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RESUMO 
 

Avaliação do potencial antioxidante do capim-limão (Cymbopogon citratus 
(D.C.) Stapf) sobre a apoptose do tecido mamário e qualidade do leite de 

cabras Saanen 
 
 O objetivo deste estudo foi avaliar o potencial antioxidante do capim-limão 
(Cymbopogon citratus (D.C.) Stapf) sobre a qualidade do leite de cabra (produção, 
composição, características físico-químicas, contagem de células somáticas, contagem 
bacteriana total e oxidação lipídica) antes (Fase 1) e após a administração pontual de 
ACTH (Fase 2), bem como a apoptose do tecido mamário (Fase 3) de cabras leiteiras 
da raça Saanen em lactação. Nas Fases 1 e 2, 44 cabras foram alimentadas com ração 
composta por 53,2% de silagem de milho na matéria seca (MS) (T1), sendo a silagem 
de milho substituída em 33,5% (T2), 66,5% (T3) e 100% (T4) pelo feno de capim-limão 
peletizado, sendo que na Fase 3, doze cabras ao final do período de lactação (264,67 ± 
31,86 dias) foram submetidas à biópsia de glândula mamária. Houve aumento numérico 
do consumo de matéria seca (CMS) com o aumento da inclusão de capim-limão nas 
duas fases experimentais (Fase 1 e 2) sem, no entanto, afetar a produção de leite.  Os 
teores de gordura e sólidos totais na Fase 2 foram maiores nos tratamentos T1 e T3 
após a indução de estresse via ACTH e reduziram linearmente com a inclusão de 
teores crescentes de capim-limão. Não houve diferença na contagem bacteriana total 
do leite nas duas fases experimentais. Já a contagem de células somáticas foi menor 
no tratamento T2 após a indução de estresse via ACTH e reduziu linearmente com a 
inclusão de níveis crescentes de capim-limão na Fase 2. A oxidação lipídica na Fase 1 
não foi influenciada pelo capim-limão, mas na Fase 2 houve redução linear com a 
inclusão de capim-limão. A administração de ACTH não influenciou a oxidação lipídica 
do leite (Fase 2). Não houve efeito da inclusão de capim-limão sobre as concentrações 
de DNA e RNA, bem como na fragmentação do DNA (Fase 3) em gel de poliacrilamida 
8%, no entanto, foi verificado efeito quadrático na contagem de células apoptóticas, 
com maior valor para o tratamento T2. A inclusão de níveis crescentes de capim-limão 
na alimentação de cabras leiteiras não reduziu a apoptose da glândula mamária, no 
entanto, aumentou a estabilidade oxidativa do leite, comprovando seu efeito 
antioxidante. 
 
Palavras-chave: caprino; oxidação; cortisol; estresse; biópsia 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

Evaluation of antioxidant potential of lemongrass (Cymbopogon citratus (D.C.) 
Stapf) on mammary gland apoptosis and milk quality of Saanen goats 

 
 The objective of this study was to evaluate the antioxidant potential of lemongrass 
(Cymbopogon citratus (D.C.) Stapf) on the quality of goat's milk (production, 
composition, physical-chemical characteristics, somatic cell count, total bacterial count 
and lipid oxidation) before (Phase 1) and after punctual administration of ACTH (Phase 
2), as well as mammary gland apoptosis (Phase 3) of milk goats of Saanen breed in 
lactation. In phases 1 and 2, 44 goats were fed ration composed by 53.2% of corn silage 
in dry matter (DM) (T1), where corn silage was substituted in 33.5% (T2), 66.5% (T3) 
and 100% (T4) by lemongrass pelletized hay. In phase 3, twelve goats at the end of 
lactation period (264.67 ± 31.86 days) were submitted to mammary gland biopsy. It was 
observed a numeric increase in dry matter intake (DMI) with the increase of lemongrass 
inclusion in two experimental phases (Phase 1 and 2) without, however, affecting milk 
production. The contents of fat and total solid in Phase 2 were higher in treatments T1 
and T3 after stress induction through ACTH and were linearly reduced with increasing 
levels of lemongrass. There was no difference in total bacteria counts in milk in two 
experimental phases. Somatic cell counts were lower in treatment T2 after stress 
induction through ACTH and linearly reduced with the inclusion of increasing levels of 
lemongrass in Phase 2.  Lipid oxidation in Phase 1 was not influenced by lemongrass 
inclusion but in Phase 2 there was linear reduction with lemongrass inclusion. The 
administration of ACTH did not influence milk lipid oxidation (Phase 2). There was no 
effect of lemongrass inclusion on DNA and RNA concentration, as well as in DNA 
fragmentation (Phase 3) in polyacrylamide gel 8%. However, it was observed quadratic 
effect in apoptotic cells counts with higher value for treatment T2. The inclusion of 
increasing levels of lemongrass in the feeding of dairy goats did not reduce the 
apoptosis of mammary gland, however, increased the oxidative stability of milk, proving 
its antioxidant effect. 
 
Key words:  biopsy; cortisol; goat; oxidation; stress  
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1 INTRODUÇÃO 

A participação da caprinocultura leiteira no cenário agropecuário brasileiro tem 

apresentado crescimento significativo nos últimos anos, favorecendo a conquista de 

novos mercados para o leite de cabra e seus derivados (BORGES; BRESSLAU, 2002). 

O leite de cabra é um alimento que apresenta em sua composição gordura com maior 

proporção de ácidos graxos de cadeia curta e média (6 a 14 carbonos) e menor 

proporção de proteína do tipo αs1-caseína, resultando em melhor digestibilidade quando 

comparado ao leite de vaca (JENNESS, 1980). 

Adicionalmente, a qualidade do leite também está relacionada ao seu teor de 

gordura, componente de maior valor comercial, entretanto, os lipídeos estão sujeitos a 

uma série de reações que podem levar a modificações de suas estruturas, afetando o 

valor nutricional do leite e seus derivados (DONNELLY; ROBINSON, 1995; 

HAVEMOSE et al., 2006). Essas alterações reduzem a vida útil destes alimentos, 

favorecendo o aparecimento de odores e sabores desagradáveis, levando, 

conseqüentemente, a prejuízos da qualidade nutricional (HAVEMOSE et al., 2006). 

Os lipídeos são protegidos contra a oxidação por antioxidantes naturais 

presentes no leite in natura. Os antioxidantes hidrofóbicos α-tocoferol (vitamina E) e β-

caroteno, localizados na fase lipídica, e o ácido ascórbico (vitamina C), localizado na 

fase aquosa, agem contra os radicais livres e protegem os ácidos graxos 

poliinsaturados (KRISTENSEN et al., 2004; LINDMARK-MANSSON; AKESSON, 2000). 

Nesse sentido, alguns estudos comprovam que os compostos antioxidantes 

podem ser transferidos para o leite através da alimentação, melhorando assim sua 

estabilidade oxidativa (BARREFORS et al., 1995; FOCANT et al., 1998; GRANELLI et 

al., 1998; HAVEMOSE et al., 2004). 

Além disso, a excessiva geração de espécies reativas de oxigênio, ou a redução 

na atividade dos mecanismos antioxidantes celulares pode aumentar a susceptibilidade 

dos tecidos à apoptose (KRUTMANN; GREWE, 1995; WILGUS et al., 2002). 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial antioxidante do 

capim-limão (Cymbopogon citratus (D.C.) Stapf) sobre a apoptose do tecido mamário e 

sobre a produção e composição, características físico-químicas, celulares e 

microbiológicas do leite de cabras da raça Saanen em lactação. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Composição do leite de cabra 

A espécie caprina é uma das principais fornecedoras de produtos lácteos e carne 

para a população de baixa renda e o aumento no consumo de leite de cabra é 

justificado não só pelo crescimento populacional, mas pelo maior interesse por produtos 

derivados desse leite, em especial queijos e iogurtes (RIBEIRO, 1997). Além disso, o 

uso do leite de cabra por pessoas alérgicas e com doenças gastrointestinais também 

contribui para o aumento da procura por produtos lácteos derivados do leite dessa 

espécie (HAENLEIN, 2004; PELLERIN, 2001). 

O mercado brasileiro é predominantemente voltado para a comercialização do 

leite de cabra para consumo in natura, principalmente por crianças que apresentam 

alergia ao leite de vaca, o que tem sido um dos carros-chefes que promovem a 

caprinocultura leiteira (RIBEIRO, 1997). Por outro lado, na Europa o principal objetivo 

da produção é a obtenção de leite com teor elevado de proteína, visando maior 

rendimento na fabricação de queijos (BARBOSA, 1993; DUMOULIN; PERETZ, 1993; 

FURTADO, 1985; JORDANA et al., 1996; RAMOS; JUAREZ, 1993). 

Em relação à composição química (Tabela 1), o leite de cabra apresenta 

algumas características diferentes quando comparado ao leite de vaca, principalmente 

em relação à sua composição. Segundo Attaie e Richter (2000), o leite de cabra 

apresenta glóbulos de gordura menores (0,73 µm a 8,58 µm de diâmetro) quando 

comparado ao leite de vaca (0,92 µm a 15,75 µm). 

De acordo com Jenness (1980), o total de gordura, o tamanho dos glóbulos e 

sua relativa abundância influenciam na viscosidade do leite e isso tem aplicação no 

processamento e fabricação de produtos lácteos. Glóbulos de gorduras menores são, 

geralmente, mais dispersos e promovem maior homogeneidade da gordura no leite, o 

que pode explicar parcialmente a melhor digestibilidade do leite de cabra em relação ao 

leite de vaca (LE JAQUEN, 1981). 
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Tabela 1 – Composição química dos leites caprino, bovino e humano 

COMPONENTE CAPRINO BOVINO HUMANO 

Gordura (%) 3,80 3,60 4,00 

Sólidos não gordurosos (%) 8,90 9,00 8,00 

Lactose (%) 4,10 4,70 6,90 

Proteína (%) 3,00 3,00 1,10 

Caseína (%) 2,40 2,60 0,40 

Proteína do soro (%) 0,60 0,60 0,70 

Cálcio (%) 0,19 0,18 0,04 

Fósforo (%) 0,27 0,23 0,06 

Cloro (%) 0,15 0,10 0,06 

Vitamina A (UI/g de gordura) 39,00 21,00 32,00 

Vitamina B (mg/100 mL) 68,00 45,00 17,00 

Vitamina B12 (mg/100 mL) 210,00 159,00 26,00 

Vitamina C (mg/100 mL) 2,00 2,00 3,00 

Vitamina D (UI/g de gordura) 0,70 0,70 0,30 

Energia (Cal/100 mL) 70,00 69,00 68,00 

Fonte: Haeinlein e Caccese (2003). 

 

Adicionalmente, vários estudos comprovam que a gordura é o componente que 

mais sofre influência da alimentação, não somente em relação à sua concentração, 

mas também em relação ao perfil de ácidos graxos, no que se refere ao comprimento 

da cadeia carbônica (curta ou longa), ao grau de saturação (saturado ou poliinsaturado) 

e à isomeria geométrica (cis ou trans) desses ácidos (AL-MABRUK; BECK; 

DEWHURST, 2004; BAER et al., 1996; DHIMAN et al., 1999; HAVEMOSE et al., 2004; 

KRISTENSEN et al., 2004). 

De acordo com Jenness (1980), o leite de cabra apresenta maior quantidade de 

ácidos graxos de cadeia curta (4 a 10 carbonos) em relação ao leite de vaca (Tabela 2), 

característica associada ao desenvolvimento do aroma e sabor característicos nos 

produtos elaborados com o leite desta espécie (PARK, 2001). 
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Tabela 2 – Composição de ácidos graxos (gramas/100 g AG) na gordura do leite de 

várias espécies 

 Fonte: Palmquist e Mattos (2006)   

 

Um ácido graxo poliinsaturado em particular, o ácido linoléico conjugado (CLA), 

está sendo alvo de muitas pesquisas por serem atribuídas a ele propriedades benéficas 

para a saúde humana. A redução na incidência e no crescimento de tumores, combate 

à obesidade, fortalecimento do sistema imune e prevenção de diabetes são algumas 

dessas propriedades (BELURY, 2002; McLEOD et al., 2004; PARODI, 1997; 

SHINGFIELD et al., 2008). Esse ácido graxo pode representar de 0,4 a 0,9% do total 

dos ácidos graxos presentes no leite de cabra (ALONSO et al., 1999; GULATI et al., 

2000). 

 

 

 

 

Ácidos graxos Vaca Cabra Ovelha Camela Égua Porca Mulher 

Butírico C4:0 4,5 2,6 4,7 0,7 - - - 

Capróico C6:0 2,3 2,6 3,3 0,4 - - - 

Caprílico C8:0 1,3 3,1 3,4 0,2 6,9 - - 

Cáprico C10:0 2,7 9,8 9,2 0,9 19,0 <1 1,4 

Láurico C12:0 3,0 5,2 5,4 0,8 8,3 <1 5,7 

Mirístico C14:0 10,6 9,9 11,6 12,5 4,3 4,0 6,4 

Miristoléico C14:1 0,9 - 0,4 1,1 - - - 

Palmítico C16:0 28,2 27,6 22,8 31,5 18,3 32,9 18,9 

Palmitoléico C16:1 1,8 2,2 1,9 9,4 5,0 11,3 - 

Esteárico C18:0 12,6 8,0 11,0 12,5 1,3 3,5 6,7 

Oléico C18:1 21,4 22,2 23,5 19,1 10,7 35,2 32,5 

Linoléico C18:2 2,9 3,3 2,0 3,4 7,7 11,9 16,2 

Linolênico C18:3 0,3 0,9 1,1 1,4 4,7 <1 0,3 
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Entretanto, o grau de insaturação da gordura tem influência significativa sobre a 

estabilidade oxidativa do leite, assim o aumento no perfil de ácidos graxos 

poliinsaturados através da alimentação pode aumentar a oxidação lipídica e favorecer o 

aparecimento de sabores e odores desagradáveis, reduzindo a vida útil do leite e seus 

derivados (BARREFORS et al., 1995; FOCANT et al., 1998; GRANELLI et al., 1998; 

HAVEMOSE et al., 2004). 

Em relação ao teor de proteína, sua distribuição é diferente no leite de cabra 

quando comparado ao leite de vaca (Tabela 1). As proteínas de ambos os leites são 

formadas principalmente pela α-lactoalbumina, β-lactoglobulina, β-caseína, k-caseína, 

αs1-caseína e αs2-caseína. Com exceção da albumina e das imunoglobulinas, que são 

transferidas diretamente do sangue para o leite, as proteínas do leite são sintetizadas 

nas células alveolares a partir de aminoácidos do sangue (SWENSON; REECE, 1996). 

Dentre as proteínas, a αs1-caseína representa 15% da proteína do leite de cabra, 

enquanto que no leite de vaca essa fração representa 38%. Já a fração β-caseína 

representa 67,4% da proteína do leite de cabra e 43,3% do leite de vaca (CLARK; 

SHERBON, 2000; MORGAN et al., 2000). Essa menor quantidade de αs1-caseína 

encontrada no leite de cabra faz com que o coágulo formado por ação da renina seja 

menor e com granulação mais fina do que os formados no leite de vaca, o que também 

contribui para a melhor digestibilidade do leite de cabra (AMBROSOLI; DI STASIO; 

MAZZOCCO, 1988; FAO, 1987). 

A lactose é um dissacarídeo formado por glicose e galactose e é o principal 

carboidrato presente no leite, apresentando características semelhantes tanto no leite 

de cabra como no leite de vaca, sendo um dos principais responsáveis pela 

manutenção da osmolaridade, favorecendo a absorção de cálcio (SWAISGOOD, 1996). 

Além disso, a lactose estimula o crescimento das bactérias intestinais (bifidobactérias) 

e atua como reservatório de galactose, nutriente essencial para a formação dos 

galactolipídeos cerebrais (MALDONADO et al., 1998). De acordo com Jenness (1980), 

o teor de lactose no leite de cabra varia de 3,9 a 4,9%. 
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Um dos grandes problemas fisiológicos relacionados à lactose é a deficiência da 

enzima lactase no organismo de algumas pessoas, o que provoca desordem 

gastrintestinal pela não digestão de lactose no intestino, denominada intolerância à 

lactose (RIBEIRO; RIBEIRO, 2001). A intolerância à lactose ocorre principalmente em 

adolescentes e adultos, com maior susceptibilidade em povos asiáticos, índios 

americanos, esquimós e negros (70 a 90%) e não tem cura (MALDONADO et al., 1998; 

RIBEIRO; RIBEIRO, 2001). Os principais sintomas são a formação de gases, diarréia, 

náuseas e cólicas abdominais e, nestes casos, o leite deve ser excluído da dieta 

(MALDONADO et al., 1998; RIBEIRO; RIBEIRO, 2001). 

Os minerais são considerados nutrientes fundamentais, pois participam de 

inúmeras funções no metabolismo animal. Os sais encontrados no leite, além do papel 

nutricional, são responsáveis pelas características físicas e estabilidade dos 

constituintes do leite, principalmente caseína, e alguns minerais como o ferro, catalisam 

reações oxidativas da gordura do leite (FONSECA; SANTOS, 2000). 

Outros micronutrientes, como o cobre, o zinco e o selênio, contribuem para o 

aumento da resistência a doenças como a mastite, pois atuam no sistema imune, 

melhorando a resposta imunológica do organismo animal e diminuindo a formação de 

radicais livres (peróxidos e superóxidos) decorrentes do processo inflamatório 

(CORTINHAS et al., 2009). 

A maior parte dos minerais presentes no leite está na forma coloidal, sendo que 

67% do cálcio e mais da metade do fósforo fazem parte do complexo caseína, 

formando as micelas de caseína (LE JAQUEN, 1981). Tanto o leite de cabra como o 

leite de vaca apresentam teores satisfatórios de cálcio e fósforo (JARDIM, 1984), mas 

baixos teores de ferro e cobre (JENNESS, 1980). Segundo Cortinhas et al. (2009), os 

teores de selênio são mais elevados no leite de cabra do que no leite de vaca. Em 

função da presença de fosfatos e proteínas, o leite de cabra apresenta capacidade 

tampão superior ao leite de vaca, sendo recomendado para o tratamento de úlceras 

gástricas (FAO, 1987). 

 

 



23 
 

 

Em relação às vitaminas, Jenness (1980) afirma que o leite de cabra supre 

adequadamente a necessidade humana em vitamina A (retinol), vitaminas B1 (tiamina), 

B2 (riboflavina), B3 (niacina) e B5 (ácido pantotênico), sendo deficiente em vitaminas C 

(ácido ascórbico) e D (calciferol), e vitaminas B6 (piridoxina), B12 (cobalamina) e B9 

(ácido fólico). 

Entretanto, estes valores divergem dos teores apresentados por outros autores. 

Segundo Haeinlein e Caccese (2003), o leite de cabra apresenta maiores teores de 

vitamina A, vitaminas do complexo B e vitamina B12 em relação ao leite de vaca (Tabela 

1). Por outro lado, Ribeiro e Ribeiro (2001) afirmam que o leite de cabra apresenta 

teores inferiores de vitamina B6, B9, B12 e vitamina C em relação ao leite de vaca, além 

de ser muito pobre em vitamina E (α-tocoferol). 

As vitaminas estão envolvidas em numerosos processos fisiológicos, incluindo a 

diferenciação celular e a apoptose (MUINDI, 1996) e inibem o crescimento de células 

malignas, atuando como seqüestradoras de espécies reativas de oxigênio, protegendo 

as células contra os danos oxidativos (MUINDI, 1996). A deficiência dessas vitaminas, 

principalmente as vitaminas A, E e C, provoca danos celulares causados pela produção 

de espécies reativas, resultando em peroxidação lipídica e destruição celular 

(LAMSONL; BRIGNALL, 1999). 

 

2.2 Qualidade do leite de cabra 

A crescente procura por alimentos saudáveis tem contribuído consideravelmente 

para a melhoria do processo produtivo, principalmente para os alimentos de origem 

animal, os quais estão cada vez mais elaborados para atender às exigências do 

mercado consumidor (RAYNAL-LJUTOVAC et al., 2008). 

O termo qualidade do leite é atualmente muito utilizado em função da 

importância da indústria de laticínios no contexto econômico do país. O leite de alta 

qualidade pode ser caracterizado como um alimento livre de agentes patogênicos e 

outros contaminantes, apresentando reduzida contaminação microbiana, sabor 

agradável, adequada composição e baixa contagem de células somáticas (SANTOS, 

2004). 
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De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

através da Instrução Normativa N° 37 de 31 de outubro de 2000 (BRASIL, 2000), os 

parâmetros físicos estabelecidos para o leite de cabra destinado ao consumo humano 

são: acidez entre 13 a 18°D, densidade a 15°C entre 1,028 a 1,034 g/L e ponto de 

congelamento médio de -0,58°C. 

A produção e a qualidade do leite de cabra estão diretamente relacionadas a 

diversos fatores, como tipo e qualidade da dieta fornecida aos animais, raça, período de 

lactação e condições climáticas (ZAMBOM et al., 2005), sendo a alimentação 

considerada um fator determinante na produção e composição do leite (PARK, 2001; 

QUEIROGA; COSTA, 2004). 

Além das células de descamação do epitélio mamário, as células somáticas do 

leite incluem as células de defesa que o organismo animal remete ao úbere em 

resposta a uma injúria de natureza física, química ou infecciosa, representando uma 

ferramenta indicativa da saúde do rebanho e, conseqüentemente, da qualidade do leite 

(MAGALHÃES, 2005). 

A contagem de células somáticas também é utilizada como indicador de 

qualidade do leite em animais sadios (HAENLEIN, 1996; HAENLEIN, 2002). Para vacas 

sadias, a contagem de células somáticas é, em geral, inferior a 200.000 células/mL de 

leite (NATIONAL MASTITIS COUNCIL, 1996) e para o leite de cabra é inferior a 

400.000 células/mL (McDOUGALL et al., 2001). 

 Essa maior quantidade de células somáticas no leite de cabra é atribuída à 

maneira como o leite é secretado pela glândula mamária e, na espécie caprina, o leite é 

secretado com pequenas porções celulares provenientes da descamação do tecido 

alveolar (BOUTINAUD; JAMMES, 2002; POUTREL; LERONDELLE, 1983). 

Além disso, o conhecimento do conteúdo microbiano, assim como do tipo de 

bactéria presente no leite, é de grande importância no controle de qualidade, uma vez 

que o conteúdo microbiano elevado pode indicar falhas no processo de obtenção e 

armazenamento do produto (MAGALHÃES, 2005). 

 

 



25 
 

 

 A saúde da glândula mamária está diretamente relacionada com a quantidade e 

qualidade do leite produzido. No Brasil, em decorrência da alta prevalência de mastite 

nos rebanhos, as perdas em produção podem chegar a 15% (SANTOS; FONSECA, 

2006). Essas perdas causam prejuízos ao produtor e à indústria de laticínios, em 

função da redução no rendimento para a fabricação de queijos, diminuição da qualidade 

e da vida útil dos derivados lácteos (CORTINHAS et al., 2009). 

Assim, a utilização de plantas com propriedades antioxidantes (CHEEL et al., 

2005) e antibacterianas (BASKARAN et al., 2009; CIMANGA et al., 2002; MAYAUD et 

al., 2008; PEREIRA et al., 2004; SCHUCK et al., 2001; WANNISSORN et al., 2005), 

como o capim-limão, podem reduzir a contaminação microbiana e a incidência de 

mastite, com vantagens do ponto de vista econômico, evitando gastos com 

medicamentos, redução da qualidade do leite e até morte do animal (NATZKE, 1981). 

Outro aspecto positivo do uso de produtos naturais no controle de mastite está 

relacionado à saúde, pois muitos antibióticos utilizados nos tratamentos, além de terem 

baixos índices de cura (DINGWELL et al., 2003), podem levar ao surgimento de 

resistência das bactérias (BERGHASH et al., 1983) e ainda deixar resíduos no leite, 

prejudicando a saúde dos consumidores (ERSKINE; WAGNER; DEGRAVES, 2003). 

 

2.3 Oxidação do leite de cabra 

A oxidação lipídica é uma das principais reações deteriorativas que podem 

ocorrer durante o processamento, armazenamento e distribuição dos alimentos, sendo 

responsável pelo desenvolvimento de sabores e odores desagradáveis, tornando o leite 

e seus derivados impróprios para o consumo (HEDEGAARD et al., 2006). Além disso, 

ela também provoca outras alterações que irão afetar a qualidade nutricional, a 

integridade e a segurança dos alimentos, por meio da formação de compostos 

potencialmente tóxicos (ARUOMA, 1998; HAVEMOSE et al., 2006; KUBOW, 1992). 

 O processo oxidativo em produtos lácteos resulta da aceleração dos processos 

de oxidação já iniciados no leite e a extensão dessa oxidação vai depender do balanço 

entre pró-oxidantes, como metais de transição (cobre e ferro), e antioxidantes naturais, 

como os tocoferóis e o ácido ascórbico (HEDEGAARD et al., 2006; KRISTENSEN et al., 

2004). 
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A oxidação lipídica é constituída de três fases principais: iniciação, propagação e 

terminação (SEVANIAN; HOCHSTEIN, 1985). A fase de iniciação está relacionada com 

a formação de radicais livres, principalmente o ânion superóxido e os radicais hidroxil e 

peroxil, através de reações em cadeia até o total esgotamento das reservas de ácidos 

graxos insaturados e oxigênio (KIRK, 1984). 

Na fase de propagação, ocorre a formação de diversos peróxidos e 

hidroperóxidos (FRANKEL, 1980; GRAY; GOMAA; BUCKLEY, 1996; WANG; JIANG; 

LIN, 1995), no entanto como esses compostos são instáveis, a mensuração é limitada à 

fase inicial da oxidação lipídica, uma vez que as reações continuam a ocorrer até a fase 

de terminação (SEVANIAN; HOCHSTEIN, 1985). 

Uma das técnicas utilizadas para a determinação dos produtos iniciais da 

oxidação lipídica é o índice de peróxido (HAVEMOSE et al., 2004; KING, 1962; 

ØSTDAL; ANDERSON; NIELSEN, 2000; SHANTA; DECKER, 1993). De acordo com 

esta metodologia, os peróxidos presentes na gordura oxidam o Fe2+ a Fe3+ e as leituras 

são realizadas em comprimento de onda de 500 nm, sob a forma de cloreto ou 

tiocianato férrico. 

Com o esgotamento dos substratos, a fase de propagação chega ao fim e inicia-

se a fase de terminação, com os produtos secundários da oxidação, os quais são 

estáveis e não reativos (KUBOW, 1992). Esses produtos compreendem os derivados 

da decomposição de hidroperóxidos, como álcoois, aldeídos, cetonas, ésteres e outros 

hidrocarbonetos (SEVANIAN; HOCHSTEIN, 1985; KUBOW, 1992; LI; CHOW, 1994). 

Dentre os aldeídos, o malonaldeído pode ser mensurado e serve como indicador dos 

produtos secundários da oxidação lipídica, através da técnica de TBARS ou teste do 

ácido 2-tiobarbitúrico (TBA) (STAPELFELDT; NIELSEN; SKIBSTED, 1997; 

KRISTENSEN; SKIBSTED, 1999).  

A técnica de TBARS está baseada na reação do ácido tiobarbitúrico (TBA) com o 

malonaldeído, um aldeído com três átomos de carbono e, geralmente, uma molécula de 

malonaldeído reage com duas moléculas de TBA, formando um complexo, que é 

detectado em comprimento de onda de 532 nm, sendo a faixa de leitura ideal entre 500 

a 550 nm (RAHARJO; SOFOS; SCHMIDT, 1992; ROSMINI et al., 1996). 

 



27 
 

 

2.4 Antioxidantes e estabilidade oxidativa do leite de cabra 

Normalmente, os lipídios são protegidos contra a oxidação por antioxidantes 

naturais presentes no leite in natura (LINDMARK-MANSSON; AKESSON, 2000; 

KRISTENSEN et al., 2004), como o α-tocoferol (vitamina E), β-caroteno, ascorbato 

(vitamina C) e os compostos fenólicos, como os flavonóides, os quais são capazes de 

retardar ou inibir a oxidação de substratos oxidáveis (HALLIWELL, 2001; KRISTENSEN 

et al., 2004). 

O leite deve apresentar elevada capacidade antioxidante para que possa chegar 

ao consumidor com suas propriedades nutricionais e organolépticas preservadas, pois 

os processos oxidativos diminuem sua vida útil e de seus derivados, além de promover 

a formação de sabores e odores desagradáveis (HAVEMOSE et al., 2006; VAN AARDT 

et al., 2005). 

O balanço entre pró-oxidantes e antioxidantes é crítico para a manutenção da 

estabilidade oxidativa do leite (KRISTENSEN et al., 2004) e o aumento de ácidos 

graxos insaturados favorece a oxidação lipídica (PALMQUIST; BEAULIEU; BARBANO, 

1993; BARREFORS et al., 1995; HAVEMOSE et al., 2004; TIMMONS et al., 2001), 

assim como também influencia o acúmulo de hidroperóxidos lipídicos (KORYCKA-

DAHL; RICHARDSON, 1980). 

Nesse sentido, estudos comprovam que antioxidantes como tocoferóis e 

carotenóides podem ser transferidos para o leite através da alimentação e assim 

melhorar a estabilidade oxidativa do leite (BARREFORS et al., 2005; FOCANT et al., 

1998). Focant et al. (1998) verificaram que a suplementação de vacas leiteiras com 

vitamina E aumentou a concentração de α-tocoferol em cerca de 45% no leite e foi 

suficiente para impedir a oxidação lipídica, mesmo com aumento no teor de ácidos 

graxos insaturados, principalmente o oléico. Da mesma forma, Al-Mabruck et al. (2004) 

verificaram que a suplementação com vitamina E evitou a deterioração oxidativa do leite 

de vacas, embora tenha sido verificado aumento do perfil de ácidos graxos insaturados, 

perdas mais rápidas de α-tocoferol e aumento das substâncias reativas ao TBA. 
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Antioxidantes fenólicos presentes em plantas atuam como seqüestradores de 

radicais livres e algumas vezes como quelantes de metais, tanto na etapa de iniciação 

como na propagação do processo oxidativo (SHAHIDI; JANITHA; WANASUNDARA, 

1992). Mourão (2007) verificou que o ácido indol-3-acético (AIA), uma auxina natural 

produzida por células vegetais, animais e alguns microrganismos, apresentou efeito 

antioxidante em fígado de ratos, promovendo a proteção do tecido hepático após a 

indução de estresse oxidativo via administração de um hepatocarcinógeno. 

Nesse sentido, diversos trabalhos comprovam que ácidos fenólicos, como o 

ácido clorogênico, caféico, p-cumárico e ferúlico, apresentam atividade antioxidante 

significativa, indicando serem os ácidos fenólicos os principais responsáveis pela 

atividade antioxidante dos extratos de plantas (DZIEDZIC; HUDSON, 1984; NAGEN; 

ALBUQUERQUE; MIRANDA, 1992; PAPADOPOULOS; BOSKOU, 1991; VON 

GADOW; JOUBERT; HANSMANN, 1997). 

Alguns pesquisadores verificaram que os ácidos caféico, clorogênico e 

protocatequínico apresentaram atividade antioxidante maior que o α-tocoferol, β-

caroteno e vitamina C em experimentos in vitro (LARANJINHA; ALMEIDA; MADEIRA, 

1994; LARANJINHA et al., 1996; VINSON et al., 1995; VON GADOW; JOUBERT; 

HANSMANN, 1997). 

Cheel et al. (2005) avaliaram a atividade de diferentes extratos e compostos 

obtidos das folhas de capim-limão e verificaram a presença de sete compostos com 

propriedades antioxidantes, dentre eles o ácido caféico e o ácido clorogênico. Portanto, 

em função da presença de compostos fenólicos com propriedades antioxidantes em 

sua composição (CHEEL et al., 2005), o capim-limão pode atuar como antioxidante e 

aumentar a estabilidade oxidativa do leite de cabra. 

 

2.5 Influência do estresse na produção do leite de cabra  

 O estresse é caracterizado por um conjunto de reações fisiológicas que podem 

levar o organismo ao desequilíbrio. Um dos primeiros estudos sobre estresse foi 

realizado em 1936, pelo pesquisador canadense Hans Selye (apud NEYLAN, 1998), 

que observou um padrão específico na resposta comportamental e física dos animais, o 

qual ficou conhecido como “Síndrome Geral de Adaptação”. 
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  A resposta mais conhecida do estresse é a liberação do hormônio 

adrenocorticotrópico (ACTH) e corticóides (cortisol) na corrente sanguínea, como 

resultado da ativação do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (BISPO; LANZIOTTI, 1998; 

MATTERI; CARROL; DYER, 2000). 

 Estudos comprovam que animais submetidos a manejos estressantes 

apresentam aumento nos níveis de cortisol e redução da produção de leite (BREUER et 

al., 2000; HEMSWORTH et al., 2000; RUSHEN; DePASSILLÉ; MUNKSGAARD, 1999). 

A ejeção do leite durante a ordenha é essencial para garantir a retirada completa de 

leite e reduzir a incidência de mastite (GRÖHN; EICKER; HERTL, 1995) e, 

aparentemente, essa remoção está relacionada a características individuais do animal e 

ao seu comportamento em situações de estresse (VAN REENEN et al., 2002). 

Além disso, outros fatores também podem contribuir para perdas produtivas 

relacionadas ao estresse, podendo provocar aumento na liberação de catecolaminas, 

falhas na liberação de ocitocina e diminuição do fluxo sangüíneo no úbere (NEGRÃO; 

MARNET, 2003). Porcionato et al. (2009) verificaram maiores porcentagem de coices, 

sobrepassos, derrubada de teteiras, micções e vocalizações para vacas primíparas nas 

primeiras semanas de lactação, mostrando que as primeiras ordenhas também podem 

provocar estresse nos animais. 

Adicionalmente, mudanças no ambiente também podem causar estresse e 

provocar aumento na concentração plasmática de cortisol e freqüência cardíaca 

(BRUCKMAIER; SCHAMS; BLUM, 1993; RUSHEN et al., 2001). Canaes et al. (2009) 

verificaram aumento nos níveis plasmáticos de cortisol e redução na produção de leite 

de cabras leiteiras após transporte e mudança do local de manejo. 

Além disso, o estresse pode aumentar a taxa metabólica do organismo, 

provocando desequilíbrio entre as taxas de redução e oxidação celular, acelerando o 

processo de apoptose na glândula mamária (STEFANON et al., 2002; BOUTINAUD; 

GUINARD-FLAMENT; JAMMES, 2004). As espécies reativas de oxigênio também 

podem aumentar no organismo em função de fatores estressores, podendo intensificar 

o processo de apoptose do tecido mamário (STEFANON et al., 2002; TIAN et al., 2005). 
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Assim, a liberação de cortisol e catecolaminas na corrente sangüínea pode afetar 

o sistema imune dos animais (CRARY et al., 1983; LANDMANN et al., 1984) e provocar 

maior perda de células secretoras pelo úbere, ocasionando aumento na contagem de 

células somáticas no leite (CANAES et al., 2009; YAGI et al., 2004).  

Nesse sentido, o uso de plantas com propriedades antioxidantes na alimentação 

animal pode contribuir para a redução do estresse, em função de benefícios 

relacionados ao bem-estar (HOSODA et al., 2006). 

 

2.6 Apoptose do tecido mamário 

A apoptose ocorre em resposta a um estímulo fisiológico que culmina com a 

morte celular programada, sem alterações na arquitetura ou na fisiologia dos tecidos 

(HOCKENBERY, 1995), pois as células apoptóticas são eliminadas por fagocitose 

antes de perderem sua integridade (STRANGE et al., 1992). Conseqüentemente, não 

há inflamação e o processo pode ser histologicamente imperceptível em muitos tecidos 

(WILDE et al., 1997). Contrariamente, na morte por necrose ocorre perda de 

integridade da membrana e aparecimento de processos inflamatórios (STRANGE et al., 

1992). 

A apoptose é uma forma de morte celular dependente de adenosina trifosfato 

(ATP), caracterizada morfologicamente por condensação da cromatina e fragmentação 

nuclear, com diminuição do tamanho da célula (GRANVILLE et al., 1998; REED, 2000). 

Conseqüentemente, ocorre fragmentação dos corpos apoptóticos limitados por uma 

membrana, que são rapidamente removidos por células fagocíticas (SLÁDEK; 

RYSÁNEK, 2000). 

Bioquimicamente, a apoptose é caracterizada pela ativação de caspases, que 

são proteases altamente específicas que ativam substratos intracelulares. Existem duas 

classes de caspases especializadas, as iniciadoras (caspases 2, 8, 9 e 10) e as 

efetoras (caspases 3, 6 e 7). As caspases iniciadoras são ativadas após estímulo 

apoptótico por auto-proteólise, enquanto as caspases efetoras se ativam através das 

caspases iniciadoras, em uma cascata amplificada. A ativação da onda de caspases 

inicia uma cascata proteolítica que leva à fragmentação do ácido desoxirribonucléico 
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(DNA) e clivagem das principais proteínas reguladoras, levando à morte celular 

(CHANG; YANG, 2000). 

A apoptose é o elemento-chave para o desenvolvimento e função da glândula 

mamária, sendo um processo crítico para a renovação das células epiteliais durante a 

involução (CAPUCO; AKERS, 1999; CAPUCO et al., 2003). Tanto em bovinos, como 

em caprinos, a morte celular por apoptose parece ser um evento fisiológico comum no 

tecido mamário que aumenta em determinados momentos da lactação. Após o pico de 

lactação, o processo de apoptose das células alveolares aumenta gradualmente, 

reduzindo a produção de leite até o final da lactação (BOUTINAUD; GUINARD-

FLAMENT; JAMMES, 2004; TIAN et al., 2005). Em cabras, verificou-se que a produção 

de leite diminuiu por volta de 32% entre os dias 60 e 160 de lactação, enquanto que o 

número de células (avaliados pela quantidade total de DNA) diminuiu 35% (KNIGHT; 

PEAKER, 1984). 

Adicionalmente, outros fatores também podem contribuir com processo 

apoptótico, como a presença de radicais livres e a mastite. O excesso de espécies 

reativas de oxigênio no organismo pode danificar estruturas, como DNA, ácido 

ribonucléico (RNA), proteínas e componentes lipídicos e danificar a própria célula 

(ALLEN; TRESINI, 2000; KRUTMANN; GREWE, 1995; WILGUS et al., 2002). A 

indução de apoptose por patógenos bacterianos, como Staphylococcus aureus, 

principal agente causador da mastite, também já foi comprovada em diversos trabalhos 

(DALLARD, 2007; LONG et al., 2001; SHEFFIELD, 1997; WESSON et al., 2000), 

mostrando a importância do controle da mastite para a longevidade das células 

epiteliais da glândula mamária. 

Nesse sentido, a utilização plantas com propriedades antioxidantes, como o 

capim-limão (CHEEL et al., 2005), pode reduzir o processo apoptótico do tecido 

mamário e aumentar a sobrevivência das células alveolares ao final da lactação e, 

conseqüentemente, aumentar a vida produtiva do animal (FURTH, 1999). 
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2.7 Capim-limão 

 O capim-limão (Cymbopogon citratus (D.C.) Stapf) é considerado uma planta 

medicinal e aromática, pertencente à família Poaceae e, embora seja originária da 

Índia, também pode ser encontrada nas Américas, África e Austrália (SILVA et. al., 

2003; DUARTE; ZANETI, 2004). 

É conhecido no Brasil por diversos nomes populares, tais como capim-cidreira, 

capim-cidró, capim-santo, capim-cheiroso e em países de língua inglesa, como 

lemongrass (CORRÊA, 1984), sendo cultivado para produção comercial de óleo 

essencial, rico em citral. No Peru é utilizado para preparação de refrigerantes, chás e 

infusão, sendo largamente utilizado na medicina popular no tratamento de distúrbios 

digestivos, inflamações, diabetes, distúrbios do sistema nervoso e outros problemas de 

saúde (CARLINI et al., 1986). 

Seu óleo essencial possui forte odor de limão e é largamente empregado como 

aromatizante em perfumaria e cosmética, porém seu maior emprego é na indústria 

farmacêutica, servindo de matéria-prima para a síntese de importantes compostos, 

como iononas, metil-iononas e vitamina A (CARVALHO et al., 2005). A composição 

química do óleo essencial de capim-limão é relatada em diversos trabalhos, sendo o 

citral o constituinte principal (47 a 85%), formado por uma mistura dos isômeros 

geranial e neral (PINO; ROSADO, 2000; KASALI; OYEDEJI; ASHILOKUN, 2001; 

SIDIBÉ et al., 2001).  

O citral é citado como sendo o principal responsável pelas atividades atribuídas 

ao seu óleo essencial, como atividade anti-helmíntica (KOKATE; VARMA, 1971; 

ALMEIDA et al., 2003), antibacteriana (CIMANGA et al., 2002; ONAWUNMI; YISAK; 

OGUNLANA, 1984; PEREIRA et al., 2004), antifúngica (SCHUCK et al., 2001; 

MAHANTA et al., 2007; VIOLLON; CHAUMONT, 1994; WANNISSORN; JARIKASEM; 

SOONTORNTANASART, 1996), inseticida (RAJAPAKSE; VAN EMDEN, 1997; 

SAMARASEKERA; KALHARI, 2006), diurética (GÁLVEZ et al., 1998), anticarcinogênica 

(PUATANACHOKCHAI et al., 2002), além de comprovado efeito parasitológico contra 

Staphylococcus aureus e Escherichia coli (SCHUCK et al., 2001; WANNISSORN et al., 

2005). 



33 
 

 

Na última década tem sido demonstrado que os antioxidantes e seqüestradores 

de radicais livres são importantes na prevenção de patologias como a aterosclerose, 

doenças cardíacas, câncer e artrite (MIDDLETON JUNIOR; KANDASWAMI; 

THEOHARIDES, 2000). Flavonóides e compostos fenólicos de plantas foram relatados 

como potentes seqüestradores de radicais livres e ocorrem com freqüência em plantas 

medicinais e aromáticas (CHEEL et al., 2005). Esse efeito antioxidante é atribuído à 

presença de ácidos fenólicos, como os ácidos caféico, clorogênico e protocatequínico 

(DZIEDZIC; HUDSON, 1984; NAGEN; ALBUQUERQUE; MIRANDA, 1992; 

PAPADOPOULOS; BOSKOU, 1991; VON GADOW; JOUBERT; HANSMANN, 1997). 

O potencial antioxidante do capim-limão (CHEEL et al., 2005; MAHMOUD, 1994; 

MENÉNDEZ, 1993; ONAWUNMI; YISAK; OGUNLANA, 1984; SIMÕES et al., 1986) 

sugere que sua utilização na alimentação de caprinos leiteiros pode ser uma alternativa 

para melhorar a qualidade do leite de cabra, podendo resultar em diminuição da 

apoptose e aumento da vida útil deste produto. 

Em estudo recente, Canaes (2011) verificou que a inclusão de teores crescentes 

de capim-limão em substituição à silagem de milho na alimentação de cabras leiteiras 

aumentou a produção de leite, alterando 40% dos ácidos graxos do leite, com aumento 

da concentração de ácidos graxos poliinsaturados e aumento de 134% na concentração 

de CLA. Nesse sentido, é possível que os compostos antioxidantes presentes no 

capim-limão (CHEEL et al., 2005) possam prevenir a oxidação lipídica do leite avaliada 

no presente estudo, mesmo com o aumento da concentração de ácidos graxos 

poliinsaturados no leite. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Fisiologia Animal do 

Departamento de Ciências Básicas da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 

Alimentos (FZEA/USP), campus de Pirassununga-SP (Latitude 21º 58’ 93” sul, 

Longitude 47º 26’ 00” oeste e Altitude de 623 metros) e compreendeu três fases 

distintas:  
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� Primeira fase (Fase 1): Avaliação do potencial antioxidante do capim-limão 

(Cymbopogon citratus (D.C.) Stapf) sobre a produção, composição e 

características físico-químicas, contagem de células somáticas, contagem 

bacteriana total e oxidação lipídica do leite de cabra; 

 

� Segunda fase (Fase 2): Avaliação do potencial antioxidante do capim-limão 

(Cymbopogon citratus (D.C.) Stapf) sobre a produção, composição e 

características físico-químicas, contagem de células somáticas, contagem 

bacteriana total e oxidação lipídica do leite de cabra durante estresse via 

administração pontual de hormônio adrenocorticotrópico (ACTH); 

 

� Terceira fase (Fase 3): Avaliação do potencial antioxidante do capim-limão 

(Cymbopogon citratus (D.C.) Stapf) sobre a apoptose do tecido mamário. 

 

 O presente estudo fez parte de um projeto de pesquisa aprovado pela FAPESP, 

envolvendo outras duas bolsas. Os dados e as análises comuns aos outros trabalhos 

serão apresentados com o devido mérito ao seu responsável. 

 Os três experimentos foram conduzidos simultaneamente, utilizando a mesma 

alimentação e os mesmos animais, entretanto apenas alguns resultados foram comuns. 

Dentre eles, o consumo de matéria seca, a produção, composição e características 

físico-químicas do leite, contagem de células somáticas e as análises de cortisol. 

 As análises de composição, características físico-químicas, contagem de células 

somáticas, perfil de ácidos graxos do leite e cortisol foram realizados pela pós-

graduanda Taissa de Souza Canaes, assim como a descrição das metodologias 

utilizadas nessas análises, as quais foram originalmente descritas na tese da aluna em 

questão (CANAES, 2011). 
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3.1 Primeira fase (Fase 1) 

 
3.1.1 Animais, instalações experimentais e manejo da ordenha 

Foram utilizadas 44 cabras da raça Saanen homogêneas quanto ao peso vivo 

(59,17 ± 2,69 kg), dias em lactação (102,5 ± 33,12 dias), produção de leite (2,58 ± 0,27 

kg), idade (3 anos ± 2 meses) e escore corporal (3,0 ± 0,5). Esses animais foram 

mantidos em confinamento, agrupados em quatro baias experimentais cobertas, com 

piso ripado (11 animais/baia), providas de comedouro, bebedouro, cocho para sal 

mineral e livre acesso ao solário de piso cimentado. 

Durante o período experimental foram coletados os seguintes dados climáticos 

médios da estação meteorológica Campbell Scientific modelo 21X (L): temperatura 

(23,2 ± 0,2°C), sensação térmica (25,5 ± 0,3°C), radiação solar (180,0 ± 12,8 W m-2), 

umidade relativa (79,7 ± 0,6%), velocidade do vento (2,84 ± 0,1 km h-1) e pluviosidade 

total (29,8 mm), conforme descrito por Canaes (2011). 

As fêmeas foram ordenhadas uma vez ao dia, sempre com início às 6:00 h, em 

sistema de ordenhadeira mecânica do tipo paralela (Westfalia Surge®), com seis 

conjuntos de teteiras reguladas para manter 120 pulsações/minuto com vácuo ajustado 

para pressão de 44 kPa. Os animais foram pesados semanalmente, sempre após a 

ordenha e antes da alimentação durante todo o período experimental. 

 

A rotina de ordenha foi mantida a mesma durante todo o período experimental: 

 

� Lavagem do sistema de ordenha antes do início;  

� Retirada de água e preparo do equipamento para a ordenha; 

� Fornecimento de 400 g de milho moído no canzil;  

� Condução dos animais da baia até a sala de ordenha; 

� Registro do número dos animais;  

� Desinfecção dos tetos com solução pré-dipping (solução iodada a 0,5%); 

� Secagem dos tetos com papel toalha; 

� Teste da caneca com descarte dos três primeiros jatos de leite para diagnóstico 

de mastite; 
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� Retirada do leite por ordenha mecanizada;  

� Retirada manual do leite residual;  

� Realização do pós-dipping com solução glicerinada de iodo a 1,0%; 

� Controle leiteiro individual; 

� Retorno do lote ordenhado à sua respectiva baia; 

� Condução do próximo lote à sala de ordenha. 

 

3.1.2 Período experimental e tratamentos 

A primeira fase do experimento foi realizada nos meses de setembro e outubro 

de 2009 e teve duração de 54 dias, sendo 7 dias de adaptação e 47 dias de 

fornecimento dos tratamentos. Foram utilizadas quatro rações experimentais com 

relação volumoso:concentrado de 53:47 na matéria seca. 

 As rações experimentais foram balanceadas para atender as exigências de 

cabras em lactação, segundo o AFRC (1993) e a fonte de variação da composição foi a 

substituição de silagem de milho por capim-limão, de acordo com os tratamentos: 

 

� T1: Concentrado + 0% de substituição da silagem de milho por capim-limão; 

� T2: Concentrado + 33,5% de substituição da silagem de milho por capim-limão; 

� T3: Concentrado + 66,5% de substituição da silagem de milho por capim-limão; 

� T4: Concentrado + 100% de substituição da silagem de milho por capim-limão. 

 

O concentrado foi formulado com milho moído, farelo de soja, núcleo mineral e 

óleo de soja e peletizado junto com o feno de capim-limão moído. Para o tratamento 

controle (T1), apenas o concentrado foi peletizado e fornecido misturado à silagem de 

milho in natura. A peletização foi realizada na Fábrica de Rações da UNESP (Campus 

de Jaboticabal) e a secagem dos pellets realizada no local do experimento (Laboratório 

de Fisiologia Animal da FZEA/USP). O capim-limão foi adquirido de uma propriedade 

localizada em Cajuru – SP e o corte realizado aos 90 dias após o plantio, conforme 

descrito por Canaes (2011). 
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A composição química dos ingredientes e das rações estão apresentados nas 

Tabelas 3 e 4, respectivamente. O capim-limão (Cymbopogon citratus (D.C.) Stapf) foi 

incluído em 17,82; 35,38 e 53,20% na matéria seca, correspondendo aos teores de 

substituição de 33,5% (T2), 66,5% (T3) e 100% (T4) da silagem de milho por capim-

limão, respectivamente e as rações foram formuladas para serem isoprotéicas (Tabela 

4). 

 

Tabela 3 – Composição química dos ingredientes das rações experimentais 

Ingredientes 
Composição química1 

MS PB FB EE ENN FDN FDA NDT MM CNF CT  

Silagem2 39,6 10,4 15,3 3,7 66,4 36,8 20,0 73,4 4,2 49,1 81,7  

Capim3 97,1 10,3 21,9 3,7 57,8 64,9 31,5 64,4 6,3 21,1 79,7  

Milho moído 88,1 9,1 2,9 3,9 83,0 14,9 4,6 85,3 1,2 72,1 85,9  

Farelo de soja 87,6 51,1 7,1 1,9 34,6 14,3 11,6 79,9 5,4 32,7 41,7  

Óleo de soja 99,0 - - 5,7 - - - - - - -  

Núcleo4 97,6 - - - - - - - 87,3 - -  
1 Resultados expressos na matéria seca a 100%: MS (matéria seca); MM (matéria mineral); PB (proteína 
bruta); FB (fibra bruta); EE (extrato etéreo); ENN (extrativo não nitrogenado); FDA (fibra em detergente 
ácido); FDN (fibra em detergente neutro); NDT (nutrientes digestíveis totais); CNF (carboidratos não 
fibrosos); CT (carboidratos totais); 2 Silagem de milho; 3 Feno de capim-limão; 4 Núcleo mineral: 
composição por kg do produto: Cálcio (Ca) 240 g, Fósforo (P) 80 g, Sódio (Na) 20 g, Enxofre (S) 15 g, 
Magnésio (Mg) 18 g, Cromo (Cr) 13 mg, Ferro (Fe) 2600 mg, Zinco (Zn) 5040 mg, Manganês (Mn) 4560 
mg, Flúor (F) 800 mg, Iodo (I) 90 mg, Selênio (Se) 30 mg, Cobalto (Co) 90 mg, Cobre (Cu) 1520 mg; 
Vitamina A 420000 UI kg-1, Vitamina D 120000 UI kg-1, Vitamina E 2400 mg. Adaptado de Canaes (2011). 
 

As rações (pellets de capim-limão, pellets de concentrado e silagem de milho in 

natura) foram pesadas e fornecidas uma vez ao dia, sempre após a ordenha e a oferta 

de alimento ajustada para consumo de 3,5% do peso vivo e sobra diária de 15%, por 

meio da pesagem diária das sobras na manhã seguinte ao fornecimento. Água e 

suplemento mineral foram fornecidos ad libitum. 
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Tabela 4 – Proporção dos ingredientes e composição química das rações experimentais 

(% na MS) 

Ingredientes 
Tratamentos1 

T1 T2 T3 T4 
 (% de inclusão na dieta) 
Silagem de milho 53,20 35,38 17,82 0,00 
Capim-limão 0,00 17,82 35,38 53,20 
Milho moído 30,40 30,40 30,40 30,40 
Farelo de soja 12,17 12,17 12,17 12,17 
Núcleo mineral2 2,13 2,13 2,13 2,13 
Óleo de soja 2,10 2,10 2,10 2,10 
Composição química (% da MS) 
MS 62,68 72,94 83,04 93,29 
PB 14,52 14,50 14,48 14,47 
EE 3,49 3,49 3,50 3,51 
ENN 64,75 63,22 61,71 60,17 
FDN 25,83 30,84 35,78 40,79 
FDA 13,43 15,48 17,50 19,55 
NDT 74,68 73,08 71,51 69,91 
MM 5,26 5,63 6,00 6,37 
CNF 52,06 47,05 42,13 37,13 
CT 74,63 74,27 73,91 73,55 

Ácidos graxos mg/g de lipídeo 
C14:0 0,23 0,46 0,69 0,93 
C16:0 10,55 10,84 11,13 11,43 
C18:0 2,44 2,43 2,42 2,40 
C18:1 cis 13,34 11,55 9,78 7,98 
C18:2 (n-6) 28,10 26,13 24,19 22,22 
C18:3 (n-3) 3,24 5,14 7,01 8,91 

1 Tratamentos: T1: 0% de inclusão de capim-limão na dieta; T2: 33,5% de substituição da silagem de milho 
pelo capim-limão; T3: 66,5% de substituição da silagem de milho pelo capim-limão; T4: substituição total 
da silagem de milho pelo capim-limão. Resultados expressos na matéria seca a 100%: MS (matéria seca); 
MM (matéria mineral); PB (proteína bruta); FB (fibra bruta); EE (extrato etéreo); ENN (extrativo não 
nitrogenado); FDA (fibra em detergente ácido); FDN (fibra em detergente neutro); NDT (nutrientes 
digestíveis totais); CNF (carboidratos não fibrosos); CT (carboidratos totais); 2 Composição por kg do 
produto: Cálcio (Ca) 240 g, Fósforo (P) 80 g, Sódio (Na) 20 g, Enxofre (S) 15 g, Magnésio (Mg) 18 g, 
Cromo (Cr) 13 mg, Ferro (Fe) 2600 mg, Zinco (Zn) 5040 mg, Manganês (Mn) 4560 mg, Flúor (F) 800 mg, 
Iodo (I) 90 mg, Selênio (Se) 30 mg, Cobalto (Co) 90 mg, Cobre (Cu) 1520 mg; Vitamina A 420000 UI kg-1, 
Vitamina D 120000 UI kg-1, Vitamina E 2400 mg. Adaptado de Canaes (2011). 
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As amostras das rações experimentais e dos ingredientes foram analisadas no 

Laboratório de Bromatologia do Departamento de Zootecnia da FZEA/USP. Para 

determinação do teor de matéria seca, as amostras foram descongeladas, pesadas e 

levadas para secar em estufa com circulação forçada de ar a 65°C até peso constante. 

Em seguida, o material foi moído em moinho tipo Willey com peneira de 1,0 mm para 

determinação de matéria seca (MS), matéria mineral (MM), extrato etéreo (EE) e 

estimado o teor de extrativo não nitrogenado (ENN), segundo a AOAC (1980). A 

proteína foi determinada pelo método micro-Kjeldahl (AOAC, 1980) e a fibra em 

detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) segundo Goering e Van 

Soest (1970). Os resultados de nutrientes digestíveis totais (NDT), carboidratos totais 

(CT) e carboidratos não fibrosos (CNF) foram calculados pelas fórmulas: %NDT= [88,9 

– (0,779 x FDA%)] (PATTERSON, 2001); %CT= 100 – (%PB + %EE + %MM) 

(SNIFFEN et al., 1992); %CNF= 100 – (%PB + %EE + %FDN + %MM) (VAN SOEST; 

ROBERTSON; LEWIS, 1991), conforme descrito por Canaes (2011). 

 

3.1.3 Produção, análises físico-químicas e perfil de ácidos graxos do leite de cabra 

 A produção de leite de cabra foi mensurada diariamente através de controle 

leiteiro individual dos animais. As amostras de leite utilizadas para as análises físico-

químicas e para o perfil de ácidos graxos foram obtidas após 42 dias do fornecimento 

da dieta experimental e congeladas a -20°C, conforme descrito por Canaes (2011). 

Para avaliação da acidez do leite foi utilizado o método Dornic e 10 mL da 

amostra homogeneizada foram transferidos para um béquer, adicionando-se 5 gotas de 

solução de fenolftaleína a 1,0%. Em seguida, titulou-se com solução de NaOH 1/9 sob 

agitação constante até viragem para coloração rósea e o volume de solução gasto foi 

anotado. Cada 0,1 mL da solução Dornic corresponde a 1°C, o que corresponde a 

0,01% de ácido lático. O resultado da titulação foi multiplicado pelo fator de 

padronização da solução de NaOH, conforme descrito por Canaes (2011). 
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As demais análises físico-químicas do leite foram realizadas mediante o uso do 

equipamento Milkoscope Expert Automatic (Scope Electric®, Bulgaria-German), após a 

colheita do leite em frascos de 50 mL diretamente dos medidores após o término da 

ordenha e homogeneização do leite. O teor de sólidos totais do leite de cabra foi obtido 

pela soma dos teores de gordura, proteína, lactose e sais (BEHMER, 1980), conforme 

descrito por Canaes (2011). Todas as análises físico-químicas foram realizadas no 

Laboratório de Fisiologia Animal da FZEA/USP. 

Para a análise do perfil de ácidos graxos, a gordura do leite foi extraída por 

centrifugação a 17800 x g por 30 minutos a 4,0°C e a 19300 x g por 20 minutos a 4,0°C 

(FENG; LOCK; GARNSWORTHY, 2004). Em seguida, a gordura (cerca de 600 a 800 

mg) foi metilada e os ésteres metílicos foram formados de acordo com Kramer et al. 

(1997). Com o objetivo de detectar possíveis perdas de ácidos graxos durante o 

processo de esterificação foi utilizado o ácido esteárico (C18:0) como padrão externo e o 

ácido nonadecanóico (C19:0) como padrão interno para quantificação dos ácidos graxos 

(Sigma Aldrich®), conforme descrito por Canaes (2011). 

Os ácidos graxos foram quantificados por cromatografia gasosa (GC Shimadzu 

2010, com injeção automática), utilizando-se coluna capilar SP-2560 com 100 m de 

comprimento x 0,25 mm de diâmetro interno com 0,02 mm de espessura (Supelco, 

Bellefonte, PA). As condições cromatográficas foram: temperatura inicial da coluna de 

70°C por 4 minutos, aumentando 13°C minuto-1 até chegar a 175°C, sendo mantida por 

27 minutos; em seguida, um novo aumento de 4°C minuto-1 foi iniciado até chegar em 

215°C, mantendo por 31 minutos; gás de arraste hidrogênio com fluxo de 40 cm s-1. 

Para identificação dos ácidos graxos formados durante a biohidrogenação, os 

seguintes padrões foram utilizados: standard C4-24 de ácidos graxos (Supelco® TM 37), 

ácido vacênico C18:1 trans-11 (V038-1G, Sigma®), C18 CLA: 2 trans-10, cis-12 (UC-61M 

100 mg), CLA e C18:2 cis-9, trans-11 (UC-60M 100 mg), (NU-CHEK-PREP E.U.A®), 

conforme descrito por Canaes (2011). A análise do perfil de ácidos graxos foi realizada 

no Laboratório de Cromatografia do Departamento de Nutrição e Produção Animal da 

FMVZ/USP em Pirassununga. 
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3.1.4 Contagem de células somáticas e contagem bacteriana total 

As amostras de leite para a análise da contagem de células somáticas (CCS) 

foram colhidas após 42 dias do fornecimento da dieta experimental e congeladas a -

20°C. A análise de CCS foi realizada pelo método microscópico tradicional para o leite 

de cabra e os corantes utilizados foram o Pyronin Y Methyl – Green (PYMG), 

recomendado por diferenciar células somáticas dos corpúsculos citoplasmáticos (ZENG 

et al., 1999) e pironina, corante específico de DNA, o qual é usado por diferenciar 

células que contém DNA de células que contém apenas RNA ou corpúsculos 

citoplasmáticos. Nesse processo, as células somáticas são coradas de azul e as células 

com apenas RNA são coradas de rosa (DULIN; PAAPE; WERGIN, 1982), conforme 

descrito por Canaes (2011). 

As lâminas foram preparadas de acordo com o método de contagem 

microscópica padronizado por Prescott e Breed (1910) e descrito por Schalm, Carrol e 

Jain (1971), o qual se baseia na estimativa da totalidade de células presentes em uma 

amostra de leite, contabilizadas com auxílio de um microscópio óptico em objetiva de 

imersão com aumento de 1000x, conforme descrito por Canaes (2011). 

Para o preparo das lâminas, 10 µL de leite homogeneizado foram pipetados e 

depositados sobre uma lâmina retangular (5 x 20 mm) com quatro áreas pré-definidas 

de 1,0 cm2. As alíquotas foram pipetadas em duplicata, portanto em cada lâmina foram 

depositados leite de dois animais diferentes. O leite depositado em cada área foi 

espalhado (esfregaço) com alça de Drigalsky e após a secagem, as lâminas foram 

fixadas durante 5 minutos em solução Carnoy’s (100 mL de ácido acético glacial + 300 

mL de clorofórmio + 600 mL de etanol), 1 minuto em etanol 50%, 1 minuto em etanol 

30% e 1 minuto em água destilada. Na seqüência, as lâminas foram coradas durante 6 

minutos em solução com 1,0 g de pironina-Y e 0,56 g de verde de metil em 196 mL de 

água destilada. Após completa secagem dos esfregaços, as lâminas foram imersas 

durante 1 minuto em butanol, 1 minuto em água destilada e secas novamente. Após a 

secagem, as lâminas foram armazenadas para leitura, conforme descrito por Canaes 

(2011). 
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Para a leitura das lâminas, considerou-se 100 campos microscópicos (Committee 

on Screening Tests-NMC e IDF/FIL apud VASCONCELOS, 1996) e o resultado final 

(indicado pelo número de células somáticas compreendendo células epiteliais, 

leucócitos mononucleares e polimorfonucleares contados em 100 campos em duplicata) 

foi multiplicado por um fator calculado por meio de relação matemática entre a 

quantidade de amostra, área do esfregaço e área do campo visual, denominado fator 

de trabalho, e os resultados foram calculados e apresentados na base Log, conforme 

descrito por Canaes (2011). 

 As amostras de leite para a análise de contagem bacteriana total (CBT) foram 

colhidas após 49 dias do fornecimento das rações experimentais. Após a ordenha 

completa, o leite foi homogeneizado e coletado diretamente do medidor em tubos de 50 

mL devidamente identificados. Em seguida, foram adicionadas 4 gotas do conservante 

Azidiol e cada frasco foi homogeneizado delicadamente, tombando-o várias vezes para 

a total mistura do conservante ao leite. 

 Os frascos com leite e conservante foram acondicionados em caixa térmica 

refrigerada e enviados logo após a ordenha para o Laboratório de Análise de Leite da 

Clínica do Leite do Departamento de Zootecnia da ESALQ/USP em Piracicaba, onde a 

análise foi realizada através de citometria de fluxo (PO ANA 010). 

 

3.1.5 Oxidação lipídica do leite de cabra 

 Para o acompanhamento dos produtos iniciais da oxidação foram colhidos 100 

mL de leite de cada animal em garrafas plásticas diretamente dos medidores, após o 

término da ordenha e homogeneização, aos 42 dias do início do fornecimento das 

rações experimentais. Durante a colheita, as amostras foram armazenadas em caixa 

térmica refrigerada e, imediatamente após o término da ordenha, foram levadas ao 

Laboratório de Fisiologia Animal da FZEA/USP para início da análise (tempo 0 horas), 

segundo a metodologia descrita por Østdal, Andersen e Nielsen (2000) e Havemose et 

al. (2004). 
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Após homogeneização, 2,0 mL de leite de cada amostra foram transferidos para 

tubos tipo Falcon de 15 mL identificados e misturados com 2,0 mL de metanol. Em 

seguida, foram adicionados 4,0 mL de clorofórmio e as amostras foram 

homogeneizadas em agitador de tubos tipo Vórtex durante 30 segundos. Após nova 

homogeneização, as amostras foram centrifugadas a 1500 g durante 10 minutos e 1,0 

mL do precipitado foi separado em duplicata para tubos de vidro. Ao precipitado foi 

adicionado 1,0 mL de solução Tiocianato/Fe+2. 

Para o preparo dessa solução de Tiocianato/ Fe+2 outras três soluções foram 

preparadas antes: Solução I: 0,4 g de cloreto de bário dihidratado diluído em 50 mL de 

água Mili-Q (água ultra-pura) foi misturado com 0,5 g de sulfato de Fe+2 heptahidratado 

diluído em 50 mL de água de água Mili-Q (água ultra-pura) e a solução final foi filtrada e 

o filtrado utilizado; Solução II: 3,0 g de tiocianato de amônio diluídos em 10 mL de água 

Mili-Q (água ultra-pura); Solução III: 50 mL de clorofórmio foram misturados com 50 mL 

de metanol. Após essa etapa, 250 µL da solução I, 250 µL da solução II e 25 mL da 

solução III foram misturados e formaram a solução de Tiocianato/ Fe+2. 

Após incubação por 5 minutos à temperatura ambiente, 1,0 mL das amostras 

foram pipetados em duplicata para cubetas de quartzo e as absorbâncias determinadas 

a 500 nm, em espetrofotômetro modelo Beckman Coulter® DU-800 contra o branco 

(solução contendo todos os reagentes menos a amostra), no Laboratório de Química 

Biológica do Departamento de Ciências Básicas da FZEA/USP. Os mesmos 

procedimentos foram repetidos nas mesmas amostras após 48 horas (tempo 48 horas) 

mantidas à temperatura ambiente (média de 23°C). 

Para avaliar os produtos secundários da oxidação, as análises de TBARS foram 

realizadas imediatamente após a colheita de leite (tempo 0 horas) e 48 horas (tempo 48 

horas) depois do leite ter sido mantido à temperatura ambiente. As amostras também 

foram colhidas aos 42 dias do início do experimento e permaneceram refrigeradas até o 

momento da análise (tempo 0 horas). 
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De acordo com a metodologia descrita por King (1962), a oxidação lipídica foi 

analisada a partir da determinação dos produtos reativos ao ácido tiobarbitúrico (TBA) e 

17,6 mL de leite foram pipetados de cada amostra e transferidos para tubos tipo Falcon 

de 50 mL identificados. As amostras foram aquecidas em banho-maria a 30°C e 1,0 mL 

da solução de ácido tricloroacético (TCA) (1,0 g de TCA dissolvido em 1,0 mL de água 

destilada) + 2,0 mL de etanol 95% foram adicionados. As amostras foram misturadas de 

forma vigorosa em agitador de tubos tipo Vórtex durante 10 segundos e deixadas em 

repouso durante 5 minutos em temperatura ambiente. 

Em seguida, as amostras foram novamente homogeneizadas no agitador 

(Vórtex) e filtradas (papel filtro quantitativo JP42 – faixa azul com 12,5 cm de diâmetro) 

em outro tubo do tipo Falcon de 50 mL e 4,0 mL do filtrado foram separados em 

duplicata para tubos do tipo Falcon de 15 mL. Em cada tubo foi adicionado 1,0 mL da 

solução de ácido tiobarbitúrico (1,4 g de ácido 2-tiobarbitúrico dissolvido em 100 mL de 

etanol) e as amostras foram incubadas a 60°C durante 60 minutos. Após o total 

resfriamento, 400 µL das amostras (em duplicata) foram pipetadas em placas e lidas no 

equipamento ELISA (Multiscan MS, Labsystem®) a 540 nm, utilizando-se água destilada 

como padrão. 

 

3.1.6 Análises estatísticas 

 O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com quatro 

tratamentos e 11 repetições. 

O modelo estatístico utilizado para as variáveis de peso corporal e produção de 

leite foi: 

 

Yij= µ + Ti + Dj + (Dj x Ti) + Eij 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

Onde: 

Yij= Variável dependente 

µ= Média geral 

Ti= Efeito de tratamento 

Dj= Efeito de dias de fornecimento das rações experimentais 

Dj x Ti= Interação entre dias de fornecimento das rações experimentais e tratamento 

Eij= Efeito aleatório 

 

 Para as variáveis de composição, características físico-químicas, contagem de 

células somáticas, contagem bacteriana total e perfil de ácidos graxos do leite, o 

modelo estatístico utilizado foi: 

 

Yi= µ + Ti + Ei  

 

Onde: 

Yi= Variável dependente 

µ= Média geral 

Ti= Efeito de tratamento 

Ei= Efeito aleatório 

 

 O modelo utilizado para as variáveis de índice de peróxido e TBARS foi: 

 

Yij= µ + Ti + Hj + (Hj x Ti) + Eij  

 

Onde: 

Yij= Variável dependente 

µ= Média geral 

Ti= Efeito de tratamento 

Hj= Efeito de horas 

Hj x Ti= Interação entre horas e tratamento 

Eij= Efeito aleatório 
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 Os dados foram analisados utilizando-se o PROC MIXED do SAS (2002) e as 

médias apresentadas foram obtidas através do comando LSMEANS. Foram aplicados 

testes para polinômios ortogonais (linear, quadrático e cúbico) para todas as variáveis 

analisadas. 

 

3.2 Segunda Fase (Fase 2) 

 
3.2.1 Animais e período experimental 

Foram utilizadas 44 cabras da raça Saanen (62,60 ± 2,59 kg), aos 213,36 ± 

32,49 dias em lactação, com produção de leite de 2,56 ± 0,16 kg, idade de 3 anos ± 2 

meses e escore corporal de 3,0 ± 0,5. 

A segunda fase do experimento foi realizada nos meses de janeiro e fevereiro de 

2010 e teve duração de 39 dias, sendo 7 dias de adaptação e 32 dias de fornecimento 

dos tratamentos. 

Durante o período experimental foram coletados os seguintes dados climáticos 

médios da estação meteorológica Campbell Scientific modelo 21X (L): temperatura 

(22,6 ± 0,1°C), sensação térmica (24,8 ± 0,3°C), radiação solar (112,8 ± 10,1 W m-2), 

umidade relativa (91,2 ± 0,4%), velocidade do vento (1,20 ± 0,1 km h-1) e pluviosidade 

total (39,8 mm), conforme descrito por Canaes (2011). 

As rações experimentais e os demais procedimentos relacionados ao manejo 

experimental estão apresentados na primeira fase do período experimental. 

As colheitas das amostras para análises produtivas, qualitativas e quantitativas 

foram realizadas após 24 horas da aplicação de ACTH ou placebo, seguindo os 

mesmos passos descritos na primeira fase do período experimental e utilizando as 

mesmas metodologias. 
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3.2.2 Tratamentos 

Com o objetivo de avaliar o potencial antioxidante do capim-limão sobre a 

produção, composição, características físico-químicas, contagem de células somáticas, 

contagem bacteriana total e oxidação lipídica do leite, os animais foram submetidos ao 

estresse pontual via administração endovenosa de 0,6 UI (Unidades Internacionais) kg-1 

de peso vivo de hormônio adrenocorticotrófico (ACTH (A6303, 5000 UI, Sigma
®
)) ou 

solução salina estéril a 0,9% (placebo) (FULKERSON e JAMIESON, 1982), conforme 

descrito por Canaes (2011). 

As cabras foram selecionadas em duplas homogêneas para cada tratamento (T1, 

T2, T3 e T4), sendo que um animal recebeu ACTH e o outro placebo. Na semana 

seguinte, os animais que receberam ACTH na primeira semana, receberam placebo e 

vice-versa. O desafio foi realizado no horário da ordenha (6:00 h) durante quatro 

semanas e os resultados foram expressos pela média de todas as semanas de acordo 

com os teores de substituição do capim-limão e a administração de ACTH ou placebo, 

conforme descrito por Canaes (2011). 

O sangue foi obtido mediante venopunção jugular e 9,0 mL foram colhidos em 

tubos do tipo vacutainer (Becton Dickinson Vacutainer Systems, Rutherford, NJ) com 

anticoagulante contendo heparina sódica em cinco momentos: tempo -20 (20 minutos 

antes da administração de ACTH ou placebo); tempo 0 (no momento da aplicação de 

ACTH ou placebo e término da ordenha); tempo 60 (60 minutos após aplicação de 

ACTH ou placebo); tempo 120 (120 minutos após aplicação de ACTH ou placebo) e 

tempo 300 (300 minutos após aplicação de ACTH ou placebo), conforme descrito por 

Canaes (2011). 

As amostras de sangue foram centrifugadas a 3000 x g durante 15 minutos a 

15°C e os plasmas obtidos foram separados e congelados para posteriores análises. As 

análises plasmáticas de cortisol foram realizadas com auxilio de kits de dosagem 

imunoenzimática (EIA) de cortisol Monobind
®
 (Monobind Inc., California, USA) e a curva 

padrão foi determinada utilizando-se sete pontos com as concentrações variando de 

0,00 a 50,00 μg/dL. Para a leitura dos resultados foi utilizado um filtro com comprimento 

de onda de 450 nm e sensibilidade para a determinação de 0,10 μg/dL, conforme 

descrito por Canaes (2011). 
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3.2.3 Análises estatísticas 

 O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado em 

esquema fatorial 4 x 2 com 11 repetições. 

O modelo estatístico utilizado para as variáveis de peso corporal, produção, 

composição, características físico-químicas, contagem de células somáticas, contagem 

bacteriana total e perfil de ácidos graxos do leite foi: 

 

Yij= µ + Ti + Aj + (Aj x Ti) + Eij 

 

Onde: 

Yij= Variável dependente 

µ= Média geral 

Ti= Efeito de tratamento 

Aj= Efeito da aplicação de ACTH ou placebo 

Aj x Ti= Interação entre a aplicação de ACTH ou placebo e tratamento 

Eij= Efeito aleatório 

 

 Para as variáveis de índice de peróxido e TBARS, o modelo estatístico utilizado 

foi: 

 

Yijk= µ + Ti + Aj + Hk + (Aj x Hk x Ti) + Eijk 

 

Onde: 

Yijk= Variável dependente 

µ= Média geral 

Ti= Efeito de tratamento 

Aj= Efeito da aplicação de ACTH ou placebo 

Hk= Efeito de horas 

Aj x Hk x Ti= Interação entre a aplicação de ACTH ou placebo, horas e tratamento 

Eijk= Efeito aleatório 
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 Os dados foram analisados utilizando-se o PROC MIXED do SAS (2002) e as 

médias apresentadas foram obtidas através do comando LSMEANS. Foram aplicados 

testes para polinômios ortogonais (linear, quadrático e cúbico) para todas as variáveis. 

 

3.3 Terceira Fase (Fase 3) 

 
3.3.1 Período experimental, animais e tratamentos 

A terceira fase do experimento foi realizada em fevereiro de 2010, ao final do 

período de lactação dos animais. Para a realização da biópsia, foram sorteadas 12 

cabras (três de cada tratamento), com produção de leite individual entre 1,5 a 2,5 kg e 

produção total de 2,03 ± 0,04 kg para cada tratamento. 

 

3.3.2 Biópsia do tecido mamário 

Duas horas após o término da ordenha mecânica, os animais sorteados foram 

separados e conduzidos novamente à plataforma de ordenha, onde foram contidos nos 

canzis com acesso a 400 g de milho moído. Inicialmente, foram injetados 5,0 mL de 

Monovin K (0,217 g vitamina K/100 mL) intramuscular em cada animal, aplicados 20 

minutos antes do início da biópsia, com o objetivo de evitar eventual hemorragia. 

As cabras foram ordenhadas manualmente para retirada do leite produzido no 

intervalo de duas horas e, em seguida, uma área de cerca de 20 cm
2
 da glândula 

mamária esquerda de cada animal foi higienizada, tricotomizada e esterilizada com 

álcool 70% e iodo cirúrgico. 

O local (ponto médio da glândula mamária esquerda) foi anestesiado em 

diferentes pontos (injeções subcutâneas) com 1,0 mL de Anestésico L (2,0 g cloridrato 

de lidocaína/100 mL) e uma incisão de aproximadamente 2,0 cm na pele e cápsula da 

glândula mamária foi feita com auxílio de bisturi descartável para facilitar a entrada do 

instrumento de biópsia (Trocater Bard
®
 monopty 22 mm) e a retirada dos tecidos, de 

acordo com a metodologia descrita por Farr et al. (1996). 
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Foram retirados quatro núcleos de tecido com peso médio de 8,65 mg de cada 

animal para análises de TUNEL (Terminal Transferase dUTP Nick End Labeling), 

quantificação de DNA e fragmentação de DNA por eletroforese, quantificação de RNA e 

uma amostra extra para eventuais repetições. Os tecidos para análise de TUNEL 

(Terminal Transferase dUTP Nick End Labeling) foram armazenados em frascos 

contendo solução de formalina tampão 4% e os tecidos para as análises de DNA e RNA 

foram imediatamente embalados em papel alumínio e armazenados a -196°C em 

nitrogênio líquido. 

Após a retirada dos tecidos, os coágulos de sangue foram retirados do úbere e o 

local do ferimento foi tratado com terra cortril spray (6,8 g de terramicina e 2,0 g de 

hidrocortisona/100 mL) e ungüento Miosthal (3,0 g de Dicloro Divinil Pirrolidona e 0,03 g 

de Orto-orto-dimetil-para-nitrofenil-fosforotioato/100 mL). Cada animal também recebeu 

5,0 mL de antibiótico Penfort PPU (10.000.000 UI de benzil penicilina G procaína; 

10.000.000 UI de benzil penicilina G benzatina e 20 g de sulfato de 

diidroestreptomicina/100 mL) e 1,0 mL de antiinflamatório Diclofenaco 50 (5,0 g de 

diclofenaco sódico/100 mL) em dose única. Os animais foram monitorados diariamente 

até a total recuperação (aproximadamente 7 dias). 

 

3.3.3 TUNEL (Terminal Transferase dUTP Nick End Labeling) 

Para a análise de TUNEL (Terminal Transferase dUTP Nick End Labeling) foi 

utilizado o kit comercial In situ cell death detection kit fluorescence (Roche®, Alemanha) 

que detecta DNA fragmentado através da marcação do DNA de fita simples, por meio 

de uma transferase terminal, que adiciona nucleotídeos marcados ao DNA nos 

extremos 3’ livres. Esses nucleotídeos marcados podem ser corados com fluorescência. 

Após a biópsia, o tecido foi fixado em formalina tampão 4% e no dia seguinte 

transferido para o etanol 70%. Para o emblocamento dos tecidos em parafina e 

posterior preparo dos cortes histológicos em micrótomo foram seguidos os seguintes 

passos, segundo metodologia padrão de histologia: 30 minutos em álcool 95%; 30 

minutos em álcool absoluto (100%) I; 30 minutos em álcool absoluto (100%) II; 30 

minutos em xilol puro I; 30 minutos em xilol puro II; 30 minutos em parafina I (aquecida 

em estufa a 58°C) e 30 minutos em parafina II (aquecida em estufa a 58°C). 
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A parafina de inclusão (aquecida em estufa a 58°C) foi colocada em formas de 

papel (aproximadamente 3,0 cm de altura x 2,0 cm de largura x 2,0 cm de 

profundidade) para formar os blocos. Os tecidos foram colocados no centro dos blocos 

na posição vertical. Após a inclusão e secagem dos blocos, foram realizados os cortes 

histológicos com espessura de 6,0 µm em micrótomo (Leica® modelo RM2245) no 

Laboratório de Imunologia de Parasitas e Parasitologia do Departamento de Ciências 

Básicas da FZEA/USP. 

As tiras de parafina com tecido foram colocadas em água a 37°C e retiradas com 

lâminas histológicas identificadas. Depois de secas, as lâminas foram colocadas em 

estufa a 37°C over night e, no dia seguinte, os tecidos foram reidratados de acordo com 

as seguintes etapas: 15 minutos no xilol puro I; 15 minutos no xilol puro II; 3 minutos no 

álcool absoluto (100%); 3 minutos no álcool 95%; 3 minutos no álcool 70%; 1 minuto em 

água destilada pura I; 1 minuto em água destilada pura II. 

Em seguida, um tecido de cada lâmina foi escolhido e a área ao redor foi seca 

com papel sem tocá-lo e cada tecido foi circulado com caneta hidrofóbica 

(DakoCytomation
®
 Pen). Os tecidos circulados foram incubados com 20 µL de 

proteinase K (20 mg/mL de 10 mM de Tris/HCl com pH 7,4 – 8,0) a 37°C durante 22 

minutos. Poucos minutos antes de terminar a incubação com proteinase K, a solução 

TUNEL (Terminal Transferase dUTP Nick End Labeling) foi preparada (50 µL do vial 1 

(Enzyme solution
®
) e 450 µL do vial 2 (Label solution

®
) e mantida no gelo até o 

momento do uso. As lâminas foram lavadas durante 5 minutos com solução de PBS 

(200 mL/well) duas vezes e a área ao redor de cada círculo foi novamente seca com 

papel (as lâminas foram balançadas algumas vezes para retirar o excesso de líquido 

dos círculos). 

Após a secagem, todas as luzes foram apagadas (ambiente escuro) e 20 µL da 

solução TUNEL (Terminal Transferase dUTP Nick End Labeling) foram adicionados em 

cada círculo e as lâminas incubadas em atmosfera umidificada a 37°C durante  60 

minutos. Após esse período, as lâminas foram lavadas rapidamente em solução de PBS 

por três vezes e acondicionadas em caixas escuras umidificadas e levadas ao 

Laboratório de Morfofisiologia Molecular e Desenvolvimento (LMMD) do Departamento 

de Ciências Básicas da FZEA/USP para obtenção das imagens digitalizadas. 
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As lâminas foram fotografadas em microscópio de epifluorescência com onda de 

excitação na faixa de 450-500 nm e detecção na faixa de 515-565 nm (verde) com filtro 

zero para visualização sem ultravioleta (UV) e filtro 09 para visualização com UV, em 

objetivas de 10x, 20x e 40x. 

Posteriormente, para a quantificação da apoptose, realizou-se a contagem das 

células apoptóticas (presença de fluorescência) de cada tratamento, considerando-se a 

captura de 10 campos/lâmina, conforme descrito por Capuco, Wood e Baldwin (2001) 

em aumento de 400x, e os resultados foram expressos como a média do número de 

células/campo. 

 

3.3.4 Quantificação e fragmentação de DNA por eletroforese 

 Para a extração de DNA, os tecidos foram retirados do nitrogênio líquido no 

momento da análise e transferidos para tubos do tipo eppendorf. Foram adicionados 

200 µL de tampão de lise e os tubos foram misturados em homogeneizador de Potter. 

Em seguida, foram adicionados 12,5 µL de SDS e 4,0 µL de proteinase K e os tubos 

foram colocados em misturador do tipo Shakker over night a 37°C e 210 rpm. No dia 

seguinte, as amostras foram colocadas no gelo durante 15 minutos e após esse tempo, 

foram adicionados 300 µL de cloreto de sódio 5,0 M gelado e os tubos foram 

homogeneizados em agitador de tubos tipo Vórtex e centrifugados a 14000 rpm durante 

30 minutos a 4,0°C. 

Em seguida, 400 µL do sobrenadante foram transferidos para novos tubos e 

adicionou-se 40 µL de acetato de amônia 3,0 M e os tubos foram homogeneizados 

levemente por inversão. Foram adicionados 1200 µL de etanol absoluto e novamente 

as amostras foram homogeneizadas levemente por inversão e centrifugadas a 14000 

rpm durante 10 minutos a 4,0°C. Os sobrenadantes foram descartados e adicionou-se 

1000 µL de etanol 70% aos sedimentos e os tubos foram centrifugados a 14000 rpm 

durante 5 minutos a 4,0°C. 
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Os sobrenadantes foram outra vez descartados e os sedimentos foram 

centrifugados em centrífuga de evaporação do Laboratório de Morfofisiologia Molecular 

e Desenvolvimento (LMMD) do Departamento de Ciências Básicas da FZEA/USP 

durante 15 minutos. Após a centrifugação, 50 µL de água Mili-Q (ultra-pura) foram 

adicionados e, após nova homogeneização, as amostras foram incubadas em estufa a 

37°C durante duas horas. 

Após a retirada da estufa, as amostras foram levadas ao Laboratório de Química 

Biológica do Departamento de Ciências Básicas da FZEA/USP para leitura em 

biofotômetro (Biophotometer® Eppendorf, USA) e as concentrações de DNA foram 

obtidas através da leitura das absorbâncias em 260 nm. As amostras contendo DNA 

foram diluídas para obter a concentração de 180 ng/µL. 

 Após as leituras, as amostras foram armazenadas a -20°C para a análise de 

fragmentação de DNA por eletroforese em gel de poliacrilamida. Para essa análise 

utilizou-se a metodologia descrita por Bassam, Anollés e Gresshof (1991) e o DNA 

extraído e quantificado foi submetido à eletroforese vertical em gel de poliacrilamida 8% 

a 100 volts por 90 minutos e corado com nitrato de prata 0,2% (p/v), utilizando um 

padrão com 10.000 pares de base (DirectLoadTM Wide Range DNA Marker, SIGMA®). 

 

3.3.5 Quantificação de RNA 

 A extração de RNA do tecido mamário foi realizada de acordo com a metodologia 

descrita por Capuco, Wood e Baldwin (2001). As amostras foram retiradas do nitrogênio 

líquido e misturadas em homogeneizador de Potter utilizando-se solução tampão na 

proporção 1:15 (p/v). Em seguida, foram adicionados 330 µL de ácido perclórico 1,2 N 

gelado e os tubos permaneceram no gelo durante 10 minutos. As amostras foram 

centrifugadas a 3600 x g durante 15 minutos a 4,0°C e o sobrenadante descartado. 

Cada sedimento foi lavado duas vezes com 400 µL de ácido perclórico 0,2 N e, 

em seguida, foram adicionados 1000 µL de ácido perclórico 0,3 N e as amostras 

incubadas a 37°C durante 60 minutos em misturador do tipo Vórtex periódico. Após a 

incubação, foram adicionados 670 µL de ácido perclórico 1,2 N gelado e os tubos 

ficaram no gelo por 10 minutos. 
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Novamente os tubos foram centrifugados a 3600 x g durante 15 minutos a 4,0°C 

e os sedimentos foram lavados três vezes com 340 µL de ácido perclórico 0,2 N e os 

sobrenadantes foram misturados e armazenados para leitura. Para a leitura, 50 µL do 

sobrenadante foram pipetados em cubeta plástica e as absorbâncias lidas em 

biofotômetro (Biophotometer® Eppendorf, USA) pertencente ao Laboratório de Química 

Biológica do Departamento de Ciências Básicas da FZEA/USP e as concentrações de 

RNA foram obtidas através da leitura das absorbâncias em 260 nm em ng/µL. 

 

3.3.6 Análises estatísticas 

 O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com 4 

tratamentos e três repetições. 

 O modelo estatístico utilizado para as variáveis de DNA e RNA e TUNEL foi: 

 

Yi= µ + Ti + Ei 

 

Onde: 

Yi= Variável dependente 

µ= Média geral 

Ti= Efeito de tratamento 

Ei= Efeito aleatório 

 

 Os dados foram analisados utilizando-se o PROC MIXED do SAS (2002) e as 

médias apresentadas foram obtidas através do comando LSMEANS. Foram aplicados 

testes para polinômios ortogonais (linear, quadrático e cúbico) para todas as variáveis. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Primeira fase do período experimental (Fase 1) 

 
4.1.1 Desempenho, produção, composição e características físico-químicas do leite de 

cabra 

Como esperado, não foi verificado efeito (P>0,05) no peso inicial (PI) dos animais 

experimentais, pois os grupos eram homogêneos. A inclusão de teores crescentes de 

capim-limão não influenciou (P>0,05) a variação corporal (VC) e o peso das cabras ao 

final do experimento (PF) (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Peso, variação corporal e consumo de matéria seca de cabras Saanen 

alimentadas com capim-limão em substituição à silagem de milho 

Item 

Tratamentos1 

EPM2 

P3  

T1 T2 T3 T4 Trat. Dias 
Trat. 

Dias 
L Q C  

PI4, kg 60,27 57,84 56,42 56,11 2,67 0,68 - - 0,25 0,69 0,99  

PF5, kg 63,90 63,18 60,13 60,60 3,10 0,79 - - 0,37 0,85 0,68  

VC6, kg/dia 0,089 0,107 0,076 0,109 0,03 0,62 <0,01 0,98 0,78 0,71 0,21  

CMS7, kg/dia 1,74 2,43 2,91 2,23 0,71 - - - - - -  
1 Tratamentos: T1: 0% de inclusão de capim-limão na dieta; T2: 33,5% de substituição da silagem de 
milho pelo capim-limão; T3: 66,5% de substituição da silagem de milho pelo capim-limão; T4: substituição 
total da silagem de milho pelo capim-limão; 2 Erro padrão da média; 3 Efeito do tratamento: Valor de P 
para efeito de tratamento (Trat.) e Dias;  Trat.*Dias= Efeito de interação entre tratamento e dias e teste de 
polinômio ortogonal apresentar resposta linear (L), quadrática (Q) ou cúbica (C); 4 PI: Peso inicial; 5 PF: 
Peso final; 6 VP: Variação corporal; 7 CMS: Consumo de matéria seca. 

 

O consumo de matéria seca (CMS) foi avaliado nos grupos experimentais 

(tratamentos T1, T2, T3 e T4), e não individualmente para cada animal, não sendo 

possível a análise estatística desse tipo de dado. Porém, foi observado aumento 

numérico do CMS de 28 a 67% em relação à dieta controle (T1) (Tabela 5). 
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Hosoda et al. (2006) verificaram consumo de MS significativamente menor para 

novilhos de origem leiteira para o tratamento controle em comparação aos animais 

suplementados com 5%  de capim-limão com base na MS. Adicionalmente, os mesmos 

autores verificaram aumento nas concentrações de uréia plasmática e concentrações 

ruminais de amônia em relação ao grupo controle e atribuíram esse aumento às 

diferenças entre a fermentação ruminal provocadas pela suplementação com capim-

limão. 

Por outro lado, Wanapat et al. (2011) não verificaram diferença no consumo de 

MS para novilhos de corte suplementados com 0, 100, 200 e 300 g/dia de capim-limão, 

porém verificaram que a digestibilidade da MS e da fibra em detergente neutro (FDN) 

aumentou significativamente com a inclusão de 100 g de capim-limão na ração e 

diminuiu com a inclusão de 200 e 300 g. 

No entanto, Canaes (2011) observou aumento numérico do CMS de cabras 

Saanen em lactação com a inclusão de teores crescentes de capim-limão na ração, no 

entanto não observou alterações na concentração de uréia plasmática. 

A inclusão de capim-limão aumentou o teor de FDN das rações experimentais 

(Tabela 4), com valores de 25,83; 30,84; 35,78 e 40,79%, para os tratamentos T1, T2, 

T3 e T4, respectivamente. Entretanto, mesmo com o aumento de FDN nas rações com 

teores crescentes de capim-limão do presente estudo, observou-se aumento numérico 

do CMS. Por outro lado, Carvalho et al. (2006) e Branco et al. (2010) observaram 

redução linear do CMS com o aumento dos teores de FDN nas rações de cabras 

leiteiras. 

Os resultados obtidos no presente estudo podem ser explicados pela forma 

como o feno de capim-limão foi fornecido aos animais (pellets), o que provavelmente 

diminuiu o efeito de repleção ruminal, aumentando a taxa de passagem da fibra pelo 

ambiente ruminal (MERTENS, 1997) e assim promovendo maior ingestão das rações 

com teores crescentes de capim-limão. Além disso, de acordo com Van Soest, 

McCammon-Feldman e Cannas (1998), a espécie caprina apresenta menor tempo de 

retenção de partículas no rúmen em comparação aos bovinos, o que pode determinar 

maior capacidade de ingestão. 
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Em relação à produção de leite (Tabela 6), embora não tenha sido observado 

efeito significativo (P>0,05), verificou-se que a produção de leite corrigida para 3,5% de 

gordura apresentou efeito quadrático (P=0,04), onde a maior produção foi verificada 

para o tratamento T2 (2,63 kg/dia). 

 

Tabela 6 – Produção e composição do leite de cabras Saanen alimentadas com capim-

limão em substituição à silagem de milho 

Item 
Tratamentos1 

EPM2 
P3  

T1 T2 T3 T4 Trat. L Q C  

PL4, kg/dia 2,32 2,73 3,05 2,62 0,25 0,23 0,28 0,10 0,55  

PLCG5, kg/dia 2,19 2,63 2,58 2,18 0,20 0,24 0,92 0,04 0,90  

Gordura, % 3,25 2,63 2,61 2,90 0,26 0,31 0,38 0,09 0,81  

Proteína, % 3,00 2,99 3,00 3,04 0,04 0,78 0,46 0,50 0,82  

Lactose, % 4,49 4,48 4,49 4,56 0,06 0,78 0,46 0,50 0,81  

ESD6, % 8,18 8,17 8,17 8,30 0,11 0,79 0,45 0,51 0,82  

Sólidos totais, % 11,38 11,36 10,81 10,97 0,30 0,48 0,21 0,77 0,38  

Sais, % 0,67 0,67 0,67 0,68 <0,01 0,60 0,30 0,41 0,72  

Acidez, °D 16,83 17,36 17,52 17,44 0,41 0,60 0,27 0,67 0,77  

Densidade, g/L 1,029 1,029 1,030 1,029 <0,01 0,63 0,21 0,79 0,72  

PC7, °C -0,51 -0,51 -0,51 -0,53 <0,01 0,50 0,30 0,28 0,71  
1 Tratamentos: T1: 0% de inclusão de capim-limão na dieta; T2: 33,5% de substituição da silagem de 
milho pelo capim-limão; T3: 66,5% de substituição da silagem de milho pelo capim-limão; T4: substituição 
total da silagem de milho pelo capim-limão; 2 Erro padrão da média; 3 Efeito do tratamento: Valor de P 
para efeito de tratamento (Trat.) e teste de polinômio ortogonal apresentar resposta linear (L), quadrática 
(Q) ou cúbica (C); 4 PL: Produção de leite; 5 PLCG: Produção de leite corrigida para 3,5% de gordura; 6 

ESD: Extrato seco desengordurado; 7 PC: Ponto de congelamento. 
 

Por outro lado, Canaes (2011) observou aumento linear na produção de leite 

corrigida para 3,5% de cabras leiteiras com a substituição de até 66,5% da silagem de 

milho por capim-limão (T3). 
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No presente estudo, quando a silagem de milho foi totalmente substituída pelo 

capim-limão (T4), a produção de leite corrigida para 3,5% de gordura diminuiu (2,18 

kg/dia), alcançando valor semelhante ao tratamento controle (T1) (2,19 kg/dia), o que 

pode ser explicado pela mesma tendência observada na produção de leite (P=0,10), 

demonstrando que o nível máximo de substituição da silagem de milho pelo capim-

limão é de 66,5% (T3), cujo valor de FDN observado foi de 35,78%. 

Carvalho et al. (2006) e Branco et al. (2010) observaram redução linear na 

produção de leite e produção de leite corrigida para 3,5% de gordura com o aumento 

dos teores de FDN nas rações de cabras leiteiras e concluíram que a melhor eficiência 

líquida de utilização da energia metabolizável consumida para produção de leite é 

atingida quando a dieta contém em torno de 35% de FDN, concordando com os 

resultados apresentados no presente estudo. 

 

 

 

Figura 1 – Produção de leite corrigida para 3,5% de gordura de cabras Saanen 
alimentadas com dietas contendo feno peletizado de capim-limão 
em substituição à silagem de milho (Tratamentos: T1: 0% de 
inclusão de capim-limão na dieta; T2: 33,5% de substituição da 
silagem de milho pelo capim-limão; T3: 66,5% de substituição da 
silagem de milho pelo capim-limão; T4: substituição total da silagem 
de milho pelo capim-limão). 
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 Os resultados para as variáveis de composição e características físico-químicas 

do leite de cabra estão apresentados na Tabela 6. Não foi observada diferença 

(P>0,05) no teor de gordura do leite, apesar de a gordura ser o componente que mais 

sofre influência da alimentação (AL-MABRUK; BECK; DEWHURST, 2004; BAER et al., 

1996; DHIMAN et al., 1999; HAVEMOSE et al., 2004; KRISTENSEN et al., 2004). 

Canaes (2011) também não observou diferença significativa no teor de gordura com a 

inclusão de teores crescentes de capim-limão na alimentação de cabras leiteiras. 

 Embora o aumento no teor de fibra na dieta favoreça o aumento da relação 

acetato:propionato, resultando em maiores teores de gordura no leite (PALMQUIST; 

MATTOS, 2006; RODRIGUES, 2004; SANTINI et al., 1992), a redução no tamanho de 

partícula pode reduzir a quantidade de ácido acético produzido (BRANCO et al., 2010; 

CARVALHO et al., 2006; VAN SOEST, 1963 apud MERTENS, 2001), resultando em 

menor conteúdo de gordura no leite. No presente estudo, o capim-limão foi fornecido 

peletizado, o que pode explicar a tendência (P=0,09) na redução do teor de gordura do 

leite, mesmo observando-se teores crescentes de FDN nas rações experimentais com a 

inclusão de capim-limão. 

 Os teores de proteína, lactose, extrato seco desengordurado e sais do leite 

obtidos no presente estudo foram semelhantes entre os tratamentos, assim como a 

acidez, densidade a 15°C e o ponto de congelamento (Tabela 6).  

Esses parâmetros estão de acordo com a Instrução Normativa n° 37 (BRASIL, 

2000), que estabelece os teores mínimos de proteína, lactose, extrato seco 

desengordurado e sais para o leite de cabra de 2,80; 4,30; 8,20 e 0,70%, 

respectivamente, e os resultados médios obtidos neste estudo para essas variáveis 

(Tabela 6) estão dentro desse limite (3,00; 4,51; 8,21 e 0,67%, respectivamente), com 

exceção do teor de sais, que apresentou valor ligeiramente inferior. 
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Prata et al. (1998) analisaram 179 amostras de leite caprino provenientes de 

cabras leiteiras da raça Saanen e verificaram teores médios de gordura, proteína, 

lactose, sais e sólidos totais de 3,74; 3,27; 4,35; 0,74 e 11,51%, respectivamente. 

Zambom et al. (2005), ao avaliarem a curva de lactação e a qualidade do leite de 

cabras Saanen após o pico de lactação e alimentadas com rações contendo relação 

volumoso:concentrado de 50:50, semelhante ao utilizado no presente estudo, 

encontraram teores inferiores de gordura, proteína, lactose e sólidos totais (2,94; 2,67; 

4,38 e 10,88, respectivamente) em relação aos apresentados no presente estudo (2,85; 

3,00; 4,51 e 11,13%, respectivamente). Canaes (2011) observaram teores médios de 

gordura, proteína, lactose, extrato seco desengordurado, sólidos totais e sais de 2,7; 

3,33; 4,46; 8,11; 10,81 e 0,67%, respectivamente, para o leite de cabras Saanen 

alimentadas com teores crescentes de capim-limão. 

Para a acidez, densidade a 15°C e o ponto de congelamento, os valores de 

referência considerados normais para o leite de cabra são: 0,13 a 0,18% ou 13 a 18°D; 

1,028 a 1,034 g/L; -0,550°H e -0,585°H (graus Hortvet) ou -0,531°C e -0,565°C, 

respectivamente (BRASIL, 2000). Os valores médios encontrados no presente trabalho 

foram: 17,29°D; 1,029 g/L e -0,515°C, respectivamente, estando de acordo com os 

valores normais para o leite de cabra, com exceção do ponto de congelamento, que 

apresentou valor inferior. Prata et al. (1998) observaram valores médios de acidez, 

densidade a 15°C e ponto de congelamento para o leite de cabras Saanen de 15,95°D; 

1,032 g/L; -0,574°H, respectivamente. Canaes (2011) observaram valores médios de 

acidez, densidade a 15°C e ponto de congelamento para o leite de cabras Saanen 

alimentadas com teores crescentes de capim-limão de 17,29°D; 1,029 g/L; -0,511°C, 

respectivamente. 
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4.1.2 Contagem de células somáticas (CCS) e contagem bacteriana total (CBT) no leite 

de cabra 

 

Não houve efeito de tratamento (P>0,05) para a contagem de células somáticas 

(CCS) e contagem bacteriana total (CBT) do leite de cabra (Tabela 7).  

 

Tabela 7 – Contagem de células somáticas (CCS) e contagem bacteriana total (CBT) do 

leite de cabras Saanen alimentadas com capim-limão em substituição à 

silagem de milho 

Item 
Tratamentos1 

EPM2 
P3  

T1 T2 T3 T4 Trat. L Q C  

CCS4 Log10, células/mL 2,52 2,16 2,43 2,50 0,11 0,09 0,72 0,07 0,09  

CBT5 Log10, UFC/mL 2,97 2,69 2,44 2,52 0,19 0,23 0,07 0,37 0,71  
1 Tratamentos: T1: 0% de inclusão de capim-limão na dieta; T2: 33,5% de substituição da silagem de 
milho pelo capim-limão; T3: 66,5% de substituição da silagem de milho pelo capim-limão; T4: substituição 
total da silagem de milho pelo capim-limão; 2 Erro padrão da média; 3 Efeito do tratamento: Valor de P 
para efeito de tratamento (Trat.) e teste de polinômio ortogonal apresentar resposta linear (L), quadrática 
(Q) ou cúbica (C); 4 CCS: Contagem de células somáticas na base Log; 5 CBT: Contagem bacteriana total  
na base Log (Unidades formadoras de colônia por mL). 
 

Os valores de referência para CCS no leite de cabra não são especificados pela 

Instrução Normativa n° 37 (BRASIL, 2000), no entanto alguns autores afirmam que 400 

x 103 células/mL é um valor considerado normal (McDOUGALL et al., 2001). De acordo 

com Paape et al. (2001), o limite legal de CCS para o leite de cabra nos Estados Unidos 

é 1.000 x 103 células/mL. Entretanto, ao compilarem dados de diversos trabalhos, os 

mesmos autores encontraram valores médios variando de 270 x 103 a 2.000 x 103 

células/mL para caprinos livres de infecção intramamária e de 659 a 4.213 x 103 

células/mL para glândulas infectadas. 

No presente estudo, o valor médio de CCS encontrado foi de 295,75 x 103 

células/mL, o que está dentro dos limites considerados normais por McDougall et al. 

(2001) e Paape et al. (2001), demonstrando que os animais mantiveram-se sadios ao 

longo do período experimental e que os procedimentos sanitários de rotina foram 

adequados para o controle de mastite dos animais experimentais. 
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Zambom et al. (2005) observaram CCS superior (1.158,57 x 103 células/mL) para 

cabras Saanen alimentadas com relação volumoso:concentrado de 50:50 após o pico 

de lactação, assim como Ribeiro et al. (2008), que encontraram valor médio para a CCS 

de 1.758,81 x 103 células/mL no leite de cabras Saanen alimentadas com silagem de 

milho. Por outro lado, Canaes (2011) verificaram valor médio para CCS no leite de 

cabras Saanen alimentadas com teores crescentes de capim-limão de 341,53 x 103 

células/mL. 

Em relação aos valores de CBT, o valor de referência considerado normal para o 

leite de cabra (BRASIL, 2000) é de 500.000 UFC/mL, entretanto, este se refere ao 

método tradicional de contagem, que é a Contagem Bacteriana em Placa (CBP). No 

presente estudo, as amostras de leite foram analisadas pelo método de citometria de 

fluxo. Cunha (2007), ao comparar a CBT do leite de cabras Saanen de diferentes 

propriedades, observou valores médios obtidos pelo método de citometria de fluxo 

variando de 2,04 e 2,44 Log UFC/mL para propriedades com ordenha mecânica e 

condições de higiene satisfatórias e de 3,13 e 3,32 Log UFC/mL para propriedades com 

ausência de sala de ordenha e condições de higiene insatisfatórias. No presente 

estudo, o valor médio observado para CBT foi de 2,66 Log UFC/mL, o que demonstra 

que as condições de higiene na obtenção do leite foram adequadas. 

Adicionalmente, mesmo sem efeito significativo (P>0,05), observou-se que os 

valores de CBT calculados na base Log (Tabela 7) tenderam a ser menores (P=0,07) à 

medida que a silagem de milho foi substituída pelo capim-limão. 

Por outro lado, em função do comprovado efeito antioxidante (CHEEL et al., 

2005) e antibacteriano (BASKARAN et al., 2009; CIMANGA et al., 2002; MAYAUD et 

al., 2008; PEREIRA et al., 2004; WANNISSORN et al., 2005) do capim-limão, esperava-

se que houvesse diminuição significativa nos valores de CCS e CBT com o aumento da 

substituição da silagem de milho por capim-limão nas rações experimentais, o que não 

foi verificado (Tabela 7). 

Essa ausência de efeito nos valores de CCS e CBT pode ser explicada pela 

saúde da glândula mamária dos animais do presente experimento, pois Fonteque et al. 

(2010), ao avaliarem cabras da raça Saanen com mastite induzida por inoculação de 

Staphylococcus aureus no período parturiente e suplementadas com vitamina E, 
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verificaram valores menores de CCS e CBT para os animais suplementados em 

comparação ao tratamento controle (sem suplementação). 

Da mesma forma que a vitamina E é um antioxidante biológico importante na 

defesa de células e tecidos (LAMSONL; BRIGNALL, 1999; PASCHOAL; ZANETTI; 

CUNHA, 2003), o capim-limão também apresenta comprovado efeito antioxidante 

(CHEEL et al., 2005) e antibacteriano (BASKARAN et al., 2009; CIMANGA et al., 2002; 

MAYAUD et al., 2008; PEREIRA et al., 2004; WANNISSORN et al., 2005) e seu uso na 

alimentação de animais leiteiros pode reduzir as perdas em produção decorrentes da 

mastite, com vantagens econômicas, ambientais e relacionadas à saúde dos 

consumidores (ERSKINE; WAGNER; DEGRAVES, 2003). 

 

4.1.3 Perfil de ácidos graxos do leite de cabra 

 A composição de ácidos graxos foi influenciada pelas dietas experimentais 

(Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Perfil geral dos ácidos graxos (mg/g de lipídeo) do leite de cabras Saanen 

alimentadas com capim-limão em substituição à silagem de milho 

Ácido graxo 
Tratamentos1 

EPM2 
 Efeito3 

T1 T2 T3 T4 Trat. L Q C 

Saturados 43,93 40,76 42,81 39,21 2,27 0,48 0,25 0,92 0,28 

Monoinsaturados 20,77 18,51 19,04 18,67 1,05 0,40 0,24 0,37 0,42 

Poliinsaturados 2,51b 2,96bc 3,72ac 4,66a 0,24 <0,01 <0,01 0,33 0,90 

AGCC4 9,46 9,30 9,97 8,76 0,64 0,65 0,63 0,42 0,35 

AGCM5 28,58a 25,2ab 26,45ab 21,90b 1,37 0,01 <0,01 0,67 0,08 

AGCL6 29,17 27,71 29,15 29,29 1,63 0,88 0,81 0,63 0,56 
1 Tratamentos: T1: 0% de inclusão de capim-limão na dieta; T2: 33,5% de substituição da silagem de 
milho pelo capim-limão; T3: 66,5% de substituição da silagem de milho pelo capim-limão; T4: substituição 
total da silagem de milho pelo capim-limão; 2 Erro padrão da média; 3 Efeito do tratamento: Valor de P 
para efeito de tratamento (Trat.) e teste de polinômio ortogonal apresentar resposta linear (L), quadrática 
(Q) ou cúbica (C); Médias seguidas de letras iguais na mesma linha não diferem entre si (P>0,05); 4 

AGCC: Ácidos graxos de cadeia curta (C4 a C13); 
5 AGCM: Ácidos graxos de cadeia média (C14 a C17); 

6 
AGCL: Ácidos graxos de cadeia longa (> C18). Adaptado de Canaes (2011). 
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 A substituição da silagem de milho pelo capim-limão modificou 48% dos ácidos 

graxos do leite de cabra, aumentando de forma linear (P<0,01) a concentração de 

ácidos graxos poliinsaturados (AGPI) (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2 – Concentração de ácidos graxos poliinsaturados no leite de cabras 
Saanen alimentadas com dietas contendo feno peletizado de capim-
limão em substituição à silagem de milho (Tratamentos: T1: 0% de 
inclusão de capim-limão na dieta; T2: 33,5% de substituição da 
silagem de milho pelo capim-limão; T3: 66,5% de substituição da 
silagem de milho pelo capim-limão; T4: substituição total da silagem 
de milho pelo capim-limão). 

 

 A inclusão crescente de capim-limão aumentou linearmente (P<0,01) a 

concentração de ácido linolênico (18:3 n-3) no leite (Figura 3). Esse resultado era 

esperado, pois houve aumento desse ácido graxo nas rações experimentais (Tabela 4) 

à medida que a silagem de milho foi substituída pelo capim-limão. 
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Figura 3 – Concentração de ácido linolênico no leite de cabra Saanen alimentadas 
com dietas contendo feno peletizado de capim-limão em substituição à 
silagem de milho (Tratamentos: T1: 0% de inclusão de capim-limão na 
dieta; T2: 33,5% de substituição da silagem de milho pelo capim-limão; 
T3: 66,5% de substituição da silagem de milho pelo capim-limão; T4: 
substituição total da silagem de milho pelo capim-limão). 

 

De acordo com Harris (1999) e Von Schacky (2000), o aumento da concentração 

do ácido linolênico é desejável para a nutrição humana, pois se trata de um precursor 

de AGPI n-3 de cadeias mais longas, incluindo o ácido eicosapentanóico (EPA) e 

docosahexaenóico (DHA), os quais estão relacionados às atividades anti-aterogênica, 

antitrombótica e antiinflamatória, além do menor risco de doenças cardiovasculares. 

Outro ácido graxo modificado com a inclusão de capim-limão foi o isômero do 

ácido linoléico conjugado (CLA), o CLA cis-9 trans-11. O CLA de origem animal pode 

ser obtido a partir da biohidrogenação parcial do ácido linoléico (18:2 n-6 cis) no rúmen 

ou da síntese endógena no tecido adiposo e na glândula mamária. A síntese endógena 

envolve a enzima delta9-dessaturase e o ácido vacênico (18:1 trans-11) como substrato 

(GRIINARI et al., 2000; MOSLEY et al., 2006). 
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Observou-se no presente estudo aumento linear (P<0,01) na concentração de 

CLA cis-9 trans-11 no leite com a inclusão de teores crescentes de capim-limão (Figura 

4). 

 

 

 

Figura 4 – Concentração de CLA cis-9 trans-11 no leite de cabras Saanen 
alimentadas com dietas contendo feno peletizado de capim-limão em 
substituição à silagem de milho (Tratamentos: T1: 0% de inclusão de 
capim-limão na dieta; T2: 33,5% de substituição da silagem de milho 
pelo capim-limão; T3: 66,5% de substituição da silagem de milho pelo 
capim-limão; T4: substituição total da silagem de milho pelo capim-
limão). 

 

Bauman et al. (1999) afirmam que o aumento de ácido linoléico na ração 

promove aumento de CLA no leite. No presente estudo, a inclusão de capim-limão 

diminuiu a concentração de ácido linoléico nas rações experimentais (Tabela 4), mas o 

aumento do CMS pode justificar o aumento linear (P<0,01) na concentração desse 

ácido no leite de cabra (Figura 5). Além disso, a biohidrogenação dos ácidos graxos no 

rúmen também pode ter contribuído para o aumento de ácido linoléico e CLA cis-9 

trans-11 no leite, visto que o ácido linoléico é precursor de CLA (GRIINARI et al., 2000; 

MOSLEY et al., 2006). 
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Figura 5 – Concentração de ácido linoléico no leite de cabras Saanen alimentadas 
com dietas contendo feno peletizado de capim-limão em substituição à 
silagem de milho (Tratamentos: T1: 0% de inclusão de capim-limão na 
dieta; T2: 33,5% de substituição da silagem de milho pelo capim-limão; 
T3: 66,5% de substituição da silagem de milho pelo capim-limão; T4: 
substituição total da silagem de milho pelo capim-limão). 

 

Adicionalmente, o aumento de ácido linolênico nas rações experimentais também 

pode explicar o aumento na concentração de CLA cis-9 trans-11, concordando com os 

resultados apresentados por Chilliard et al. (2007), os quais mostraram que dietas ricas 

em ácido linolênico aumentaram a concentração de CLA no leite, o que foi verificado no 

presente estudo. 

Além disso, a combinação entre os ácidos linoléico e linolênico pode aumentar a 

produção de CLA, como relatado por Lock e Garnsworthy (2002), que verificaram maior 

eficiência na síntese de ácido linoléico em dietas contendo ambos os ácidos graxos do 

que os mesmos utilizados separadamente. 

Apesar do apelo mercadológico relacionado à funcionalidade de alimentos ricos 

em ácidos graxos n-3, principalmente o CLA, a manipulação da composição do perfil 

lipídico do leite, aumentando a concentração de AGPI, principalmente o isômero CLA 

cis-9 trans-11, pode comprometer a qualidade do leite e de seus derivados, em função 

da redução da estabilidade oxidativa da gordura (PALMQUIST; MATTOS, 2006). 
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Da mesma forma que a oxidação lipídica do leite é altamente influenciada pela 

composição de AGPI, os quais são particularmente susceptíveis à oxidação (TIMMONS 

et al., 2001), o grau de insaturação também influencia a acumulação de hidroperóxidos 

lipídicos (KORYCKA-DAHL; RICHARDSON, 1980). 

Observa-se pela Tabela 8 que houve efeito (P<0,01) linear crescente na 

concentração de AGPI à medida que a silagem de milho foi substituída pelo capim-

limão, o que não foi verificado nas rações experimentais, que apresentaram redução na 

concentração de AGPI com a inclusão de teores crescentes de capim-limão, explicado 

pela redução na concentração dos ácidos graxos oléico (18:1 cis-9) e linoléico (Tabela 

4). 

A concentração total dos ácidos graxos de cadeia média (AGCM) (C14 a C17) 

também foi influenciada pela inclusão de capim-limão (Tabela 8) e verificou-se efeito 

(P<0,01) linear decrescente à medida que a silagem de milho foi substituída pelo capim-

limão. Essa redução observada no presente estudo é interessante, pois os principais 

responsáveis pelo desenvolvimento de doenças cardiovasculares são pertencentes a 

esse grupo (ácidos láurico (C12:0), mirístico (C14:0) e palmítico (C16:0) (PALMQUIST; 

MATTOS, 2006). 

Grumer (1991) afirma que a redução de AGCM no leite é atribuída à menor 

síntese de novo de ácidos graxos na glândula mamária, decorrente da provável redução 

da enzima acetil-CoA-carboxilase na presença de ácidos graxos de cadeia longa. Além 

disso, o mesmo autor comenta que a incorporação de ácidos graxos de cadeia longa da 

dieta no leite também reduz a síntese de novo de ácidos graxos na glândula mamária. 

Embora não tenha sido verificado efeito (P>0,05) das rações experimentais na 

concentração total de ácidos graxos de cadeia longa (AGCL), houve efeito (P<0,01) 

linear crescente na concentração de AGPI (Tabela 8), que também são ácidos graxos 

de cadeia longa, o que pode explicar a redução na concentração de AGCM.  
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4.1.4 Oxidação lipídica do leite de cabra 

No presente estudo, não foi verificado efeito (P>0,05) da inclusão de capim-limão 

para as variáveis de índice de peróxido (IP) e TBARS (Tabela 9). Entretanto, verificou-

se efeito significativo (P<0,01) para horas na análise de TBARS, sendo verificada maior 

oxidação após 48 horas de armazenamento do leite (Figura 6), o que pode ser 

explicado pela incubação do leite em temperatura ambiente (temperatura média de 

23°C), justamente com o objetivo de promover a oxidação lipídica. 

 

Figura 6 – Valores médios de TBARS no leite de cabras Saanen logo após a ordenha 
e após 48 horas de armazenamento alimentadas com dietas contendo 
feno peletizado de capim-limão em substituição à silagem de milho 
(Tratamentos: T1: 0% de inclusão de capim-limão na dieta; T2: 33,5% de 
substituição da silagem de milho pelo capim-limão; T3: 66,5% de 
substituição da silagem de milho pelo capim-limão; T4: substituição total 
da silagem de milho pelo capim-limão). 

Era esperado que a inclusão de teores crescentes de capim-limão na dieta 

diminuísse a oxidação lipídica, em função do comprovado efeito antioxidante de 

inúmeros compostos presentes na composição química do capim-limão, o que não foi 

verificado (Tabela 9). Por outro lado, Suaeyun et al. (1997) verificaram que a utilização 

de extrato etanólico de capim-limão (etanol 80%) inibiu a formação de compostos 

cancerígenos em cólon de ratos, o que, em parte, foi atribuído pelos autores às 

propriedades antioxidantes da planta. 
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Da mesma forma, Baratta et al. (1998) verificaram redução da oxidação lipídica 

em fígado de ratos, utilizando óleo essencial de capim-limão composto basicamente por 

citral (mistura dos isômeros geranial e neral). 

Cheel et al. (2005) verificaram inibição da peroxidação lipídica em eritrócitos 

humanos variando de 19,1 ± 3,1%; 38,1 ± 5,0% e 71,5 ± 2,9%, utilizando diferentes 

extratos obtidos das folhas de capim-limão (extrato metanol/água 7:3; extrato 

metanol/água 1:1 e extrato metanólico puro, respectivamente). Além disso, os autores 

identificaram sete compostos com propriedades antioxidantes presentes no capim-limão 

e que também foram eficientes em diminuir a peroxidação lipídica dos eritrócitos 

humanos: isoorientina (inibição de 71,3 ± 8,3%), isoscoparina (inibição de 41,7 ± 4,0%), 

swertiajaponina (inibição de 60,6 ± 8,3%), isoorientina-2-O-rhamnoside (inibição de 60,6 

± 9,9%), orientina (inibição de 68,7 ± 6,9%), ácido clorogênico (inibição de 33,8 ± 4,2%) 

e ácido caféico (inibição de 84,9 ± 0,4%). 

Porém, era esperado que o aumento (P<0,01) na concentração de AGPI 

observado neste estudo aumentasse a oxidação lipídica do leite. Como este efeito 

(P>0,05) não foi observado, já que não houve diferença na oxidação, é provável que 

isso seja decorrente da ação dos compostos antioxidantes presentes no capim-limão, 

mostrando que o capim-limão é eficiente em aumentar a estabilidade oxidativa do leite 

de cabra. 
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Tabela 9 – Valores de índice de peróxido (IP) e TBARS do leite de cabras Saanen alimentadas com capim-limão em substituição à 

silagem de milho 

Item 
Tratamentos1 

EPM2 
Horas 

EPM2   P3 

T1 T2 T3 T4 0 48  Trat. Hora L Q C 

IP (Abs500) 0,080 0,056 0,048 0,060 0,01 0,065 0,056 <0,01  0,46 0,50 0,31 0,23 0,95 

TBARS (Abs540) 0,050 0,045 0,049 0,045 <0,01 0,044b 0,051a <0,01  0,37 <0,01 0,39 0,93 0,12 
1 Tratamentos: T1: 0% de inclusão de capim-limão na dieta; T2: 33,5% de substituição da silagem de milho pelo capim-limão; T3: 66,5% de substituição da 
silagem de milho pelo capim-limão; T4: substituição total da silagem de milho pelo capim-limão; 2 Erro padrão da média; 3 Efeito do tratamento: Valor de P para 
efeito de tratamento (Trat.) e Hora e teste de polinômio ortogonal apresentar resposta linear (L), quadrática (Q) ou cúbica (C). 
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Adicionalmente, Aruoma (1998) comenta que a peroxidação lipídica pode ser 

iniciada por qualquer espécie com reatividade suficiente para retirar um átomo de 

hidrogênio a partir da cadeia lateral de um AGPI, como o ácido graxo linolênico. No 

presente estudo, a concentração de ácido linolênico aumentou (P<0,01) linearmente 

com a inclusão de teores crescentes de capim-limão (Tabela 8), e não foi observado 

alteração (P>0,05) na oxidação lipídica do leite de cabra. 

Havemose et al. (2004) verificaram que, mesmo com maiores concentrações de 

antioxidantes naturais (tocoferol, β-caroteno, luteína e zeaxantina) no leite, o aumento 

de ácido graxo linolênico aumentou a oxidação lipídica do leite, o que reforça a 

capacidade antioxidante do capim-limão, já que não houve aumento dessa variável no 

presente estudo. 

Em estudo mais recente, Havemose et al. (2006), ao avaliarem a oxidação 

lipídica do leite de vacas holandesas alimentadas com silagem de trevo ou feno, 

concluíram que a maior concentração dos ácidos palmitoléico (C16:1) e oléico no leite 

das vacas alimentadas com feno não resultou em maior acúmulo de hidroperóxidos 

lipídicos, indicando que o ácido graxo linolênico, em maior concentração no leite das 

vacas alimentadas com silagem de trevo, foi o responsável pelo aumento na 

peroxidação lipídica do leite. 

 Em conclusão, a inclusão de capim-limão em substituição à silagem de milho na 

alimentação de cabras em lactação aumentou numericamente o consumo de matéria 

seca sem, no entanto, afetar a produção, composição, características físico-químicas, 

contagem de células somáticas e contagem bacteriana total do leite. 

 Além disso, a inclusão de capim-limão aumentou os ácidos graxos 

poliinsaturados no leite das cabras, principalmente os ácidos linolênico, linoléico e CLA 

cis-9 trans-11, sem alterar a oxidação lipídica do leite. 
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4.2 Segunda fase do período experimental (Fase 2) 

 

4.2.1 Concentrações plasmáticas de cortisol 

 Não houve efeito (P>0,05) da administração de placebo (solução salina) sobre a 

concentração média de cortisol plasmático para nenhum dos tratamentos estudados 

(Tabelas 10, 11, 12 e 13). 

  

Tabela 10 – Concentrações plasmáticas médias de cortisol (ng/mL) de cabras Saanen 

alimentadas com dietas contendo 0% de capim-limão em substituição à 

silagem de milho (T1) e submetidas à administração pontual de ACTH ou 

placebo 

Tempos1 
Aplicação  P3 

ACTH EPM2 Placebo EPM2  Tempo 

-20 3,99a 0,50 4,87a 0,73  0,78 

0 4,65a 0,48 5,25a 0,47  0,85 

60 43,02a 4,01 4,02b 0,23  <0,01 

120 37,79a 3,13 3,91b 0,48  <0,01 

300 7,15a 1,09 3,88a 0,27  0,31 
1 Tempos: -20: 20 minutos antes da administração pontual de ACTH ou placebo e ordenha; 0: no 
momento da administração pontual de ACTH ou placebo e término da ordenha; 60: 60 minutos após a 
administração pontual de ACTH ou placebo; 120: 120 minutos após a  administração pontual de ACTH 
ou placebo; e 300: 300 minutos após a administração pontual de ACTH ou placebo; 2 Erro padrão da 
média; 3 Médias seguidas de letras iguais na mesma linha não diferem entre si (P>0,05). 
 

Alguns autores afirmam que o manejo de rotina dos animais, como desmame, 

ordenha, vacinação, everminação e pesagem podem estar associados ao estresse, 

com conseqüente aumento na concentração plasmática de ACTH e cortisol 

(FULKERSON; JAMIESON, 1982; KOMARA; MARNET, 2009; MARNET; NEGRÃO, 

2000; RUSHEN et al., 2001).  
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Nesse sentido, os resultados obtidos no presente estudo comprovam que a 

aplicação em si não foi um fator estressante para os animais, já que a concentração 

média de cortisol dos animais que receberam placebo permaneceu abaixo do limite 

máximo basal para cabras, que é de 18 ng/mL (PINEDA; DOOLEY, 1999) em todos os 

tempos de colheita estudados, confirmando que os animais permaneceram em 

situação de conforto durante os procedimentos realizados. Esses resultados são 

semelhantes aos obtidos por Delgado (2008), Gaiato (2009) e Canaes (2011), que 

também observaram concentrações médias basais de cortisol (menor que 18 ng/mL) 

após a administração de placebo em cabras Saanen lactantes. 

 

Tabela 11 – Concentrações plasmáticas médias de cortisol (ng/mL) de cabras Saanen 

alimentadas com dietas contendo 33,5% de capim-limão em substituição 

à silagem de milho (T2) e submetidas à administração pontual de ACTH 

ou placebo 

Tempos1 
 Aplicação  P3 

ACTH EPM2 Placebo EPM2  Tempo 

-20 4,48a 0,59 3,29a 0,38  0,73 

0 5,61a 0,68 5,16a 0,39  0,89 

60 45,00a 3,08 4,47b 0,76  <0,01 

120 40,16a 2,27 5,47b 1,16  <0,01 

300 5,73a 1,77 3,24a 0,15  0,47 
1 Tempos: -20: 20 minutos antes da administração pontual de ACTH ou placebo e ordenha; 0: no 
momento da administração pontual de ACTH ou placebo e término da ordenha; 60: 60 minutos após a 
administração pontual de ACTH ou placebo; 120: 120 minutos após a  administração pontual de ACTH 
ou placebo; e 300: 300 minutos após a administração pontual de ACTH ou placebo; 2 Erro padrão da 
média; 3 Médias seguidas de letras iguais na mesma linha não diferem entre si (P>0,05). 

 

Não houve alteração (P>0,05) dos níveis médios de cortisol até o momento da 

aplicação (tempo 0). No entanto, verificou-se aumento (P<0,01) da concentração 

plasmática de cortisol a partir desse momento, atingindo o pico de concentração aos 60 

minutos e retornando ao nível basal apenas 300 minutos após a aplicação, o que foi 

observado para os animais dos quatro tratamentos (Tabelas 10, 11, 12 e 13). 
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Esses resultados são semelhantes aos obtidos por Toerien et al. (1999), que 

também verificaram maiores níveis de cortisol em caprinos aos 60 minutos da 

aplicação e retorno ao nível basal por volta dos 300 minutos após a aplicação de 

ACTH (0,4 ou 2,5 UI/kg PV). Delgado (2008), Gaiato (2009) e Canaes (2011) também 

observaram o mesmo perfil para a curva de cortisol plasmático, ao estudarem a 

indução de estresse via administração de ACTH em cabras Saanen lactantes.  

A concentração média de cortisol aos 60 minutos (pico de cortisol) obtida no 

presente estudo foi de 43,63 ng/mL. Shamay et al. (2000), ao estudarem a 

administração de ACTH (2,5 UI/kg PV) em cabras mestiças Saanen, também 

observaram valores semelhantes (40 ± 60 ng/mL), com retorno ao nível basal após 

180 minutos da aplicação. 

 

Tabela 12 – Concentrações plasmáticas médias de cortisol (ng/mL) de cabras Saanen 

alimentadas com dietas contendo 66,5% de capim-limão em substituição 

à silagem de milho (T3) e submetidas à administração pontual de ACTH 

ou placebo 

Tempos1 
 Aplicação  P3 

ACTH EPM2 Placebo EPM2  Tempo 

-20 5,49a 0,83 4,03a 0,49  0,63 

0 6,35a 0,73 5,35a 0,55  0,74 

60 49,89a 4,78 4,81b 0,69  <0,01 

120 46,59a 5,21 4,44b 0,35  <0,01 

300 7,15a 0,75 3,90b 0,35  0,30 
1 Tempos: -20: 20 minutos antes da administração pontual de ACTH ou placebo e ordenha; 0: no 
momento da administração pontual de ACTH ou placebo e término da ordenha; 60: 60 minutos após a 
administração pontual de ACTH ou placebo; 120: 120 minutos após a  administração pontual de ACTH 
ou placebo; e 300: 300 minutos após a administração pontual de ACTH ou placebo; 2 Erro padrão da 
média; 3 Médias seguidas de letras iguais na mesma linha não diferem entre si (P>0,05). 
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Adicionalmente, Delgado (2008), Aoyama et al. (2009) e Canaes (2011) também 

verificaram concentração média de cortisol em torno de 40,00 ng/mL para caprinos 

após a administração de ACTH e retorno dos níveis de cortisol aos valores iniciais 

após 300 minutos da aplicação, concordando com os resultados obtidos no presente 

estudo. Já Gaiato (2009) observou concentrações médias de cortisol superiores em 

relação ao presente estudo (63,54 ng/mL e 15,35 ng/mL aos 60 minutos e aos 300 

minutos, respectivamente). 

 

Tabela 13 – Concentrações plasmáticas médias de cortisol (ng/mL) de cabras Saanen 

alimentadas com dietas contendo 100% de capim-limão em substituição à 

silagem de milho (T4) e submetidas à administração pontual de ACTH ou 

placebo 

Tempos1 
 Aplicação  P3 

ACTH EPM2 Placebo EPM2  Tempo 

-20 3,45a 0,4 3,23a 0,10  0,94 

0 4,78a 0,7 4,40a 1,07  0,90 

60 36,60a 1,0 6,21b 3,91  <0,01 

120 37,17a 0,5 4,07b 7,91  <0,01 

300 7,08a 0,7 3,56a 1,67  0,30 
1 Tempos: -20: 20 minutos antes da administração pontual de ACTH ou placebo e ordenha; 0: no 
momento da administração pontual de ACTH ou placebo e término da ordenha; 60: 60 minutos após a 
administração pontual de ACTH ou placebo; 120: 120 minutos após a  administração pontual de ACTH 
ou placebo; e 300: 300 minutos após a administração pontual de ACTH ou placebo; 2 Erro padrão da 
média; 3 Médias seguidas de letras iguais na mesma linha não diferem entre si (P>0,05). 
 

Entretanto, observou-se que a concentração máxima de cortisol foi maior para 

tratamento T3 e menor para o T4, tanto no tempo de colheita 60 (pico de cortisol) 

(valores de 49,89 e 36,60 ng/mL, respectivamente), como no tempo 120 (46,59 e 

37,17 ng/mL, respectivamente). 
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De acordo com diversos autores (BUTTERWECK; WINTERHOFF, 2004; 

DHANALASKSHMI et al., 2006), compostos alimentares com propriedades 

antioxidantes reduzem a ativação do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) em 

animais, o qual é ativado principalmente quando o animal percebe um estímulo 

potencialmente nocivo, aumentando os níveis de cortisol plasmático (VON BORELL, 

2001). 

Adicionalmente, Megahed et al. (2008), avaliando o nível de cortisol e a 

peroxidação lipídica no plasma de búfalas induzidos pela época do ano (verão versus 

inverno), verificaram aumento das concentrações plasmáticas de cortisol em búfalas 

criadas durante o verão (14,17 ng/mL) em comparação aos animais criados no 

inverno (10,73 ng/mL) e observaram correlação positiva entre o nível de cortisol e o 

estresse oxidativo, principalmente no verão, com redução da atividade de enzimas 

antioxidantes, como a superóxido dismutase (SOD). 

Por outro lado, quando Megahed et al. (2008) administraram ao grupo verão por 

via intramuscular, 15 mL de um antioxidante comercial à base de vitamina E (150 mg) 

e selenito de sódio (1,67 mg) durante 6 semanas, verificaram que a atividade 

antioxidante endógena aumentou progressivamente em relação aos animais do grupo 

controle, com redução dos níveis plasmáticos de cortisol e do estresse oxidativo, o 

que comprova que compostos antioxidantes, como os presentes no capim-limão 

(CHEEL et al., 2005), podem reduzir os níveis plasmáticos de cortisol e a peroxidação 

lipídica após indução de estresse. 

Nesse sentido, em função da presença de compostos antioxidantes no capim-

limão (CHEEL et al., 2005), era esperado que o pico de cortisol fosse menor para os 

animais alimentados com teores crescentes de capim-limão, o que foi verificado 

apenas para os animais do tratamento T4 (Tabela 13). É provável que a concentração 

desses compostos nas rações com menores quantidades de capim-limão 

(tratamentos T2 e T3) não tenha sido suficiente para reduzir o estresse provocado 

pela administração de ACTH ou ainda, que a silagem de milho em associação com o 

capim-limão tenha inibido o efeito antioxidante desses compostos. 

 

 



80 
 

 

4.2.2 Desempenho, produção, composição e características físico-químicas do leite de 

cabra 

Não foi observado efeito (P>0,05) da administração pontual de ACTH ou placebo 

(solução salina) para as variáveis analisadas (Tabela 14). Entretanto, o peso inicial (PI) 

das cabras tendeu a aumentar linearmente (P=0,09) com a inclusão de teores 

crescentes de capim-limão nas rações experimentais (Tabela 14), o que pode ser 

explicado pela permanência dos animais utilizados na primeira fase nos mesmos 

grupos experimentais da segunda fase, cujo peso final (PF) na primeira fase (Tabela 5) 

apresentou aumento numérico à medida que a silagem de milho foi substituída pelo 

capim-limão. 

Verificou-se efeito (P<0,05) linear crescente para a variação corporal (VC) e o 

peso final (PF) das cabras (P<0,04) ao final do experimento com a inclusão de teores 

crescentes de capim-limão em substituição à silagem de milho, o que foi acompanhado 

pelo aumento numérico do consumo de matéria seca (CMS). 

O CMS variou de 12 a 57% em relação à dieta controle (T1), o que pode explicar 

o maior ganho de peso dos animais à medida que a silagem de milho foi substituída 

pelo capim-limão (Tabela 14). Esses resultados demonstram que o estresse pontual via 

administração de ACTH não foi suficiente para modificar o CMS, pois independente do 

aumento ou não dos níveis de cortisol plasmático, houve aumento do CMS com teores 

crescentes de capim-limão nas rações experimentais. 
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Tabela 14 – Peso, variação corporal e consumo de matéria seca de cabras Saanen submetidas à aplicação pontual de 

ACTH alimentadas com capim-limão em substituição à silagem de milho 

Item 
Tratamentos1 

EPM2 
Aplicação 

EPM2 
P3 

T1 T2 T3 T4 ACTH Placebo  Trat. Aplic. 
Aplic. 
Trat. 

L Q C 

PI4, kg 59,0 61,5 64,9 64,6 2,62 - - -  0,34 - - 0,09 0,59 0,68 

PF5, kg 59,3 62,6 66,4 66,5 2,69 63,6 63,6 1,3  0,19 0,40 0,93 0,04 0,55 0,72 

VC6, kg/dia 0,03 0,06 0,08 0,09 0,02 0,07 0,05 0,01  0,28 0,41 0,62 0,05 0,71 0,91 

CMS7, kg/dia 1,70 1,90 2,67 2,00 0,65 - - - - - - - - - - 
1 Tratamentos: T1: 0% de inclusão de capim-limão na dieta; T2: 33,5% de substituição da silagem de milho pelo capim-limão; T3: 66,5% de 
substituição da silagem de milho pelo capim-limão; T4: substituição total da silagem de milho pelo capim-limão; 2 Erro padrão da média; 3 Efeito do 
tratamento: Valor de P para efeito de tratamento (Trat.) e aplicação (Aplic.);  Trat.*Aplic.= Efeito de interação entre tratamento e aplicação e teste 
de polinômio ortogonal apresentar resposta linear (L), quadrática (Q) ou cúbica (C); 4 PI: Peso inicial; 5 PF: Peso final; 6 VC: Variação corporal; 
7 CMS: Consumo de matéria seca. 
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 Em relação à produção de leite (Tabela 15), não foi verificado efeito (P>0,05) da 

aplicação de ACTH ou placebo. Stewart e Thompson (1984) afirmam que o aumento de 

ACTH e cortisol na circulação podem aumentar a produção de leite. Entretanto, outros 

trabalhos relatam que a administração de ACTH, com conseqüente aumento na 

concentração plasmática de cortisol, afeta negativamente a secreção de leite (BREMEL; 

GANGWER, 1978; VARNER; JOHNSON, 1983). 

 Entretanto, Shamay et al. (2000) não encontraram alterações significativas 

(P>0,05) e nem mesmo tendência em aumentar a produção de leite de cabras mestiças 

Saanen após a administração de ACTH (2,5 UI/kg PV). No entanto, os mesmos autores 

esperavam redução na produção e mudanças na composição do leite em decorrência 

do aumento de cortisol plasmático e atribuíram a ausência de efeito (P>0,05) à 

rusticidade das cabras em relação a outros ruminantes, já que vários trabalhos 

comprovam que animais submetidos a manejos estressantes apresentam aumento nos 

níveis de cortisol e redução da produção de leite (BREUER et al., 2000; HEMSWORTH 

et al., 2000; RUSHEN; DePASSILLÉ; MUNKSGAARD, 1999). Da mesma forma, 

Delgado (2008) e Gaiato (2009) também não observaram diferença na produção de leite 

de cabras Saanen em lactação, ao comparar o grupo controle com o grupo estressado 

após a administração pontual de ACTH. 
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Tabela 15 – Produção e composição do leite de cabras Saanen submetidas à aplicação pontual de ACTH alimentadas 

com capim-limão em substituição à silagem de milho 

Item 
Tratamentos1 

EPM2 
Aplicação 

EPM2 
P3 

T1 T2 T3 T4 ACTH Placebo  Trat. Aplic. 
Aplic. 
Trat. 

L Q C 

PL4, kg/dia 1,95 2,20 2,93 2,33 0,29 2,35 2,35 0,15  0,11 0,85 0,18 0,16 0,15 0,18 

Gordura, % 3,30a 3,20ab 2,83b 2,63b 0,16 3,02a 2,96b 0,08  0,01 0,02 0,03 <0,01 0,76 0,52 

Proteína, % 2,98 3,00 2,97 2,97 0,03 2,98 2,98 0,03  0,90 0,26 0,48 0,70 0,81 0,54 

Lactose, % 4,46 4,49 4,44 4,45 0,05 4,47 4,46 0,02  0,90 0,22 0,39 0,69 0,81 0,56 

ESD5, % 8,13 8,19 8,09 8,10 0,09 8,15 8,12 0,04  0,90 0,25 0,44 0,70 0,81 0,54 

ST6, % 11,42 11,39 10,92 10,75 0,24 11,16a 11,08b 0,11  0,13 0,01 0,40 0,02 0,77 0,49 

Sais, % 0,67 0,67 0,66 0,66 <0,01 0,67 0,66 <0,01  0,86 0,34 0,38 0,61 0,86 0,49 

Acidez, °D 19,42 19,62 19,66 19,57 0,36 19,58 19,56 0,43  0,81 0,29 0,41 0,18 0,15 0,47 

Dens.7, g/L 1,029 1,029 1,029 1,029 <0,01 1,029 1,029 <0,01  0,83 0,31 0,46 0,73 0,79 0,56 

PC8, °C -0,52 -0,53 -0,52 -0,52 <0,01 -0,52 -0,52 <0,01  0,83 0,27 0,65 0,53 0,86 0,51 
1 Tratamentos: T1: 0% de inclusão de capim-limão na dieta; T2: 33,5% de substituição da silagem de milho pelo capim-limão; T3: 66,5% de 
substituição da silagem de milho pelo capim-limão; T4: substituição total da silagem de milho pelo capim-limão; 2 Erro padrão da média; 3 Efeito do 
tratamento: Valor de P para efeito de tratamento (Trat.) e aplicação (Aplic.);  Trat.*Aplic= Efeito de interação entre tratamento e aplicação e teste 
de polinômio ortogonal apresentar resposta linear (L), quadrática (Q) ou cúbica (C); Médias seguidas de letras iguais na mesma linha não diferem 
entre si (P>0,05); 4 PL: Produção de leite; 5 ESD: Extrato seco desengordurado; 6 ST: Sólidos totais; 7 Dens.: Densidade; 8 PC: Ponto de 
congelamento.
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Também não foi observado efeito (P>0,05) da administração de ACTH ou 

placebo na composição e nas características físico-químicas do leite, com exceção do 

teor de gordura e sólidos totais (Tabela 15). Alguns autores afirmam que o aumento nos 

níveis de cortisol em decorrência do estresse pode comprometer a produção e a 

composição do leite, com redução nos teores de gordura, proteína e sólidos totais 

(BREUER et al., 2000; GONZÁLEZ; SILVA, 2003; HEMSWORTH et al., 2000; 

RUSHEN; DePASSILLÉ; MUNKSGAARD, 1999). 

Como o estresse via administração de ACTH foi pontual, não era esperado que 

houvesse alterações significativas na produção e composição do leite de cabra para 

nenhum dos tratamentos estudados. Entretanto, verificou-se que o teor de gordura foi 

maior (P=0,02) no leite dos animais estressados com ACTH (Tabela 15), contrariando 

os resultados obtidos por Delgado (2008), Gaiato (2009) e Canaes (2011), que não 

verificaram alterações na composição do leite de cabras Saanen em lactação após a 

administração pontual de ACTH. Além disso, também foi observada interação (P=0,03) 

entre a administração de ACTH e o fornecimento de capim-limão, com maior teor de 

gordura no leite dos animais estressados dos tratamentos T1 (P<0,01) e T3 (P=0,05) 

(Tabela 16). 

 

Tabela 16 – Teor de gordura (%) do leite de cabras Saanen resultante do 

desdobramento da interação entre tratamento e aplicação de ACTH ou 

Placebo 

Tratamentos1 Aplicação 
EPM2 P3 

ACTH Placebo 
T1 3,38a 3,21b 0,21 <0,01 
T2 3,20a 3,20a 0,21 0,95 
T3 2,88a 2,78b 0,21 0,05 
T4 2,76a 2,89a 0,21 0,78 

1 Tratamentos: T1: 0% de inclusão de capim-limão na dieta; T2: 33,5% de substituição da silagem de 
milho pelo capim-limão; T3: 66,5% de substituição da silagem de milho pelo capim-limão; T4: substituição 
total da silagem de milho pelo capim-limão; 2 Erro padrão da média; 3 Efeito do tratamento: Valor de P 
para efeito de tratamento e aplicação; Médias seguidas de letras iguais na mesma linha não diferem entre 
si (P>0,05). 
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Além disso, observou-se redução (P<0,01) linear do teor de gordura com o 

aumento de capim-limão nas rações experimentais (Figura 7), contrariando os 

resultados obtidos na primeira fase do período experimental (Fase 1) do presente 

estudo e os resultados obtidos por Canaes (2011), que não observou diferença no teor 

de gordura do leite de cabras Saanen alimentadas com teores crescentes de capim-

limão. 

 

 

 
 
Figura 7 – Teor médio de gordura do leite de cabras Saanen alimentadas com 

dietas contendo feno peletizado de capim-limão em substituição à 
silagem de milho e submetidas à administração pontual de ACTH ou 
placebo (Tratamentos: T1: 0% de inclusão de capim-limão na dieta; T2: 
33,5% de substituição da silagem de milho pelo capim-limão; T3: 
66,5% de substituição da silagem de milho pelo capim-limão; T4: 
substituição total da silagem de milho pelo capim-limão). 
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Houve também efeito (P=0,01) da aplicação de ACTH ou placebo para o teor de 

sólidos totais, sendo observado maior (P=0,01) teor para os animais que receberam 

ACTH, assim como efeito (P=0,02) linear decrescente com a inclusão de teores 

crescentes de capim-limão, o que pode ser explicado pelo comportamento observado 

para os teores de gordura, uma vez que os sólidos totais apresentam elevada 

correlação (0,82) com a concentração de gordura no leite de cabra (SUNG; WU; 

WANG, 1999; ZENG; ESCOBAR; POPHAM, 1997) e o teor de gordura foi utilizado no 

cálculo para obtenção do teor de sólidos, de acordo com a fórmula: sólidos totais= 

gordura + lactose + proteína + sais (BEHMER, 1980). 

 Como discutido na primeira fase do período experimental, embora o aumento no 

teor de fibra da dieta favoreça o aumento da relação acetato:propionato, resultando em 

maiores teores de gordura no leite (PALMQUIST; MATTOS, 2006; RODRIGUES, 2004; 

SANTINI et al., 1992), como verificado no presente estudo com a inclusão de teores 

crescentes de capim-limão nas rações, a redução no tamanho de partícula pode reduzir 

a quantidade de ácido acético produzido (BRANCO et al., 2010; CARVALHO et al., 

2006; VAN SOEST, 1963 apud MERTENS, 2001), resultando em menor conteúdo de 

gordura no leite. No presente estudo, o capim-limão foi fornecido peletizado, o que pode 

explicar a redução do teor de gordura do leite, mesmo observando-se teores crescentes 

de FDN nas rações experimentais com a inclusão de capim-limão. 

Em relação aos teores de proteína, lactose, extrato seco desengordurado (ESD) 

e sais, os valores observados foram semelhantes entre todos os tratamentos e não 

houve efeito (P>0,05) da aplicação de ACTH ou placebo, de tratamento ou interação 

entre tratamento e aplicação (Tabela 15). Os valores médios observados para essas 

variáveis no presente estudo (2,98; 4,46; 8,13 e 0,67%, respectivamente) estão de 

acordo com os valores de referência para o leite de cabra (2,80; 4,30; 8,20 e 0,70%), 

segundo a Instrução Normativa n° 37 (BRASIL, 2000). 

Adicionalmente, Delgado (2008) observou valores médios semelhantes ao do 

presente estudo para a composição do leite de cabras Saanen em lactação (gordura, 

proteína, lactose e sólidos totais de 3,35; 2,88; 4,52 e 11,73%, respectivamente) após a 

indução de estresse pontual com ACTH. 
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Da mesma forma, Canaes (2011) também encontrou valores semelhantes (3,13; 

2,86; 4,52 e 11,35% para gordura, proteína, lactose e sólidos totais, respectivamente) 

para o leite de cabras Saanen ao final da lactação e alimentadas com teores crescentes 

de capim-limão, após a indução de estresse pontual via ACTH, como observado no 

presente estudo. 

 Os parâmetros físicos do leite de cabra (acidez, densidade a 15°C e ponto de 

congelamento) também foram semelhantes entre os tratamentos e não foram 

influenciados (P>0,05) pela administração de ACTH ou placebo ou pela inclusão de 

capim-limão na dieta, concordando com os resultados obtidos por Canaes (2011). Os 

valores médios obtidos no presente estudo (19,57°D; 1,029 g/L e -0,52°C) também 

estão de acordo com os valores considerados normais para o leite de cabra, que são 

0,13 a 0,18% ou 13 a 18°D; 1,028 a 1,034 g/L; -0,550°H e -0,585°H (graus Hortvet) ou -

0,531°C e -0,565°C, respectivamente (BRASIL, 2000). 

 

4.2.3 Contagem de células somáticas (CCS) e contagem bacteriana total (CBT) do leite 

de cabra 

  A contagem de células somáticas (CCS) não foi influenciada (P>0,05) pela 

administração de ACTH ou placebo (Tabela 17). Entretanto, verificou-se interação entre 

administração de ACTH e fornecimento de capim-limão, com menor (P<0,01) valor de 

CCS no leite dos animais estressados do tratamento T2 (Tabela 18), contrariando os 

resultados obtidos por Canaes (2011), que não verificou alterações na CCS do leite de 

cabras Saanen em lactação alimentadas com capim-limão em substituição à silagem de 

milho após a administração pontual de ACTH. 

 Além disso, foi verificado efeito (P<0,01) linear decrescente da CCS do leite com 

a inclusão de teores crescentes de capim-limão, concordando com Canaes (2011), que 

também observou menor CCS no leite de cabras alimentadas com teores crescentes de 

capim-limão. 
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Tabela 17 – Contagem de células somáticas (CCS) e contagem bacteriana total (CBT) do leite de cabras Saanen 

submetidas à aplicação pontual de ACTH alimentadas com capim-limão em substituição à silagem de 

milho 

Item Tratamentos1 
EPM2 

Aplicação 
EPM2 

P3 

 T1 T2 T3 T4 ACTH Placebo  Trat. Aplic. 
Trat. 
Aplic. 

L Q C 

CCS4 Log10, células/mL 2,78a 2,14b 2,30b 2,07b 0,10 2,30 2,35 0,07  <0,01 0,63 <0,01 <0,01 0,05 0,01 

CBT5, log10, UFC/mL 1,52 1,56 1,23 1,48 0,17 1,43 1,46 0,10  0,50 0,78 0,26 0,55 0,54 0,21 
1 Tratamentos: T1: 0% de inclusão de capim-limão na dieta; T2: 33,5% de substituição da silagem de milho pelo capim-limão; T3: 66,5% de 
substituição da silagem de milho pelo capim-limão; T4: substituição total da silagem de milho pelo capim-limão; 2 Erro padrão da média; 3 Efeito do 
tratamento: Valor de P para efeito de tratamento (Trat.) e aplicação (Aplic.);  Trat.*Aplic.= Efeito de interação entre tratamento e aplicação e teste 
de polinômio ortogonal apresentar resposta linear (L), quadrática (Q) ou cúbica (C); 4 CCS: Contagem de células somáticas na base Log (Células 
por mL). 5 CBT: Contagem bacteriana total  na base Log (Unidades formadoras de colônia por mL). 
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Tabela 18 – Contagem de células somáticas (CCS) (Log células/mL) do leite de cabras 

Saanen resultante do desdobramento da interação entre tratamento e 

aplicação de ACTH ou Placebo 

Tratamentos1 Aplicação 
EPM2 P3 

ACTH Placebo 
T1 2,93a 2,64a 0,15 0,19 
T2 1,70b 2,58a 0,15 <0,01 
T3 2,33a 2,27a 0,14 0,77 
T4 2,24a 1,90a 0,14 0,10 

1 Tratamentos: T1: 0% de inclusão de capim-limão na dieta; T2: 33,5% de substituição da silagem de 
milho pelo capim-limão; T3: 66,5% de substituição da silagem de milho pelo capim-limão; T4: substituição 
total da silagem de milho pelo capim-limão; 2 Erro padrão da média; 3 Efeito do tratamento: Valor de P 
para efeito de tratamento e aplicação; Médias seguidas de letras iguais na mesma linha não diferem entre 
si (P>0,05). 
 

 Alguns autores afirmam que a liberação de cortisol e catecolaminas na corrente 

sangüínea pode afetar o sistema imune dos animais (CRARY et al., 1983; LANDMANN 

et al., 1984) e provocar maior perda de células secretoras pelo úbere, resultando em 

aumento na CCS do leite (CANAES et al., 2009; YAGI et al., 2004). 

 Adicionalmente, Van Reenen et al. (2002) afirmam que o comportamento animal 

frente a situações de estresse pode interferir na ejeção de leite durante a ordenha e, em 

caso de ordenha incompleta, aumentar a incidência de mastite.  

 Nesse sentido, os resultados obtidos no presente estudo demonstram que o 

capim-limão foi efetivo em reduzir a CCS do leite das cabras submetidas ao estresse 

pontual via ACTH. Adicionalmente, de acordo com Silanikove (2000), as cabras são 

melhores adaptadas às condições ambientais adversas que outros ruminantes, o que 

atenua a resposta frente ao estresse, o que foi observado no presente estudo, pois os 

valores médios de CCS observados foram baixos para todos os tratamentos, inclusive 

para o tratamento controle (T1) (Tabela 17). 

Como já discutido na primeira fase do período experimental, os valores de 

referência para CCS no leite de cabra não são especificados pela Instrução Normativa 

n° 37 (BRASIL, 2000), no entanto alguns autores afirmam que 400 x 103 células/mL é 

um valor considerado normal (McDOUGALL et al., 2001) e outros que até 1.000 x 103 

células/mL é aceito nos Estados Unidos (PAAPE et al., 2001). 
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 A CCS média observada no presente estudo (378,25 x 103 células/mL) foi inferior 

aos valores obtidos por Delgado (2008) e Gaiato (2009), ambos estudando a indução 

de estresse em cabras leiteiras da raça Saanen via administração pontual de ACTH, 

cujos valores médios foram 578,85 x 103 células/mL e 1.000 x 103 células/mL, 

respectivamente. Entretanto, os resultados obtidos no presente estudo foram superiores 

aos obtidos na primeira fase do período experimental (média de 295,75 x 103 

células/mL na primeira fase).  

 Considerando-se a alimentação como fator comparativo, Zambom et al. (2005) e 

Ribeiro et al. (2008) também observaram valores de CCS superiores aos obtidos no 

presente estudo (1.158,57 x 103 células/mL e 1.758,81 x 103 células/mL, 

respectivamente), ao estudarem o fornecimento de diferentes volumosos na 

alimentação de cabras leiteiras da raça Saanen. 

 Em relação à contagem bacteriana total (CBT), observa-se pela Tabela 17, que 

não houve efeito (P>0,05) da administração de ACTH ou placebo, tratamento ou 

interação entre tratamento e aplicação. O valor médio de CBT obtido no presente 

estudo foi de 1,45 Log UFC/mL. Esse resultado foi inferior ao obtido na primeira fase do 

período experimental, que foi de 2,66 Log UFC/mL, o que pode ser explicado pela 

forma como o leite foi colhido para análise. Na primeira fase, as amostras foram 

retiradas dos copos coletores através da torneira, o que provavelmente aumentou a 

contaminação das amostras e na segunda fase, o leite foi retirado diretamente dos 

tambores de leite. 

 Como discutido na primeira fase, Cunha (2007) observou valores médios de CBT 

superiores (2,24 Log UFC/mL) ao do presente estudo para o leite de cabra obtido de 

forma higiênica e satisfatória, o que demonstra que os animais mantiveram-se 

saudáveis durante o experimento e que os procedimentos relacionados ao manejo de 

ordenha foram adequados para o controle da contaminação microbiana do leite de 

cabra.  
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 Entretanto, como já discutido na primeira fase do período experimental, em 

função do comprovado efeito antioxidante (CHEEL et al., 2005) e antibacteriano 

(BASKARAN et al., 2009; CIMANGA et al., 2002; MAYAUD et al., 2008; PEREIRA et al., 

2004; WANNISSORN et al., 2005) do capim-limão, esperava-se que houvesse 

diminuição significativa nos valores de CCS e CBT com o aumento da substituição da 

silagem de milho por capim-limão nas rações experimentais, o que foi verificado apenas 

para CCS (Tabela 17). 

Fonteque et al. (2010), ao avaliarem cabras da raça Saanen com mastite 

induzida por inoculação de Staphylococcus aureus no período parturiente e 

suplementadas com vitamina E, verificaram valores menores de CCS e CBT para os 

animais suplementados em comparação ao tratamento controle (sem suplementação), 

o que suporta a hipótese de que a CBT também deveria diminuir com a inclusão de 

capim-limão. 

 

4.2.4 Perfil de ácidos graxos do leite de cabra 

 A composição de ácidos graxos do leite foi influenciada pela administração de 

ACTH e pelas dietas experimentais (Tabela 19). Observou-se que a concentração dos 

ácidos graxos de cadeia longa (AGCL) foi maior no leite dos animais submetidos ao 

estresse via administração pontual de ACTH. 

 Por outro lado, a substituição da silagem de milho pelo capim-limão modificou em 

torno de 40% dos ácidos graxos do leite de cabra, aumentando linearmente (P<0,01) a 

concentração de ácidos graxos poliinsaturados (AGPI). 
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Tabela 19 – Perfil geral dos ácidos graxos (mg/g de lipídeo) no leite de cabras Saanen submetidas à aplicação pontual de 

ACTH alimentadas com capim-limão em substituição à silagem de milho 

Ácido graxo 
Tratamentos1 

EPM2 
Aplicação 

EPM2 
P3 

T1 T2 T3 T4 ACTH Placebo  Trat. Aplic. L Q C 

Saturados 45,84 42,37 43,29 40,34 0,57 44,19 41,73 0,40  0,03 0,19 0,05 0,85 0,23 

Monoinsaturados 18,81 17,35 17,94 17,46 0,40 18,16 17,62 0,28  0,17 0,36 0,15 0,32 0,18 

Poliinsaturados 2,48 2,95 3,91 4,17 0,28 3,30 3,45 0,20  <0,01 0,80 <0,01 0,70 0,37 

AGCC4 10,63 9,36 9,87 8,41 0,63 9,71 9,42 0,44  0,06 0,74 0,07 0,87 0,20 

AGCM5 29,17 25,52 26,40 25,50 0,45 27,11 26,19 0,32  0,05 0,49 0,02 0,08 0,07 

AGCL6 28,65 29,52 30,32 29,88 0,41 30,44a 28,74b 0,29  0,25 0,04 0,33 0,51 0,79 
1 Tratamentos: T1: 0% de inclusão de capim-limão na dieta; T2: 33,5% de substituição da silagem de milho pelo capim-limão; T3: 66,5% de 
substituição da silagem de milho pelo capim-limão; T4: substituição total da silagem de milho pelo capim-limão; 2 Erro padrão da média; 3 Efeito do 
tratamento: Valor de P para efeito de tratamento (Trat.) e aplicação (Aplic.) e teste de polinômio ortogonal apresentar resposta linear (L), 
quadrática (Q) ou cúbica (C); Médias seguidas de letras iguais não diferem entre si (P>0,05); 4 AGCC: Ácidos graxos de cadeia curta (C4 a C13); 

5 
AGCM: Ácidos graxos de cadeia média (C14 a C17); 

6 AGCL: Ácidos graxos de cadeia longa (> C18). Adaptado de Canaes (2011). 
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 A inclusão de teores crescentes de capim-limão aumentou (P<0,01) de forma 

linear a concentração de ácido linolênico (18:3 n-3) (Figura 8), concordando com os 

resultados obtidos na primeira fase do período experimental. Além disso, conforme já 

discutido na primeira fase, esse resultado era esperado em função da maior 

concentração desse ácido graxo nas rações com teores crescentes de capim-limão. 

 

 

 

Figura 8 – Concentração de ácido linolênico no leite de cabras Saanen 
alimentadas com dietas contendo feno peletizado de capim-
limão em substituição à silagem de milho e submetidas à 
administração pontual de ACTH ou placebo (Tratamentos: T1: 
0% de inclusão de capim-limão na dieta; T2: 33,5% de 
substituição da silagem de milho pelo capim-limão; T3: 66,5% 
de substituição da silagem de milho pelo capim-limão; T4: 
substituição total da silagem de milho pelo capim-limão). 

 

 Da mesma forma, a concentração de CLA cis-9 trans-11 (Figura 9) e ácido 

linoléico (18:2 n-6 cis) (Figura 10) também aumentou (P=0,01 e P<0,01, 

respectivamente) linearmente à medida que a silagem de milho foi substituída pelo 

capim-limão nas rações experimentais, o que também foi observado e discutido na 

primeira fase do período experimental. 
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Figura 9 – Concentração de CLA cis-9 trans-11 no leite de cabras Saanen 
alimentadas com dietas contendo feno peletizado de capim-limão 
em substituição à silagem de milho e submetidas à 
administração pontual de ACTH ou placebo (Tratamentos: T1: 
0% de inclusão de capim-limão na dieta; T2: 33,5% de 
substituição da silagem de milho pelo capim-limão; T3: 66,5% de 
substituição da silagem de milho pelo capim-limão; T4: 
substituição total da silagem de milho pelo capim-limão). 

 

 Adicionalmente, como também discutido na primeira fase, o aumento na 

concentração de AGPI no leite pode ser benéfico do ponto de vista da funcionalidade 

dos ácidos graxos n-3, principalmente o CLA, entretanto essa maior concentração pode 

aumentar a susceptibilidade do leite e seus derivados à oxidação lipídica (PALMQUIST; 

MATTOS, 2006). 
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Figura 10 – Concentração de ácido linoléico no leite de cabras Saanen 
alimentadas com dietas contendo feno peletizado de capim-
limão em substituição à silagem de milho e submetidas à 
administração pontual de ACTH ou placebo (Tratamentos: T1: 
0% de inclusão de capim-limão na dieta; T2: 33,5% de 
substituição da silagem de milho pelo capim-limão; T3: 66,5% 
de substituição da silagem de milho pelo capim-limão; T4: 
substituição total da silagem de milho pelo capim-limão). 

 

 Semelhantemente à primeira fase, a concentração de ácidos graxos de cadeia 

média (AGCM) (C14 a C17) reduziu (P=0,02) linearmente com a inclusão de teores 

crescentes de capim-limão nas rações experimentais, assim como a concentração de 

ácidos graxos saturados (P=0,05) (Tabela 19). 

 Os resultados obtidos no presente estudo demonstram que a indução de 

estresse através da administração de ACTH não foi suficiente para modificar o perfil de 

ácidos graxos do leite e a inclusão de teores crescentes de capim-limão nas rações 

experimentais aumentou a concentração de ácidos graxos poliinsaturados. 
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4.2.5 Oxidação lipídica do leite de cabra 

 Não houve efeito (P>0,05) da aplicação de ACTH sobre a oxidação lipídica do 

leite de cabra (Tabela 20). Entretanto, houve efeito (P=0,03) quadrático para os valores 

de índice de peróxido (IP), com aumento da peroxidação lipídica até o tratamento T3 

(Figura 11) e redução (P=0,05) linear dos valores de TBARS com a inclusão de teores 

crescentes de capim-limão (Figura 12). 

 

 

 

Figura 11 – Valores médios de IP no leite de cabras Saanen alimentadas com 
dietas contendo feno peletizado de capim-limão em substituição à 
silagem de milho e submetidas à administração pontual de ACTH 
ou placebo (Tratamentos: T1: 0% de inclusão de capim-limão na 
dieta; T2: 33,5% de substituição da silagem de milho pelo capim-
limão; T3: 66,5% de substituição da silagem de milho pelo capim-
limão; T4: substituição total da silagem de milho pelo capim-limão). 
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Figura 12 – Valores médios de TBARS no leite de cabras Saanen alimentadas 
com dietas contendo feno peletizado de capim-limão em 
substituição à silagem de milho e submetidas à administração 
pontual de ACTH ou placebo (Tratamentos: T1: 0% de inclusão de 
capim-limão na dieta; T2: 33,5% de substituição da silagem de 
milho pelo capim-limão; T3: 66,5% de substituição da silagem de 
milho pelo capim-limão; T4: substituição total da silagem de milho 
pelo capim-limão). 

 

 Além disso, houve efeito (P<0,01) de horas para os valores de IP e TBARS, com 

redução (P<0,01) dos produtos iniciais da oxidação (Figura 13) e aumento (P<0,01) dos 

produtos secundários da oxidação (Figura 14), após 48 horas de armazenamento do 

leite em temperatura ambiente (média de 23°C). 
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Figura 13 – Valores médios de IP no leite de cabras Saanen logo após a 
ordenha e após 48 horas de armazenamento alimentadas 
com dietas contendo feno peletizado de capim-limão em 
substituição à silagem de milho e submetidas à 
administração pontual de ACTH ou placebo (Tratamentos: 
T1: 0% de inclusão de capim-limão na dieta; T2: 33,5% de 
substituição da silagem de milho pelo capim-limão; T3: 
66,5% de substituição da silagem de milho pelo capim-
limão; T4: substituição total da silagem de milho pelo capim-
limão). 

 

Figura 14 – Valores médios de TBARS no leite de cabras Saanen logo 
após a ordenha e após 48 horas de armazenamento 
alimentadas com dietas contendo feno peletizado de capim-
limão em substituição à silagem de milho e submetidas à 
administração pontual de ACTH ou placebo (Tratamentos: 
T1: 0% de inclusão de capim-limão na dieta; T2: 33,5% de 
substituição da silagem de milho pelo capim-limão; T3: 
66,5% de substituição da silagem de milho pelo capim-
limão; T4: substituição total da silagem de milho pelo capim-
limão). 
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 Esses resultados eram esperados, pois os peróxidos formados durante a fase de 

propagação (FRANKEL, 1980; GRAY; GOMAA; BUCKLEY, 1996; WANG; JIANG; LIN, 

1995) são instáveis e a mensuração desses compostos é limitada a fase inicial da 

oxidação lipídica (SEVANIAN; HOCHSTEIN, 1985), o que explica a redução (P<0,01) 

do IP após 48 horas de armazenamento. No entanto, as reações continuam a ocorrer 

até a fase de terminação (SEVANIAN; HOCHSTEIN, 1985), onde são formados os 

produtos secundários da oxidação lipídica, os quais são estáveis e não reativos 

(KUBOW, 1992), o que justifica o aumento (P<0,01) dos valores de TBARS. 

 Além disso, a redução (P=0,05) linear da oxidação lipídica do leite com a 

inclusão de teores crescentes de capim-limão pode ser explicada pelo comprovado 

efeito antioxidante (CHEEL et al., 2005) dos compostos já discutidos anteriormente. 

Observou-se que houve redução da oxidação lipídica do leite mesmo com o aumento 

da concentração de AGPI (Tabela 19), o que é muito interessante do ponto de vista 

funcional, pois ao mesmo tempo em que o fornecimento de capim-limão aumentou a 

concentração de ácidos graxos n-3 no leite, principalmente o CLA, também melhorou 

sua estabilidade oxidativa, o que foi comprovado pela redução da oxidação lipídica do 

leite (Tabela 20). 

 



100 
 

 

Tabela 20 – Valores de índice de peróxido (IP) e TBARS do leite de cabras Saanen submetidas à aplicação pontual de ACTH alimentadas 

com capim-limão em substituição à silagem de milho 

Item 
Tratamentos1 

EPM2 
Aplicação 

EPM2 Horas 
EPM2 P3 

T1 T2 T3 T4 ACTH Placebo 0 48  Trat. Aplic. Hora L Q C 

IP (Abs500) 0,059 0,066 0,083 0,038 0,011 0,064 0,059 <0,01 0,093b 0,030a <0,01  0,04 0,62 <0,01 0,39 0,03 0,19 

TBARS (Abs540) 0,062 0,060 0,056 0,057 <0,01 0,058 0,059 <0,01 0,053b 0,065a <0,01  0,04 0,69 <0,01 0,05 0,80 0,49 
1 Tratamentos: T1: 0% de inclusão de capim-limão na dieta; T2: 33,5% de substituição da silagem de milho pelo capim-limão; T3: 66,5% de substituição da silagem de 
milho pelo capim-limão; T4: substituição total da silagem de milho pelo capim-limão; 2 Erro padrão da média; 3 Efeito do tratamento: Valor de P para efeito de 
tratamento (Trat.), aplicação (Aplic.) e Hora e teste de polinômio ortogonal apresentar resposta linear (L), quadrática (Q) ou cúbica (C); Médias seguidas de letras 
iguais não diferem entre si (P>0,05). 
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 Adicionalmente, Loven (1988) comenta que condições estressantes podem 

provocar aumento na produção de radicais livres e, segundo Frankel (2005) e Vázquez-

Añón et al. (2008), a inclusão de antioxidantes na dieta pode amenizar os efeitos 

negativos da oxidação lipídica, reduzindo a peroxidação dos ácidos graxos insaturados 

e melhorando o desempenho produtivo e o status antioxidante de vacas durante a 

lactação. Porém, no presente estudo não foi observada diferença significativa (P>0,05) 

na oxidação do leite de cabra do grupo estressado (via administração de ACTH) em 

relação ao grupo controle (via administração de placebo) (Tabela 20). 

 Por outro lado, Megahed et al. (2008) verificaram que houve aumento (P<0,01) 

na peroxidação lipídica no plasma de búfalas criadas no verão (condição estressante) 

em comparação ao inverno (condição não estressante) e observaram correlação 

(P<0,01) positiva entre o nível de cortisol e o estresse oxidativo, principalmente no 

verão. Além disso, como mencionado anteriormente, os mesmos autores observaram 

redução do estresse oxidativo e dos níveis plasmáticos de cortisol com a administração 

de antioxidante à base de vitamina E e selênio ao grupo estressado. 

Em conclusão, a indução do estresse via administração pontual de ACTH em 

cabras lactantes não influenciou nenhum dos parâmetros estudados, com exceção do 

teor de gordura e sólidos totais do leite, que aumentaram com a indução do estresse 

pontual. 

 O consumo de matéria seca e o ganho de peso dos animais aumentaram com a 

inclusão de teores crescentes de capim-limão, sem alterar a composição, as 

características físico-químicas e a contagem bacteriana total do leite das cabras. Por 

outro lado, a contagem de células somáticas do leite diminuiu com a inclusão de teores 

crescentes de capim-limão nas rações experimentais. 

 Adicionalmente, a inclusão de capim-limão aumentou os ácidos graxos 

poliinsaturados no leite das cabras, principalmente os ácidos linolênico, linoléico e CLA 

cis-9 trans-11 e reduziu a oxidação lipídica do leite, comprovando seu efeito 

antioxidante. 

 

 



102 
 

 

No entanto, existem poucos trabalhos publicados utilizando capim-limão na 

alimentação de ruminantes e novos estudos devem ser realizados para melhorar o 

conhecimento sobre o metabolismo dos antioxidantes presentes e como eles podem 

contribuir para redução dos níveis de cortisol plasmático e da oxidação lipídica do leite 

de cabra. 

 

4.3 Terceira fase do período experimental (Fase 3) 

 
4.3.1 Concentração de DNA e RNA e contagem de células apoptóticas (TUNEL, 

Terminal Transferase dUTP Nick End Labeling) no tecido mamário 

 Não houve efeito (P>0,05) da inclusão de teores crescentes de capim-limão na 

concentração de DNA e RNA do tecido mamário dos animais experimentais (Tabela 

21).  

 

Tabela 21 – Concentrações médias de DNA e RNA e número de células apoptóticas do 

tecido mamário de cabras Saanen alimentadas com capim-limão em 

substituição à silagem de milho 

Item 
Tratamentos1 

EPM2 
P3  

T1 T2 T3 T4 Trat. L Q C  

DNA, ng/µL 1,35 1,43 1,36 1,35 0,06 0,80 0,82 0,49 0,52  

RNA, ng/µL 4,66 2,86 4,60 4,06 1,80 0,88 0,99 0,73 0,49  

TUNEL, células/campo 13b 147a 39b 23b 18,72 <0,01 0,37 <0,01 <0,01  
1 Tratamentos: T1: 0% de inclusão de capim-limão na dieta; T2: 33,5% de substituição da silagem de 
milho pelo capim-limão; T3: 66,5% de substituição da silagem de milho pelo capim-limão; T4: 
substituição total da silagem de milho pelo capim-limão; 2 Erro padrão da média; 3 Efeito do tratamento: 
Valor de P para efeito de tratamento (Trat.) e teste de polinômio ortogonal apresentar resposta linear (L), 
quadrática (Q) ou cúbica (C); 3 Médias seguidas de letras iguais não diferem entre si (P>0,05). 
 

 Por outro lado, a contagem de células apoptóticas apresentou efeito (P<0,01) 

quadrático, com o maior valor observado para o tratamento T2 (Figura 15). 
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Figura 15 – Número de células apoptóticas/campo de acordo com os tratamentos 
experimentais: T1: 0% de inclusão de capim-limão na dieta; T2: 33,5% 
de substituição da silagem de milho pelo capim-limão; T3: 66,5% de 
substituição da silagem de milho pelo capim-limão; T4: substituição 
total da silagem de milho pelo capim-limão. 

 

 As Figuras 16, 17, 18 e 19 ilustram algumas das células apoptóticas detectadas 

no tecido mamário das cabras, obtidas através da análise de TUNEL (Terminal 

Transferase dUTP Nick End Labeling). 
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Figura 16 – Corte histológico de tecido mamário do animal 6049 (tratamento 
T1) corado através da técnica de TUNEL e fotografado através 
de microscopia de epifluorescência em aumento de 40 vezes 
(T1: 0% de inclusão de capim-limão na dieta). 

 

 

Figura 17 – Corte histológico de tecido mamário do animal 3027 (tratamento 
T2) corado através da técnica de TUNEL e fotografado através 
de microscopia de epifluorescência em aumento de 40 vezes 
(T2: 33,5% de substituição da silagem de milho pelo capim-
limão). 
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Figura 18 – Corte histológico de tecido mamário do animal 6047 (tratamento 
T3) corado através da técnica de TUNEL e fotografado através 
de microscopia de epifluorescência em aumento de 40 vezes 
(T3: 66,5% de substituição da silagem de milho pelo capim-
limão). 

 

Figura 19 – Corte histológico de tecido mamário do animal 6058 (tratamento 
T4) corado através da técnica de TUNEL e fotografado através 
de microscopia de epifluorescência em aumento de 40 vezes 
(T4: substituição total da silagem de milho pelo capim-limão). 
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 De acordo com Orrenius et al. (1989) e Dallard et al. (2007), o estresse oxidativo 

em células mamárias está relacionado ao aumento nos teores de cálcio livre e ferro 

dentro dessas células e o aumento excessivo de cálcio livre no meio intracelular pode 

provocar a fragmentação do DNA pela ativação de endonucleases. Ainda, segundo os 

mesmos autores, a importância da lesão em decorrência do estresse oxidativo vai 

depender do alvo molecular, gravidade do estresse e o mecanismo pelo qual esse 

estresse é imposto. 

 Uma vez que os antioxidantes, como as vitaminas A, E e C atuam como 

seqüestradores de espécies reativas de oxigênio, protegendo as células contra os 

danos oxidativos (MUINDI, 1996), era esperado que o uso do capim-limão na 

alimentação das cabras, em função de seu comprovado efeito antioxidante (CHEEL et 

al., 2005), diminuísse o número de células apoptóticas no tecido mamário dos animais 

experimentais, o que não foi verificado. 

 Adicionalmente, como foi verificado efeito (P<0,01) quadrático no número de 

células apoptóticas, com maior valor para o tratamento T2, e a técnica de TUNEL 

detecta células com DNA fragmentado, era esperado que a concentração de DNA 

intacto no tecido mamário dos animais desse tratamento fosse menor em relação aos 

outros tratamentos, o que também não foi observado. 

 Segundo Tucker (1969) apud Brown et al. (2005), a quantidade de DNA é um 

indicador do número de células secretoras e a de RNA um indicador da atividade 

metabólica dessas células. Como a proliferação de células mamárias predomina 

durante a gestação e início da lactação (KNIGHT, 1987; SORENSEN et al., 2006), 

pode-se afirmar que a concentração média de DNA e RNA do tecido mamário 

observada no presente estudo (1,37 e 4,05 ng/µL, respectivamente) foi baixa, uma vez 

que a biópsia foi realizada no final do período experimental, ou seja, no final da lactação 

(média de 264,67 ± 31,86 dias) e os animais experimentais não estavam prenhes. 

 Além disso, como os animais do presente estudo estavam no final do período de 

lactação, era esperado que o número de células apoptóticas fosse maior no tratamento 

controle, não em decorrência do processo de involução da glândula mamária para 

renovação da população celular (KNIGHT, 1987), pois isso afetaria todos os grupos, 

mas pelo fornecimento de capim-limão para os outros tratamentos, o que deveria 
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reduzir a apoptose do tecido mamário desses grupos, pela presença de compostos 

antioxidantes (CHEEL et al., 2005), o que não foi verificado. 

 Adicionalmente, diversos autores (DALLARD, 2007; LONG  et al., 2001; 

SHEFFIELD, 1997; WEINRAUCH; ZYCHLINSKY, 1999; WESSON et al., 2000) afirmam 

que a apoptose também pode ser induzida por patógenos bacterianos e pela mastite, 

entretanto, no presente estudo foi verificado que nas duas fases experimentais (Fase 1 

e Fase 2) a contagem bacteriana total (CBT) do leite (1.157 x 103 e 294 x 103 UFC/mL, 

respectivamente) e a contagem de células somáticas (CCS) (341 x 103 e 385 x 103 

células/mL, respectivamente) foram baixas, o que pode ajudar a explicar o número 

reduzido de células apoptóticas dos tratamentos T1, T3 e T4. 

 Outro fator que pode acelerar o processo de apoptose na glândula mamária é o 

estresse, através do aumento da taxa metabólica do organismo (BOUTINAUD; 

GUINARD-FLAMENT; JAMMES, 2004; STEFANON et al., 2002). Esse aumento 

provoca desequilíbrio entre as taxas de redução e oxidação celular, acelerando o 

processo de apoptose. Além disso, agentes estressores podem aumentar a produção 

de espécies reativas de oxigênio no organismo e intensificar o processo de apoptose do 

tecido mamário (STEFANON et al., 2002; TIAN et al., 2005). 

 Entretanto, como o estresse provocado pela administração pontual de ACTH 

durante a segunda fase do período experimental (Fase 2) do presente estudo não 

provocou mudanças significativas na produção e composição do leite dos animais (com 

exceção do maior (P<0,01) teor de gordura e sólidos totais para os tratamentos T1 e 

T3), o estresse pontual não alterou a apoptose no tecido mamário dos animais 

estudados. 

 

4.3.2 Fragmentação do DNA em gel de poliacrilamida 8% 

 Pela análise dos géis (Figuras 20 e 21), obtidos após a extração de DNA do 

tecido mamário observou-se que não houve fragmentação de DNA para nenhum dos 

tratamentos estudados. Como foi observada a presença de células apoptóticas pela 

técnica de TUNEL (Figuras 16, 17, 18 e 19), era esperado que houvesse fragmentação 

do DNA dos tecidos estudados. 
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Figura 20 – Análise eletroforética de DNA de tecido mamário em gel 
de poliacrilamida 8% corado com nitrato de prata 0,2%. 
P: padrão com 10.000 pares de base (DirectLoadTM 
Wide Range DNA Marker, SIGMA®). Amostras: 1 (T2), 2 
(T3), 3 (T4), 4 (T3), 5 (T1) e 6 (T3) Tratamentos: T1: 0% 
de inclusão de capim-limão na dieta; T2: 33,5% de 
substituição da silagem de milho pelo capim-limão; T3: 
66,5% de substituição da silagem de milho pelo capim-
limão; T4: substituição total da silagem de milho pelo 
capim-limão. 
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Figura 21 – Análise eletroforética de DNA de tecido mamário em gel 
de poliacrilamida 8% corado com nitrato de prata 0,2%. 
P: padrão com 10.000 pares de base (DirectLoadTM 
Wide Range DNA Marker, SIGMA®). Amostras: 7 (T4), 8 
(T1), 9 (T2), 10 (T1), 11 (T4) e 12 (T2). Tratamentos: T1: 
0% de inclusão de capim-limão na dieta; T2: 33,5% de 
substituição da silagem de milho pelo capim-limão; T3: 
66,5% de substituição da silagem de milho pelo capim-
limão; T4: substituição total da silagem de milho pelo 
capim-limão. 

 

 Entretanto, duas hipóteses podem ajudar a explicar esses resultados. A primeira 

é que a concentração de DNA obtida após o processo de extração foi baixa, em 

decorrência da perda de pequenos fragmentos de DNA durante o manuseio das 

amostras (MORENO; CUÉLLAR; GONZÁLEZ, 2000), justificando a ausência de 

formação de um padrão característico. Segundo Moreno, Cuéllar e González (2000) e 

Dallard et al. (2007), durante o processo de apoptose são produzidas endonucleases 

sensíveis ao cálcio, que fragmentam o DNA internucleossomal, liberando os 

nucleossomos, os quais contêm em torno de 200 pares de base e, ao realizar a corrida 

eletroforética, é possível observar um padrão de DNA em escada, o que não foi 

observado no presente estudo (Figuras 20 e 21). 
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 A segunda hipótese é que houve a fragmentação do DNA dos tecidos mamários 

dos animais estudados, porém em pedaços grandes, pois de acordo com Corrêa e 

Possik (2004), o tipo de matriz utilizada na análise de fragmentação do DNA (gel de 

agarose ou poliacrilamida) é dependente do tamanho dos fragmentos que se pretende 

separar e visualizar e no presente estudo foi utilizado o gel de poliacrilamida. Ainda, 

segundo os mesmos autores, em função da diferença no tamanho dos poros dessas 

matrizes, utiliza-se normalmente o gel de agarose para separação de fragmentos que 

variam de 200 a 50.000 pares de base e o gel de poliacrilamida para separação de 

fragmentos pequenos (de até 1000 pares de base). 

 Nesse sentido, os resultados obtidos no presente estudo demonstram a 

necessidade de novas pesquisas envolvendo a apoptose e compostos antioxidantes, 

como os presentes no capim-limão, para que se possa concluir algo mais concreto 

sobre o uso de antioxidantes e a redução da apoptose.  

 Em conclusão, a inclusão de capim-limão nas rações experimentais e a 

administração pontual de ACTH não influenciaram a concentração de DNA e RNA e a 

apoptose do tecido mamário das cabras no final da lactação. 

 

5 CONCLUSÃO GERAL 

 A inclusão de capim-limão em substituição à silagem de milho na alimentação de 

cabras em lactação não reduziu a apoptose da glândula mamária de cabras Saanen ao 

final da lactação, no entanto, aumentou a estabilidade oxidativa do leite, mesmo com o 

aumento da concentração de ácidos graxos poliinsaturados, comprovando seu efeito 

antioxidante. 
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