013; 

DONG et al., 2011; UGARTONDO; MITJANS; VINARDELL, 2008). 

De acordo com Catignani e Carter (1982), os fragmentos fenólicos da 

lignina Kraft, obtidos como subproduto durante extração de celulose no 

processo de fabricação de papel por hidrólise alcalina de madeira, são tão 

eficazes quanto a vitamina E como antioxidante em humanos. 

Diante do exposto, a premissa deste estudo foi avaliar os efeitos da 

lignina Kraft como aditivo comparado à monensina, ionóforo conhecido, e ao 

Selênio e vitamina E, antioxidantes conhecidos, sobre o desempenho, saúde 

ruminal, controle do estresse oxidativo e características da carcaça e da 

qualidade da carne de cordeiros alimentados com dietas com elevada 

proporção de concentrado. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 Local 

 

O experimento foi realizado no anexo do Laboratório de Avaliação 

Animal e Qualidade da Carne presente no Departamento de Zootecnia da 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos em Pirassununga – SP, 

em área sob as coordenadas 21º 59’ de latitude sul e 47º 26’ de longitude oeste 

(W. Gr) e altitude média de 635 metros. Segundo a classificação de Koppen, o 

clima da região é classificado como Cwa, mesotérmico com chuvas 

predominantemente no verão, apresentando inverno seco e verões quentes, 

com temperatura média anual de 22ºC e pluviosidade média anual próxima a 

1363 mm. 

 

5.2 Animais, instalações e tratamentos 

Foram utilizados 32 cordeiros machos, não castrados, cruzados da 

raça Dorper x Santa Inês, recém-desmamados, com peso corporal médio inicial 

e idade de 23±6,3 kg e 60 dias, respectivamente. Os animais foram mantidos 

em galpão coberto, em gaiolas individuais (2 x 1,25 m) com piso ripado e água 

a vontade e foram alimentados ad libitum às 07h00 (80%) e às 17h00 (20%).  

 

 

Figura 1 – Animais nas baias de confinamento 

 

                                                                        Fonte: autoria própria 
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A dieta foi composta por 10% de volumoso (feno de capim Cynodon 

sp.) e 90% de concentrado a base de milho grão, contendo farelo de soja, ureia 

e minerais, diferindo apenas na inclusão ou não dos aditivos. A mistura foi feita 

em misturador tipo horizontal com hélices helicoidais, com duração de 10 

minutos por batida. 

Utilizou-se o delineamento em blocos casualizados, utilizando-se o 

peso corporal inicial como critério de blocagem, no qual os 32 animais foram 

distribuídos em três blocos com quatro tratamentos, onde cada animal (baia) foi 

considerado uma unidade experimental, sendo oito repetições por tratamento: 

 

1) Tratamento CTL: sem aditivos. 

2) Tratamento MON: monensina (15 mg/kg MS).  

3) Tratamento LKR: lignina Kraft (12,5 g/kg MS).  

4) Tratamento SeE: selênio (Se) e vitamina E (0,33 mg/kg e 100 UI/kg, 

respectivamente). O requerimento de Se para ovinos desta categoria 

é de 0,26 mg/kg MS (NRC, 2007). 

 

A lignina purificada utilizada neste experimento foi extraída da madeira 

de Eucalyptus urograndis, resultante do processo Kraft de produção de 

celulose de eucalipto.  

O produto foi composto por 97% de lignina (rica em compostos 

fenólicos como guaiacol e siringol). O restante da composição corresponde a 

cerca de 3% de cinzas e carboidratos (xilose e glicose). 

Os animais foram adaptados às instalações e ao manejo durante cinco 

dias. A quantidade de alimento ofertada para o primeiro dia de confinamento foi 

de 4% do peso vivo em matéria seca da dieta e o nível de oferta foi ajustado 

para manter consumo ad libitum (10% sobras).  

A sobra dos cochos foi retirada diariamente durante os primeiros dias 

de confinamento, sendo que após este período as sobras passaram a ser 

retiradas três vezes por semana antes do trato da manhã, fazendo-se a média 

do consumo para cada baia. 

A quantidade de alimento fornecido e as sobras foram registradas 

diariamente. Amostras foram recolhidas e devidamente acondicionadas em 

sacos plásticos para análise de matéria seca, proteína bruta, nitrogênio não 
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proteico, fibra em detergente ácido e fibra em detergente neutro, segundo os 

padrões da AOAC - Association of Official Agricultural Chemists (1995). Os 

nutrientes digestíveis totais foram estimados segundo Weiss, Conrad e Pierre 

(1992). Os teores de Se dos tratamentos CTL, LKR, MON e SeE  foram 

analizados por fluorimetria (OLSON; PALMER; CARY, 1975), com 

concentrações de 0,13, 0,17, 0,12 e 0,29 mg/kg MS, respectivamente.  

A ingestão média diária de matéria seca (IMS) foi calculada através da 

quantidade de MS da dieta fornecida menos a quantidade de MS das sobras. A 

eficiência alimentar (EA) dos animais foi obtida como a razão entre ganho de 

peso e IMS. Para o monitoramento do ganho médio diário (GMD), os animais 

foram pesados a cada 14 dias pela manhã, sem jejum prévio para evitar 

possível acidose. Antes de iniciar o período experimental, fezes foram 

coletadas para a análise preventiva de ovos por grama de fezes (OPG). A 

composição química e os nutrientes da dieta utilizada estão presentes na 

tabela 1. 
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 Tabela 1 - Composição percentual das dietas com base na MS 

  Tratamentos 

Ingredientes (%) CTL LKR MON SeE 

Milho grão moído 72,80 71,55 72,79 72,73 

Farelo de soja 14,00 14,00 14,00 14,00 

Feno coastcross 10,00 10,00 10,00 10,00 

Calcáreo calcítico 1,50 1,50 1,50 1,50 

Suplemento mineral1 0,70 0,70 0,70 0,70 

Uréia 0,50 0,50 0,50 0,50 

Cloreto de amônia 0,50 0,50 0,50 0,50 

Lignina Kraft2  - 1,25  -  - 

Rumenpac3  -  - 0,0075  - 

Suplemento Selênio + Vitamina E4  -  -  - 0,0700 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 

NUTRIENTES %         

Nutrientes digestíveis totais 80,40 79,30 80,40 80,34 

Proteína bruta 18,08 18,06 17,83 18,14 

Proteína degradável no rúmen 10,15 10,14 10,01 10,18 

Fibra em detergente neutro 20,27 22,67 18,84 18,77 

Fibra em detergente neutro efetiva 9,72 9,72 9,72 9,72 

Fibra em detergente ácido 13,23 12,33 11,43 11,07 

N ligado à fibra em detergente neutro 0,26 0,31 0,26 0,25 

N ligado à fibra em detergente ácido 0,36 0,35 0,37 0,32 

Lignina em detergente ácido 2,48 2,77 1,65 1,69 

Ca 0,80 0,61 0,74 0,74 

P 0,28 0,29 0,27 0,27 

Se, mg/kg 0,13 0,17 0,12 0,29 
1
 Coplasal Ovinos

®
 (Coplacana) Cálcio 155g, Fósforo 83g, Magnésio – 10g , Enxofre – 35g, 

Sódio – 120g, Cobre – 756mg, Zinco – 2.800mg, Iodo – 56mg, Cobalto – 44mg, Selênio – 
14mg, Flúor - 250mg.  
2
 Suzano Papel e Celulose S.A 

3
 Rumenpac

®
 - Mcassab (Monensina mínimo 200 mg/kg) 

4
 E-S-E Super

® 
- Vetnil (150mg Selênio/ 150000 UI Vit.E/kg produto) 

 

5.3 Análises bioquímicas 

 

5.3.1 Estresse oxidativo  

 

Para análises de estresse oxidativo foram realizadas três colheitas de 

sangue (antes de iniciar os tratamentos, aos 29 e aos 54 dias de 

confinamento), para avaliar a atividade enzimática e o balanço 

oxidante/antioxidante. Os animais foram contidos nas baias para minimizar a 
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movimentação e o estresse causado durante o manejo, e as amostras de 

sangue foram coletadas via punção venosa intrajugular. 

As coletas foram realizadas com tubos Vacutainer®, sendo um com 

EDTA para separação de plasma e outro sem para separação de soro. Avaliou-

se os níveis de glutationa peroxidase (GSH-Px), superóxido dismutase (SOD), 

catalase e peroxidases no plasma, devido a sua maior capacidade de 

conservação de metabólitos pela não ocorrência de uma cascata de 

coagulação, permitindo que as enzimas não sejam retidas no agregado 

plaquetário, promovendo melhor homogeneidade dos metabólitos em 

detrimento do soro. Os níveis de peróxido de hidrogênio (H2O2) foram avaliados 

no soro devido à especificação do kit comercial de análise.  

As avaliações foram feitas através dos kits comerciais (BioAssay 

Systems®) específicos para cada metabólito que disponibilizaram a 

mensuração da atividade enzimática no plasma ou soro sanguíneo através da 

preparação da reação química e leitura em espectrofotômetro (Multiskan GO – 

Thermo Scientific®). O valor da atividade enzimática de cada amostra foi 

calculado a partir dos valores de absorbância obtidos após a leitura. A 

metodologia adotada para a utilização de cada kit e para os cálculos foi 

seguida de acordo com as especificações do fabricante. 

 

5.4 Abate, mensurações na carcaça e coleta de amostras 

 

Após 55 dias de confinamento, os cordeiros foram transportados ao 

matadouro-escola da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos em 

caminhão próprio para ovinos, com distância de 200 m do galpão experimental. 

O abate foi realizado seguindo os procedimentos humanitários estabelecidos 

pela legislação brasileira. Os animais foram insensibilizados através do 

atordoamento com pistola de dardo cativo penetrante e a sangria foi feita pelo 

corte da veia jugular e da artéria carótida. As carcaças foram então esfoladas, 

evisceradas, lavadas, identificadas e pesadas para determinação do peso de 

carcaça quente (PCQ) (Figuras 2 e 3).  
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Figura 2 - Pesagem individual das carcaças 
dos animais após o abate. Fonte: 
Autoria própria. 

Figura 3 - Carcaças dos animais após o abate. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Após uma hora, mensurou-se o pH e a temperatura das carcaças (TC) 

no músculo Longissimus na altura da 12° costela, utilizando termômetro e 

peagâmetro digitais com  probe de penetração (modelo HI8314, Hanna 

Instruments) e armazenadas em câmara fria (0-2 °C) por 24 horas. Após este 

período, as carcaças foram novamente pesadas para a determinação do peso 

de carcaça fria (PCF), pH e T ºC, medidos no mesmo local. O rendimento de 

carcaça fria (RCF) foi calculado através da razão entre o peso da carcaça fria e 

o peso vivo final do animal, multiplicada por 100.  

As carcaças foram divididas ao meio, e a meia-carcaça esquerda foi 

seccionada entre a 12ª e a 13ª costela para a mensuração da área de olho de 

lombo (AOL) com uma grade reticulada transparente específica de 1 cm2 e a 

espessura de gordura subcutânea (EGS), utilizando uma régua com graduação 

milimétrica. 

 

5.4.1 Cor, perdas por cocção, força de cisalhamento e tempo de 

prateleira 

 

A analise de cor foi feita 30 minutos após a exposição ao oxigênio pela 

secção do músculo Longissimus entre a 12° e 13° costelas, através de um 

espectrofotômetro portátil (modelo CM2500d Konica Minolta Brasil), utilizando 
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um iluminante D65, com ângulo de observação de 10º e abertura do obturador 

de 10 mm, previamente calibrado com os padrões preto e branco, operando no 

sistema CIE L*a*b (CIE, 1986) (em que L* é o croma associado à luminosidade 

(L*=0 preto, 100 branco), a* é o croma que varia do verde (-) ao vermelho (+), e 

b*, que varia do azul (-) ao amarelo). A avaliação da cor foi realizada em três 

pontos distintos da amostra e tomando-se como valor da cor a média das três 

leituras. 

Para a análise da força de cisalhamento (maciez - FC) e perdas por 

cocção (PPC), três bifes de aproximadamente 2,5 cm de espessura foram 

removidos do músculo Longissimus entre a 12ª e a 13ª costela, embalados a 

vácuo e imediatamente congelados para posterior análise. No dia anterior à 

avaliação da maciez, as amostras foram descongeladas em geladeira (2 - 5°C), 

retiradas da embalagem e pesadas individualmente para determinação do peso 

inicial.  

Em seguida, um termômetro foi inserido no centro geométrico de cada 

bife e as amostras foram aquecidas em um forno elétrico industrial (modelo 

F130 / L, Fornos Elétricos Flecha de Ouro Ind. E Com. Ltda., São Paulo, Brasil) 

a 170 oC até a temperatura interna atingir 40 oC. Os bifes foram então virados e 

cozidos até atingir uma temperatura interna de 71 °C. As amostras foram 

resfriadas à temperatura ambiente (22 oC), novamente pesadas, envoltas em 

filme plástico e armazenadas no refrigerador (4-6 oC) até o dia seguinte. A 

diferença do peso das amostras antes e após o cozimento foi utilizada para 

determinar percentual de perdas por cocção.  

Foram retirados quatro a seis cilindros (1,27 cm de diâmetro) de cada 

amostra paralelamente à orientação da fibra muscular e cisalhados em um 

texturômetro (TMS-PRO - Food Technology Corporation, Sterling, EUA) para a 

determinação da força de cisalhamento. A força de cisalhamento de cada 

amostra foi obtida como a média das repetições e é expressa em Newton (N) 

(AMERICAN MEAT SCIENCE ASSOCIATION - AMSA, 1995).  

Para análise do comportamento da cor e da oxidação lipídica durante a 

exposição no display (tempo de prateleira), bifes com aproximadamente 1,5 cm 

de espessura foram retirados do músculo Longissimus entre as 12ª e 13ª 

costelas e acomodados em bandejas de isopor com papel absorvente e 

envoltos em filme de PVC, separadas por tratamento e colocadas 
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aleatoriamente em painel expositor refrigerado a uma temperatura de 4ºC e 

incidência luminosa de 1.000 lux, onde permaneceram por cinco dias, sendo 

coletados nos tempos 1, 3 e 5 (dias) As amostras foram analisadas para 

substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) antes e após a exposição 

nos dias 1, 3 e 5. 

 

5.4.2 Oxidação lipídica pela análise de substâncias reativas ao ácido 

tiobarbitúrico (TBARS) 

 

Foram pesadas 5g de amostra dos bifes expostos no painel expositor 

refrigerado, que posteriormente foram trituradas e homogeneizadas para 

análise de substâncias reativas ao ácido 2-tiobarbitúrico (TBARS), conforme 

metodologia proposta por Vyncke et al. (1975). Preparou-se uma curva com 

cinco pontos, utilizando-se uma solução de tetraetoxipropano (TEP) de 

concentração conhecida. As leituras das absorbâncias foram realizadas em 

530 e 638 nm em espectrofotômetro (Multiskan GO – Thermo Scientific®). Para 

obter-se a concentração de malondialdeído nas amostras, utilizou-se a 

equação fornecida pela curva. Os resultados foram expressos em µg 

malondialdeído/kg carne. 

 

5.4.3 Análise de ruminite e parâmetros de morfologia ruminal 

 

Durante a evisceração, efetuou-se uma incisão através de corte único 

na região mediana do abdômen, iniciando-se na região do púbis em sentido ao 

esterno, para obtenção do composto rúmen, retículo, omaso e abomaso. Para 

avaliar o índice de rumenite, após a obtenção do composto, o rúmen foi isolado 

dos outros compartimentos, aberto, lavado em água corrente e examinado. As 

papilas ruminais foram classificadas visualmente, de acordo com a incidência 

de lesões, em uma escala de escore de 0 a 10 (BIGHAM; McMANAUS, 1975), 

em que cada ponto de escore representa 10% do rúmen comprometido, 

considerando incidência de rumenite qualquer classificação acima de zero. A 

avaliação é visual e subjetiva, portanto foi realizada por uma pessoa treinada. 

Posteriormente, identificou-se o saco cranial do rúmen, de onde foram 

amostrados fragmentos de cerca de 10 cm² e acondicionados em solução 
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tampão fosfato e armazenados a -4ºC para conservação das células, para 

avaliação morfológica das papilas. Para a determinação do número de papilas 

por cm², as papilas foram contadas em um fragmento de 1 cm²,  por três 

avaliadores, determinando-se como o número de papilas a média das três 

contagens. Posteriormente foram seccionados da base dos fragmentos doze 

papilas, para mensuração da área média das papilas, percentual de área 

papilar e superfície total de absorção por cm² de parede. A estimação do 

fragmento e das doze papilas para mensuração das variáveis foi realizada 

através do programa de análise de imagens UTHSCSA Image Tool (RESENDE 

JÚNIOR et al., 2006). 

 

 

5.5 Análise dos resultados 

 

Para a análise dos dados foi utilizado um delineamento em blocos 

casualizados (peso inicial; n=4), com 32 animais distribuídos em quatro 

tratamentos, totalizando oito repetições por tratamento. Cada animal (baia) foi 

considerado uma unidade experimental. Para a análise do efeito dos 

tratamentos sobre as características avaliadas, o tratamento foi considerado 

como efeito fixo e o bloco como efeito aleatório. 

Os resultados das avaliações de vida de prateleira (L*, a*, b* e 

TBARS), assim como as análises enzimáticas foram analisadas como medidas 

repetidas no tempo, considerando-se o tratamento, dias na prateleira e a 

interação como efeitos fixos, enquanto que o animal e o bloco foram 

considerados como efeitos aleatórios. As estruturas de covariância foram 

modeladas e a que apresentou melhor ajuste (estrutura composta – CS) foi 

utilizada. 

Os resultados das avaliações de escore de ruminite foram 

normalizados pelo teste de Shapiro-Wilk para corrigir as variâncias e 

analisados pelo procedimento MIXED.  

Os dados obtidos foram avaliados por análise de variância, utilizando o 

procedimento MIXED do software SAS 9.3 (SAS Institute Inc., Cary, NC, EUA). 
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6 RESULTADOS  

 

6.1 Desempenho 

Não foi observado efeito dos tratamentos para nenhuma das 

características de desempenho avaliadas (Tabela 2).  

O ganho de peso médio diário variou de 0,320 a 0,340 kg/dia e a 

ingestão média de alimento foi de 1,21 kg/dia. 

 

Tabela 2 - Características de desempenho de cordeiros alimentados com 
dietas de alto concentrado com diferentes aditivos 

Variável 
Tratamentos 

EPM P 
CTL LKR MON SeE 

Peso inicial, kg 22,86 22,90 23,26 22,90 2,000 0,975 

Peso final, kg 41,16 40,55 40,77 40,80 3,540 0,989 

GMD, kg/dia 0,34 0,33 0,32 0,33 0,038 0,878 

IMS, kg/dia 1,26 1,26 1,18 1,16 0,191 0,606 

EA, g/kg MS  0,29 0,26 0,28 0,29 0,032 0,217 

Assim como observado para as características de desempenho, também 

não foi verificado efeito dos tratamentos sobre nenhuma das características de 

carcaça e qualidade da carne dos animais (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Características de carcaça e qualidade da carne cordeiros 
alimentados com dietas de alto concentrado com diferentes aditivos 

Variável 
Tratamentos 

EPM P 
CTL LKR MON SeE 

PCQ, kg 20,00 19,45 20,08 19,48 2,080 0,891 

RC quente, % 48,41 47,94 49,06 47,67 1,620 0,360 

pH 1h 6,50 6,26 6,34 6,41 0,190 0,104 

TC 1h, oC 31,40 32,11 30,93 31,62 1,540 0,506 

PCF, kg 19,15 18,95 19,61 18,92 2,040 0,899 

RC fria, % 46,24 46,71 48,06 46,28 2,270 0,360 

pH 24h 5,47 5,50 5,47 5,48 0,150 0,983 

TC 24h, oC 9,33 9,21 9,67 9,63 1,060 0,780 

Cor             

L* 30,50 28,50 29,00 29,75 2,970 0,566 

a* 13,68 13,18 13,62 13,86 2,070 0,926 

b* 16,54 16,07 16,18 16,89 1,730 0,779 

AOL, cm2  15,75 14,62 17,37 16,50 3,000 0,329 

EGS, mm 2,97 2,56 2,27 2,56 0,630 0,199 

PPC, % 30,36 24,27 31,40 28,85 5,710 0,090 

FC, N 33,73 33,46 39,92 28,92 8,580 0,109 

Médias seguidas da mesma letra não possuem diferença significativa, médias 
seguidas de letras diferentes possuem diferença significativa.   
PCQ – Peso de carcaça quente; RC – Rendimento de carcaça; TC – 
Temperatura de carcaça; PCF – Peso de carcaça fria; AOL – Área de olho de 
lombo; EGS – Espessura de gordura subcutânea; PPC – Perdas por cocção; 
FC – Força de cisalhamento. 

 
6.2 Características ruminais 

Maior incidência de lesões na parede ruminal foi observada nos 

animais tratados com lignina (P=0,030; Tabela 4), onde o tratamento LKR 

apresentou quatro animais (50%) com lesões nos graus 3 ou superior, sendo 

que destes,  2 (25% do total) apresentaram lesão de grau 5 (50% do rúmen 

comprometido).  
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Tabela 4 - Incidência de ruminite e parâmetros de morfologia ruminal de 
cordeiros alimentados com dietas de alto concentrado com diferentes aditivos 

Variável 
Tratamentos 

EPM P 
CTL LKR MON SeE 

Ruminite 0,75B 2,25A 0,38B 0,75B 0,450 0,030 

Área média de papilas, cm2 0,21 0,17 0,19 0,17 0,070 0,703 

Área absorção, cm2 de parede 11,75 11,68 12,69 12,58 4,270 0,945 

Área total da superfície 
absortiva, % 90,82 90,58 92,78 93,03 3,580 0,401 

Número médio de papilas/cm2 
50,47B 66,18A 63,02AB 68,5A 12,760 0,042 

Médias seguidas da mesma letra não possuem diferença significativa, médias 
seguidas de letras diferentes possuem diferença significativa.   
 

Apesar da maior incidência de lesões aparentes no tratamento LKR, 

não houve diferença entre os tratamentos para a área média de papilas, área 

de absorção e área total de superfície absortiva. Porém, foi observada uma 

diferença no número médio de papilas/cm², onde o tratamento CTL apresentou 

menor valor (P=0,042) em comparação com os demais. 

 

6.3 Vida de prateleira 

 

Não houve interação significativa entre os tratamentos e o tempo de 

prateleira para os valores de a* e b* da cor, tampouco efeito dos tratamentos 

(Tabela 5). Por outro lado, foi observada uma interação para os valores de L* 

durante o tempo de exposição no display (P=0,001; Figura 4), em que o 

tratamento MON apresentou os menores valores de L* no primeiro dia de 

exposição, indicando carne mais escura, que tenderam a subir nos dias 3 e 5, 

havendo um clareamento da carne durante a exposição.  
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Figura 4 - Valores médios de cor L*, em função dos tratamentos e dias na prateleira. 

Houve uma interação entre o tempo e os tratamentos para os valores 

de TBARS (Figura 5). Conforme o esperado, não houve diferença entre os 

tratamentos para os valores de TBARS na avaliação inicial (24h após o abate). 

Após esse período (1, 3 e 5 dias na prateleira), o tratamento SeE apresentou 

os menores valores de oxidação lipídica em comparação aos tratamentos CTL, 

LKR e MON (P = 0,005; Tabela 5). Além disso, exibiu menores valores em 

todos os tempos de avaliação (P < 0,0001). 

 

Figura 5 - Valores médios de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), em função 

dos tratamentos e dias na prateleira. 
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6.4 Atividade enzimática 

 

Não foi observada interação entre o tempo de confinamento e os 

tratamentos para os níveis plasmáticos de Glutationa peroxidase (GSH-Px) e 

Superóxido dismutase (SOD), ou séricos de peróxido de hidrogênio (H2O2) 

(Tabela 6). No entanto, houve efeito de tempo sobre a atividade enzimática de 

SOD (P=0,001), que aumentou durante o tempo de avaliação, e para os níveis 

séricos de H2O2 (P<0,0001), apresentando atividade reduzida durante o 

período avaliado.  

Foi observada interação entre o tempo de confinamento e os 

tratamentos para a atividade enzimática de catalase (P=0,035; Figura 6) e para 

as peroxidases (P=0,052; Figura 7). O tratamento MON mostrou decréscimo na 

atividade durante o período de avaliação, apresentando menor atividade 

enzimática de catalase aos 29 dias de confinamento em comparação ao CTL 

(P=0,030). Aos 54 dias, o tratamento MON apresentou menor atividade 

comparado ao SeE (P = 0,042).  

 

 

 

Figura 6 - Atividade enzimática de Catalase no plasma, em função dos 

tratamentos e tempo de confinamento. 
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Com relação aos níveis de peroxidases, não houve diferença entre os 

tratamentos na avaliação realizada no início do confinamento. No entanto, aos 

29 dias, foi observada uma maior atividade de peroxidases no tratamento LKR 

em relação aos tratamentos MON (P=0,005) e SeE (P=0,015). Os demais 

tratamentos não diferiram entre si.  

Por outro lado, na avaliação final (54 dias), observou-se um aumento 

nos níveis de peroxidases no tratamento MON, com maiores níveis que os 

tratamentos CTL (P=0,047) e LKR (P=0,038), sendo que os demais 

tratamentos não diferiram entre si. 

 

Figura 7 - Atividade enzimática das peroxidases no plasma, em função 

dos tratamentos e tempo de confinamento.  
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Tabela 5 - Comportamento da cor (L*, a* e b*) e peroxidação lipídica da carne de cordeiros alimentados com dietas de alto 
concentrado com diferentes aditivos durante o tempo exposição da prateleira 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tabela 6. Parâmetros de estresse oxidativo no plasma e soro de cordeiros alimentados com dietas de alto concentrado com 
diferentes aditivos 

 

 

 

 

 

 

Variável 

Tratamentos 

EPM 

Dias na prateleira 

EPM 

 P 

CTL LKR MON SeE 0 1 3 5 Trat Tempo 
Trat* 

Tempo 

L* 31,70 29,30 30,80 32,10 1,09 29,40 32,50 32,10 30,00 0,93 0,063 <0,0001 0,001 

a* 13,60 13,40 13,80 13,40 0,55 13,06 13,10 12,90 14,70 0,47 0,947 0,0002 0,076 

b* 16,00 16,00 16,80 16,60 0,42 16,40 18,60 14,10 16,30 0,32 0,400 <0,0001 0,160 

TBARS 2,41 1,73 1,88 0,20 0,40 - 0,31 2,10 2,26 0,27 0,001 <0,0001 0,005 

Variável 
Tratamentos 

EPM 
Dias 

EPM 
P 

CTL LKR MON SeE 0 28 55 Trat Tempo 
Trat* 

Tempo 

GSH-px 84,30 74,70 86,00 96,70 12,20 77,70 93,80 10,40 10,30 0,647 0,532 0,398 

Catalase 0,93 0,94 0,64 0,76 0,137 0,80 0,85 0,81 0,950 0,346 0,858 0,035 

H2O2 160,10 179,80 195,50 201,80 18,63 255,00 164,40 133,50 17,44 0,456 <0,0001 0,907 

Peroxidases 0,87 1,21 1,13 0,95 0,175 0,94 1,22 0,96 0,157 0,506 0,364 0,052 

SOD 5,00 3,60 3,30 3,70 0,465 2,90 4,00 4,70 0,36 0,065 0,001 0,955 
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7 DISCUSSÃO 

 

No presente estudo, não houve diferença para nenhuma das 

características de desempenho avaliadas. Os valores de IMS permaneceram 

dentro dos recomendados pelo NRC (2007), que varia entre 1,0 e 1,5 kg/dia. O 

GMD não diferiu entre os tratamentos, mantendo-se entre 324 a 339 g/dia. 

Cirne et al. (2013) encontraram um ganho de peso médio de 300 g/dia ao 

avaliar cordeiros mestiços Santa Inês submetidos a uma dieta exclusiva de 

concentrado, com diferentes teores de proteína.  Ao teor de 18% de PB, o 

GMD foi de 342 g/dia e a eficiência alimentar de 285 g/kg MS, valores 

semelhantes aos encontrados neste estudo.  

Sabe-se que dietas com baixo teor de fibra têm sido utilizadas na 

terminação de cordeiros almejando bom desempenho, redução do tempo de 

confinamento e produção de carne de boa qualidade (GALLO et al., 2014). Tais 

dietas apresentam maiores concentrações de energia metabolizável, tornando 

mais eficiente o uso da energia líquida para o ganho, uma vez que o requisito 

de energia para a manutenção é diluído, redirecionando a parcela de energia 

para a deposição de tecido, na forma de proteína ou gordura (NRC, 2007). 

 Assim sendo, o alto GMD e eficiência alimentar encontrados neste 

estudo podem ser associados ao teor de concentrado da dieta utilizada, que 

possivelmente uniformizou a taxa de ganho e permitiu a maior expressão do 

potencial genético dos animais, não diferindo entre os tratamentos.  

Corroborando com os resultados obtidos por Polizel et al. (informação 

verbal)¹, a monensina sódica na dose de 15 mg/kg MS não resultou em 

melhora sobre nenhuma das características de desempenho em relação ao 

tratamento controle, sem monensina, indicando, como relatado, que para 

cordeiros a dose ideal seria menor.  

O peso final não variou entre os tratamentos, assim como o RCF, que 

apresentou valores similares aos encontrados na literatura, variando entre 46 e 

48,0%, próximos aos observados por Urano et al. (2006) ao submeter cordeiros 

Santa Inês à dietas com elevada proporção de concentrado, que apresentaram 

valores de RCQ e RCF de 48,2 e 46,7%, respectivamente. Os autores também 

observaram AOL com valores próximos ao deste estudo, que variou 14,6 a 17 

cm², sendo considerada satisfatória. 

______ 

¹Fornecido por Daniel M. Polizel. Low doses of monensin alter the rumen parameters and 
increase the performance of lambs fed high concentrate diets. Mensagem recebida por 

dmpolizel@gmail.com em 28 mai. 2019. (Dados ainda não publicados) 
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A EGS que variou de 2,3 a 2,9 mm, que pode ser classificada como um 

alto grau de acabamento para o genótipo utilizado neste estudo (1/2 Dorper + 

1/2 Santa Inês), e propicia maior proteção contra o resfriamento (SOUSA et al., 

2008). 

A qualidade da carne envolve diversos aspectos como pH, cor, 

capacidade de retenção de água, textura, composição tecidual (quantidade de 

músculo, gordura e tecido conjuntivo), sabor e suculência, bem como  fatores 

pós abate, como processamento e armazenamento (LAWRIE, 2005; MILLER 

1994). Neste estudo, não foram encontradas diferenças para a maioria das 

características de qualidade de carne avaliadas, em que os valores de FC 

variaram de 29,9 a 40,3 N, podendo ser classificada como maciez mediana 

(CEZAR; SOUZA, 2007).  

Durante o tempo de exposição no display, o tratamento MON 

apresentou os menores valores de L* no tempo 1, igualando-se aos demais 

nos tempos 3 e 5. Os valores de L* indicam a luminosidade da carne, 

influenciados pela quantidade de água presente na superfície no momento da 

mensuração (MCGUIRE, 1992). Quanto maiores os valores de L*, mais pálida 

é a carne (MILTENBURG et al., 1992). Em ovinos, são descritos valores 

médios de 31,36 a 38,0 para L* (BRESSAN et al., 2001), próximos aos 

encontrados nos tempos 0, 3 e 5 de exposição no display e maiores que os 

observados no tempo 1, que apesar de apresentar interação, demonstrou 

variação muito pequena em relação aos valores citados na literatura.  

No tocante às características sensoriais, a peroxidação lipídica tem 

influência sobre o sabor, cor e odor desagradáveis, afetando a preferência do 

consumidor. Os lipídios, em particular os poli-insaturados são os substratos 

mais susceptíveis à oxidação e aos danos causados pelos radicais livres 

(GEORGIEVA, 2005). Neste estudo, o tratamento SeE apresentou os menores 

valores de TBARS em comparação aos demais, demonstrando-se efetivo em 

manter baixos níveis de oxidação lipídica durante o tempo de exposição, em 

contraste ao LKR. 

A produção endógena de íons superóxido e peróxido de hidrogênio 

pode desencadear a peroxidação lipídica em membranas biológicas expostas. 

Os radicais de ácidos graxos formados reagem com o oxigênio formando o 

peroxiradical de ácido graxo e este propaga a peroxidação de mais moléculas, 
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formando hidroperóxidos e novos radicais de ácidos graxos, gerando uma 

cadeia de oxidação de muitas moléculas (HALLIWEL; GUTTERDGE, 1989).  

A vitamina E (α-tocoferol) fornece átomos de hidrogênio para as 

membranas celulares e impede a reação em cadeia que se propaga nas 

membranas lipídicas (ESTEUBAUER et al., 1989).  O selênio é um 

componente da selenoenzima GSH-Px, que age como antioxidante e ajuda a 

prevenir danos nos tecidos causados pelos radicais livres (ANDRÉS et al., 

1999). A atividade de GSH-Px no plasma contribui para a defesa antioxidante 

de tecidos animais, catalisando a redução de peróxidos de hidrogénio e de 

peróxidos lipídicos (HALLIWELL; CHIRICO, 1993).  

Observou-se um aumento da atividade enzimática das peroxidases no 

plasma entre os dias 0 e 29 no tratamento LKR. As peroxidases são um grupo 

de enzimas oxidoredutases que catalisam a reação de redução do H2O2 em 

H2O, atuando no combate às ERO, com papel de desintoxicação celular 

(PÜTTER, 1974).  

 Após o organismo detectar um aumento da produção de H2O2, a 

resposta inicial seria o aumento da atividade enzimática das peroxidases. 

Neste caso, a lignina estaria trabalhando na estabilização do OH, através da 

doação do íon H+ do OH fenólico para o H2O2, que logo após o aumento na 

produção de peroxidases seria degradado em H2O, estabilizando os níveis de 

H2O2. Entre os dias 29 e 54, foi observada a redução da atividade das 

peroxidases, podendo ser explicada pela estabilização dos níveis de H2O2, o 

que também foi encontrado durante o período de avaliação.  

Sabe-se que a lignina Kraft é rica em guaiacol, reportado na literatura 

por possuir derivados com grande atividade antioxidante, capazes de atuar na 

redução de uma variedade de radicais livres (ANOUAR et al., 2009). No 

entanto, ainda há alguma falta de informação sobre essa atividade (GALANO; 

LÉON-CARMONA; ALVAREZ-IDABOY, 2012). Fujisawa et al. (2002) 

propuseram o mecanismo de ação do guaiacol baseado na transferência de H+  

do OH fenólico. É conhecido que o guaiacol reage com o H2O2 e as 

peroxidases, resultando em diversos produtos (BOOTH; SOUNDERS, 1956), e 

que a reação estequiométrica ocorre à medida que um mol de H2O2 oxida um 

mol de guaiacol, alterando as concentrações de H2O2 (PÜTTER, 1974), o que 
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possivelmente contribuiu para o aumento da atividade das peroxidases e 

estabilização dos níveis de H2O2 dos animais tratados com LKR. 

A catalase é uma enzima integrante do grupo das peroxidases, que 

catalisa a reação de redução do H2O2 em H2O e O2 (DRÖGE, 2002), 

protegendo as células contra o dano oxidativo. No tratamento MON foi 

observado decréscimo da atividade de catalase em comparação ao CTL aos 29 

dias, e ao SeE aos 54 dias de avaliação. Singh et al. (2006) observaram 

inibição da atividade enzimática de catalase em células testiculares de ratos 

tratadas in vitro com monensina. Esta inibição justificou uma maior produção de 

EROs pela monensina,  pois, de acordo com Orrenius et al. (1982), a catalase 

não é responsável pela remoção total de H2O2 celular, mas atua em conjunto 

com a GSH-Px, que por sua vez é mais eficiente na proteção celular contra o 

dano oxidativo.  

Charvat e Arrizabalaga (2016) encontraram que o tratamento com 

monensina sódica contra Toxoplasma gondii gera espécies reativas ao 

oxigênio, induzindo o estresse oxidativo, bem como perda no potencial de 

membrana e eventual ruptura da arquitetura mitocondrial do parasita. Ketola et 

al. (2010) descobriram grande potencial indutor de estresse oxidativo na 

monensina em células de câncer de próstata. Tais resultados sugerem que a 

monensina é um potencial indutor de estresse oxidativo, no entanto, a 

produção de antioxidantes endógenos é um mecanismo de proteção às células 

contra os danos, o que explica o aumento da atividade das peroxidases aos 54 

dias no tratamento MON em relação ao CTL e LKR.  

Em relação às características ruminais, o tratamento LKR apresentou o 

maior número de animais com lesões no epitélio ruminal. Sabe-se que o 

mesmo é sensível à qualidade da dieta, refletindo-se nos tipos de ácidos 

graxos voláteis formados durante o processo de fermentação (SAKATA; TA-

MATE, 1978). Mesmo por se tratar de uma dieta com elevada proporção de 

concentrado, conhecida pelo risco de acidose, que por sua vez pode ocasionar 

quadros de ruminite, os demais tratamentos não apresentaram graus elevados 

de lesão no epitélio ruminal.  

Apesar dos efeitos benéficos do composto fenólico guaiacol presente 

na lignina Kraft, o mesmo também é conhecido pela sua alta toxicidade às 

células e, dependendo da dose, pode ser corrosivo aos tecidos (TISSERAND, 
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2014). Castillejos, Casalmiglia e Ferret (2006) reportaram efeitos negativos de 

diferentes doses de guaiacol sobre a fermentação microbiana ruminal, 

relacionados à produção de ácidos graxos voláteis. No entanto, as informações 

sobre o efeito do guaiacol no rúmen são escassas.  

O guaiacol na medicina humana deve ser utilizado abaixo do nível de 

toxicidade, sendo a dose fator de grande importância para o uso. 

Possivelmente a concentração de guaiacol presente na lignina purificada 

utilizada neste estudo ocasionou o aparecimento de lesões na parede ruminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

8 CONCLUSÕES 

 

Nas condições deste estudo e na dose utilizada, a lignina Kraft não 

apresentou efeito sobre o desempenho e características de carcaça e 

qualidade de carne, sequer ação protetiva ao epitélio da parede ruminal de 

cordeiros alimentados com dietas com elevada proporção de concentrado. No 

entanto, demonstrou potencial atividade antioxidante.  

Em contraste com a lignina Kraft, a administração dietética de selênio e 

vitamina E foi eficaz contra a peroxidação lipídica na carne durante o período 

de exposição, aumentando a vida útil do produto. 

A monensina sódica a 15 mg/kg MS não apresentou efeito sobre as 

características de desempenho estudadas, corroborando com resultados 

encontrados na literatura de que para cordeiros a dose ideal seria menor.  

Existem poucas pesquisas e resultados publicados a respeito da lignina 

purificada. Por se tratar de uma macromolécula complexa, seu mecanismo de 

extração ainda é baseado em hipóteses. Mais estudos são necessários para 

identificar as propriedades da molécula, assim como a melhor dose a ser 

utilizada.  
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