
i 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRATOS DE PLANTAS DO CERRADO NA FERMENTAÇÃO 

RUMINAL IN VITRO COM DIETAS DE ALTA INCLUSÃO DE 

CONCENTRADO  

 

 

 

 

 

 

 

Flávia Martins de Souza 

Orientador: Juliano José de Resende Fernandes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2013

 
 



i 

 

 



ii 

 

FLÁVIA MARTINS DE SOUZA 

 

EXTRATOS DE PLANTAS DO CERRADO NA FERMENTAÇÃO 

RUMINAL IN VITRO COM DIETAS DE ALTA INCLUSÃO DE 

CONCENTRADO  

 

 

Dissertação apresentada para 
obtenção do grau de Mestre em 
Ciência Animal junto à Escola de 
Veterinária e Zootecnia da 
Universidade Federal de Goiás. 

 

Área de Concentração: 

Produção Animal 

 

Linha de pesquisa: 

Metabolismo nutricional, 

alimentação e forragicultura na produção animal 

 

Orientador: 

Prof. Dr. Juliano José de Resende 

Fernandes – EVZ/UFG 

 

Comitê de orientação: 

Prof. Dr. Reinaldo Cunha de Oliveira 

Junior - UEG 

Prof. Dr. José Realino de Paula – 

FF/UFG 

 

 

 

GOIÂNIA 

2013



ii 

 

 



iii 

 

 
 

 



iv 

 

À minha família e, em especial: 

 

Aos meus pais Vanuzia Eterna Inácio Martins Souza e Luiz Alberto de 

Souza, pelo amor e carinho e por terem contribuído pelas conquistas de meus 

sonhos. 

A minha irmã Kamilla Martins de Souza, pelo amor e companheirismo. 

Aos meus avós, que assim como meus pais vocês também foram 

essenciais por mais essa conquista. A você Mãezinha  presente em vida e vocês 

vô Juvenal, vô Hélio e agora minha vó Euza, mesmo não estando aqui, estarão 

sempre presentes no meu coração. Sei que o orgulho de vocês é maior que o 

meu por esta conquista. 

 

Com muito orgulho de tê-los em minha vida, eu dedico 

 

 

 

Ao meu querido amor Wender Pereira Aragão, pelo copanheirismo, 

paciência e dedicação. 

 

Com muito carinho, eu dedico 

 

 

 

A Deus, por ser sempre a minha força quando penso que não consigo 

mais, por estar do meu lado quando penso que não tenho mais ninguém, por ser 

o CARA que confia em mim, quando ninguém mais acredita que eu tenho 

capacidade de vencer. 

 

 

 

Em especial, eu dedico 

 

 



v 

 

AGRADECIMENTOS 
    

  

À Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás 

e todos seus docentes e colaboradores, pelo acolhimento e contribuição da minha 

formação pessoal e profissional. Em especial aos professores Eliane, Heloísa, 

Milton, Emanuel, Alessandra, José Henrique, Beneval, Victor Rezende. 

Ao meu orientador Prof. Dr. Juliano José de Resende Fernandes, pela 

oportunidade, paciência e aprendizado.  Ainda pela competência dada a 

Coordenador Geral da Rede Multidisciplinar Pro-Centro-Oeste de Produção 

Animal Sustentável, do qual gerou este trabalho. 

Aos meus co-orientadores Prof. Dr. Reinaldo Cunha de Oliveira Junior 

e Prof. Dr. José Realino de Paula. 

Aos membros da banca, Prof. Dr. Victor Rezende Moreira Couto e Dr. 

Rafael Canonenco de Araujo pela disponibilidade e contribuição intelectual. 

Ao Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás 

por diponibilizar do Laboratório de Farmacologia de Produtos Naturais para 

extração dos bioprodutos avaliados. Assim como todos os alunos e professores, 

em especial Prof. Dr. José Realino de Paula e Prof. Dr. Edemilson Cardozo da 

Conceição, que contribuíram essencialmente para que este experimento 

ocorresse. 

Ao Prof. Reginaldo Nassar e à Cristine Cysneiros por contribuir com a 

realização de análises laboratoriais. 

Aos meus queridos colegas e amigos da pós-graduação, Barbara 

Juliana, Kíria Karolline, Marcela, Fabíola, Rayanne, Tiago Pereira, José Tiago, 

Alex, Thiago, Leonardo, Marcondes e Sérgio pelo companheirismo e pelos 

momentos felizes inesquecíveis proporcionados. 

À CAPES, pela concessão da  bolsa de Mestrado, que foi fundamental. 

Ao meu marido Wender Pereira Aragão por auxiliar na condução de 

meu experimento. 

 

   

Muito Obrigada!!! 



vi 

 

EPÍGRAFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... Ainda que eu atravesse o vale escuro 

nada temerei, pois Deus está comigo. 

Salmo 22 



vii 

 

SUMÁRIO 
 

 

LISTA DE TABELAS ............................................................................................. ix 

LISTA DE FIGURAS ............................................................................................... x 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ................................................................ xi 

RESUMO GERAL ................................................................................................. xii 

GENERAL ABSTRACT ....................................................................................... xiii 

CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS ........................................................ 1 

1  INTRODUÇÃO ................................................................................................... 1 

2  REVISÃO DA LITERATURA ............................................................................. 3 

2.1 Extratos de Plantas do Cerrado ....................................................................... 3 

2.1.1 Extrato de Barbatimão ................................................................................... 4 

2.1.2 Extrato de Pacarí ........................................................................................... 5 

2.1.3 Óleoresina de Copaíba .................................................................................. 6 

2.1.4 Óleo bruto de Sucupira .................................................................................. 7 

2.2 Caracterização dos Extratos Vegetais.............................................................. 8 

2.2.1 Saponinas ................................................................................................... 10 

2.2.1.1 Utilização de saponinas na nutrição de ruminantes ................................. 11 

2.2.2 Taninos ........................................................................................................ 13 

2.2.2.1 Utilização de taninos na nutrição de ruminantes ...................................... 14 

2.2.3 Óleos essenciais ......................................................................................... 16 

2.2.3.1 Utilização de óleos essenciais na nutrição de ruminantes ....................... 18 

3 REFERÊNCIAS ................................................................................................. 21 

CAPÍTULO 2 – EFEITO DO EXTRATO DE PLANTAS DO CERRADO NA 
FERMENTAÇÃO MICROBIANA RUMINAL IN VITRO ....................................... 29 

RESUMO .............................................................................................................. 29 

ABSTRACT .......................................................................................................... 30 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................. 31 

2 MATERIAIS E MÉTODOS ................................................................................ 33 

2.1 Local e Período Experimental ........................................................................ 33 

2.2 Delineamento Experimental e Tratamento ..................................................... 33 

2.3 Extração dos Bioprodutos .............................................................................. 33 

2.4 Dieta Experimental e Preparo do Substrato ................................................... 34 

2.5 Preparação do Inóculo Ruminal ..................................................................... 35 

2.6 Incubação ....................................................................................................... 35 



viii 

 

2.7 Análises Laboratoriais .................................................................................... 36 

2.8 Parâmetros de Desaparecimento Ruminal in vitro da MS .............................. 37 

2.9 Análise Estatística .......................................................................................... 38 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES ...................................................................... 39 

3.1 Extrato Seco da Casca do Caule de Barbatimão ........................................... 39 

3.2 Extrato Seco da Casca do Caule de Pacarí ................................................... 43 

3.3 Óleoresina de Copaíba................................................................................... 48 

3.4 Óleo bruto de Sucupira................................................................................... 52 

4 CONCLUSÃO ................................................................................................... 56 

5 REFERÊNCIAS ................................................................................................. 57 



ix 

 

LISTA DE TABELAS 
 

 

TABELA 1 Efeito do extrato seco da casca de Barbatimão sobre a 
cinética de desaparecimento ruminal da MS.............................. 39 

TABELA 2 Efeito do extrato seco da casca de Barbatimão sobre as 
características de fermentação ruminal...................................... 42 

TABELA 3 Efeito do extrato seco da casca de Pacarí  sobre a cinética de 
desaparecimento ruminal da MS................................................ 44 

TABELA 4 Efeito do extrato seco da casca de Pacarí sobre as 
características de fermentação ruminal...................................... 46 

TABELA 5 Efeito da óleoresina de Copaíba  sobre a cinética de 
desaparecimento ruminal da MS................................................ 48 

TABELA 6 Efeito da óleoresina de Copaíba sobre as características de 
fermentação ruminal................................................................... 51 

TABELA 7 Efeito do óleo bruto de Sucupira  sobre a cinética de 
desaparecimento ruminal da MS................................................ 53 

TABELA 8 Efeito do óleo bruto de Sucupira sobre as características de 
fermentação ruminal................................................................... 54 

 



x 

 

 
LISTA DE FIGURAS 

 

 

FIGURA 1 Unidade de isopreno..................................................................... 9 

FIGURA 2 Exemplo de saponina esteroidal................................................... 10 

FIGURA 3 Unidades monoméricas de taninos condensado (catequina e 
galocatequina) e hidrolisável (ácido gálico e elágico)................... 14 

FIGURA 4 Fórmula estrutural de alguns óleos essenciais. A: 
monoterpenos; B: sesquiterpenos; C: fenilpropanóides................ 17 

FIGURA 5 Curva da degradação ruminal in vitro da MS com inclusão de 
extrato seco da casca de Barbatimão........................................... 40 

FIGURA 6 Curva da degradação ruminal in vitro  da MS com inclusão de 
extrato seco da casca de Pacarí................................................... 44 

FIGURA 7 Curva da degradação ruminal in vitro  da MS com inclusão de 
óleoresina de Copaíba.................................................................. 49 

FIGURA 8 Curva da degradação ruminal in vitro  da MS com inclusão de 
óleo Sucupira................................................................................. 53 



xi 

 

 
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

  

AGCC’s Ácidos graxos de cadeia curta 

AGV Ácidos graxos voláteis 

N-NH3 Nitrogênio amoniacal 

C2:C3 Relação acetato:proprionato 

FDA Fibra insolúvel em detergente ácido 

FDN Fibra insolúvel em detergente neutro 

MS Matéria seca 

MO Matéria orgânica 

PB Proteína bruta 

pH Potencial hidrogeniônico 

IMS Ingestão de matéria seca 

CH4 Metano 

TH Tanino hidrolizável 

TC Tanino condensado 

DNA Ácido desoxirribonucléico 

RNA Ácido ribonucléico 

 



xii 

 

 

RESUMO GERAL 
 
 

Propriedades antimicrobianas dos extratos vegetais vêm sendo exploradas com o 
objetivo de produzir os efeitos dos ionóforos. Com o propósito de desenvolver 
tecnologias sustentáveis na cadeia produtiva animal, foram selecionados extratos 
de plantas do Cerrado que possuem atividade antimicrobiana comprovada. A 
técnica de digestibilidade in vitro é amplamente utilizada nas etapas iniciais da 
pesquisa. Por isso, o estudo consistiu em avaliar a fermentação microbiana 
ruminal in vitro, com adição de extratos extraídos da casca do caule de 
Barbatimão e Pacarí, e óleos extraídos do tronco de Copaíba e frutos de 
Sucupira. Quatro ensaios (1 - Barbatimão, 2 - Pacarí, 3 - Copaíba, 4 - Sucupira) 
foram conduzidos independentemente em fermentador TE-150, para avaliação de 
quatro doses (0, 30, 300 e 3.000 ppm) dos bioprodutos. O estudo teve a intenção 
de avaliar os efeitos dos extratos de plantas do Cerrado na fermentação ruminal 
com dietas de alta inclusão de concentrado. As doses 300 e 3.000 ppm 
evidenciaram ação antimicrobiana nos ensaios 1 e 3. O extrato seco da casca de 
Pacarí favoreceu a fermentação ruminal com a adição de 30 e 300 ppm do 
bioproduto, enquanto que, a atividade antimicrobiana do óleo de Sucupira não foi 
claramente evidenciada com as doses baixa e intermediária. Os extratos secos de 
Barbatimão e Pacarí e os óleos de Copaíba e Sucupira, são potenciais 
modificadores da fermentação microbiana ruminal. No entanto, é necessário o 
conhecimento da aplicabilidade em animais, por isso é necessário que se 
realizem avaliações in vivo. 
 
 
Palavras-chave: aditivos naturais, Copaifera, Lafoensia pacari A. St.-Hil., 
metabólitos secundários, nutrição de ruminantes, Pterodon emarginatus Vog., 
Stryphnodendron adstringens 
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GENERAL ABSTRACT 

 
 

Antimicrobial properties of plant extracts has being explored with the aim of 
producing the effects of ionophores. With the objective of developing sustainable 
technologies in the production chain animal, plant extracts were selected from the 
Cerrado Biome that have proven antimicrobial activity. The technique of in vitro 
digestibility is widely used in the early stages of research. Therefore, the study 
was to evaluate the in vitro rumen microbial fermentation, with the addition of 
extracts derived from the stem bark of Barbatimão and Pacari, and oils extracted 
from the Copaiba stem and Sucupira fruits. Four trials (1- Barbatimão, 2 - Pacari, 3 
- Copaiba, 4 - Sucupira) were conducted independently in fermenter TE-150 for 
evaluation of four doses (0, 30, 300 and 3,000 ppm) of bioproducts. The study was 
intended to evaluate the effects of Cerrado plant extracts on ruminal fermentation 
with high concentrate diets. Doses 300 and 3000 ppm showed antimicrobial 
activity in the tests 1 and 3. The dry extract of Pacari bark favored ruminal 
fermentation with the addition of 30 and 300 ppm, while the antimicrobial activity of 
the Sucupira oil was not clearly evident with the low and intermediate doses. The 
dried extracts of Barbatimão and Pacari, Copaiba and Sucupira oils are potential 
modifiers of rumen microbial fermentation. However, it is necessary to know the 
applicability in animals, so it is necessary to carry out evaluations in vivo. 
 

 

Keywords: Copaifera, Lafoensia pacari A. St.-Hil., natural additives, ruminant 

nutrition, Pterodon emarginatus Vog., secondary metabolites, Stryphnodendron 
adstringens
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Há crescente demanda por alimentos de origem animal e cada vez 

mais a biossegurança alimentar tem se tornado foco no sistema produtivo. Muitas 

técnicas e biotecnologias vêm sendo desenvolvidas e implantadas com o 

propósito de melhorar a eficiência do sistema de produção animal e produzir 

alimentos saudáveis para população.  

Um dos propósitos a ser alcançado é a manipulação do ambiente 

ruminal para melhorar a eficiência da conversão de alimentos em produtos de 

origem animal consumíveis por seres humanos. Isto tem sido alcançado pela 

otimização de formulações de dieta e a utilização de aditivos que modificam o 

ambiente ruminal (BUSQUET et al., 2005;  CALSAMIGLIA et al., 2007 e YANG et 

al, 2007).  

Os microrganismos ruminais degradam carboidratos e proteína por 

meio do processo de fermentação para obterem nutrientes necessários para seu 

crescimento. Este processo resulta na produção de ácidos graxos de cadeia curta 

e proteína microbiana, sendo estes as principais fontes de nutrientes para 

ruminantes. No entanto, outros produtos da fermentação, como calor, metano 

(CH4) e amônia (NH3), representam perdas de energia e proteína que não só 

reduzem o desempenho produtivo, mas também contribuem para a liberação de 

poluentes para o ambiente. Estas perdas de energia (CH4) e proteína (NH3) 

justificam a utilização de moduladores da fermentação ruminal.  

A utilização de aditivos de ação antimicrobiana, como os ionóforos vêm 

sendo empregada com êxito no sistema produtivo animal. No entanto, o uso de 

antibióticos como promotores de crescimento está sendo considerado pela 

Organização Mundial da Saúde um risco crescente para saúde humana (OMS, 

2012). 

O mercado europeu já restringiu a utilização de antibióticos na 

alimentação animal devido aos supostos resíduos ou resistência bacteriana 

promovido por esses aditivos (OJEU, 2013). Diante essa situação, desafios foram 
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lançados para implementar estratégias de segurança alimentar efetivas e 

sustentáveis em todos os níveis da cadeia produtiva.  

Então, surgiram interesses em avaliar alternativas para a substituição 

dos antibióticos, como o uso de leveduras, ácidos orgânicos e extratos de plantas.  

Nos últimos anos, os extratos vegetais vêm sendo avaliados como 

potenciais substitutos dos antibióticos para melhorar a eficiência alimentar de 

bovinos. Este fato se deve aos metabólitos secundários presentes nas plantas, 

quando extraídos e concentrados apresentam poder antimicrobiano. 

O uso  de  extrato de plantas pode representar uma alternativa para 

substituição dos antibióticos convencionais, visando evitar o desenvolvimento de 

resistência bacteriana a estes compostos, uma vez que metabólitos vegetais 

atuam por mecanismos variados. 

O Brasil possui uma rica biodiversidade que o coloca numa posição 

estratégica no desenvolvimento e exploração racional de novos metabólitos 

secundários com valor na nutrição animal. Ainda há carência de estudos voltados 

para identificação de plantas úteis do Cerrado brasileiro, principalmente quando 

se compara à diversidade e área ocupada. 

Diante esta situação foi proposto um projeto de pesquisa que visa a 

extração racional de extrato de plantas do Cerrado e sua aplicação na produção 

animal sustentável. Este projeto está incluso na Rede Multidisciplinar Pró-Centro-

Oeste da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e 

abrange o desenvolvimento de vários outros subprojetos como este. 

Algumas espécies de plantas encontradas no Cerrado, como 

Stryphnodendron adstringens (Barbatimão), Lafoensia pacari (Pacarí), Copaifera 

(Copaíba) e Pterodon emarginatus Vog (Sucupira) possuem propriedades 

fitoterápicas, sendo amplamente utilizadas medicinalmente como antiinflamatório 

e antibiótico em geral. Baseado nessas atividades biológicas e nos constituintes 

químicos presentes no Barbatimão, Pacarí, Copaíba e Sucupira surgiram 

interesses em avaliá-los como potenciais moduladores da fermentação ruminal. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Extratos de Plantas do Cerrado 

 

O Cerrado brasileiro é considerado atualmente a mais rica savana do 

mundo em biodiversidade, além de ser o segundo maior bioma brasileiro, ficando 

atrás apenas da Amazônia, ocupando 21% do território nacional (KLINK & 

MACHADO, 2005).  

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (2013), mais de 220 

espécies de plantas do Cerrado têm uso medicinal. No entanto, há carência de 

estudos voltados para a identificação de plantas úteis do Cerrado, principalmente 

quando comparado à diversidade e à área ocupada. Diante essa grande 

biodiversidade presente no Cerrado brasileiro e em virtude da crescente demanda 

por produtos naturais, tem-se impulsionado novas investigações científicas.  

Propriedades antimicrobianas e antinflamatórias de espécies populares 

como Stryphnodendron adstringens (Barbatimão), Lafoensia pacari (Pacarí), 

Copaifera (Copaíba) e Pterodon emarginatus Vog (Sucupira) foram comprovadas 

em estudos (AUDI et al., 2004; MUNDO & DUARTE, 2007; BUSTAMANTE et al., 

2010 e PIERI et al., 2012).  

Extratos secos da casca de barbatimão e pacarí foram identificados 

taninos e saponinas, enquanto que a óleoresina de copaína e o óleo bruto de 

sucupira demonstraram quantidades consideráveis de sesquiterpenos (óleo 

essencial) (AUDI et al., 2004; TAMASHIRO FILHO et al., 2012; LEANDRO et al., 

2012 e DUTRA et al., 2012).  

Taninos, saponinas e óleos essenciais vêm sendo avaliados e 

utilizados  na alimentação de ruminantes como aditivos, devido ao potencial efeito 

antimicrobiano destes compostos (BENCHAAR et al.,2007a).  
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2.1.1 Extrato de Barbatimão 

 

O Stryphnodendron adstringens (Mart) Coville ou Stryphnodendron 

barbatiman Mart e S. polyphyllum Mart são espécies popularmente conhecidas 

como barbatimão da família Fabaceae. É uma planta largamente utilizada na 

exploração de sua casca para a extração de taninos. A casca do caule desta 

espécie encontra-se mencionada na Farmacopéia Brasileira e apresenta teor de 

pelo menos 20% de taninos. 

Esta planta é conhecida na medicina popular para o tratamento de 

distúrbios gastrointestinais, cicatrização de feridas, como antinflamatório, 

antimicrobiano e antioxidante. Além disso, é empregada na indústria madeireira, 

curtume, petrolífera, plástica e de resinas, como fixador para tintas e corantes, 

preservativos e clarificação de vinhos (FELFILI & BORGES FILHO, 2004; SOUZA 

et al., 2007). 

A casca do caule desta planta apresenta cerca de duas vezes ou mais 

de taninos do que as folhas (AUDI et al., 2004). Ainda estão presentes saponinas 

e flavonóides (MACEDO et al., 2007). 

Os taninos condensados presentes em plantas do gênero 

Stryphnodendron são formados por unidades de prodelfinidinas, a qual é 

constituída de galocatequinas ou epigalocatequina. Também foi observada a 

liberação de ácido gálico após uma hidrólise do extrato. No entanto, não foi  

identificado taninos hidrolisáveis,  podendo estes ser obtidos da ligação éster com 

flavan-3-óis (SANTOS et al., 2002). 

A atividade antibacteriana do extrato bruto de Barbatimão foi observada 

no estudo de AUDI et al. (2004). Demonstrou-se que microrganismos  

Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus foram sensíveis a uma 

concentração de 50 µg do extrato seco. No entanto, nenhuma inibição foi 

observada para Escherichia coli nesta dose. Já no estudo de SOUZA et al. (2007) 

o extrato seco de S. adstringens equivalente a 75 mg/mL foi suficiente para inibir 

o crescimento de E. coli. 

 

 



5 

 

 

2.1.2 Extrato de Pacarí 

 

Lafoensia pacari A. St.-Hil. é uma planta característica do Cerrado 

brasileiro de porte arbóreo, conhecida popularmente como pacarí, dedaleiro ou 

magava-brava, cuja família (Lythraceae) é representada por cerca de 600 

espécies. É utilizada na medicina alternativa, principalmente como cicatrizante 

através da cocção da casca do caule e das folhas, ricos em taninos, flavonóides, 

saponinas e esteróides, triterpenóides, respectivamente (MUNDO & DUARTE, 

2007 e SANTOS et al., 2009). 

No estudo de TAMASHIRO FILHO et al. (2012), além de observar a 

presença de taninos, saponinas e fenóis simples, foi também identificado na 

casca do caule de pacarí esteróides e triterpenóides. Ainda foi demonstrado que o 

ácido elágico (precursor de taninos hidrolisáveis) representou 23,41% dos 

compostos totais presentes na amostra.  

O ácido elágico é o principal responsável pela atividade antifúngica de 

Lafoensia pacari (SOLON et al., 2000). Essa atividade foi notada no estudo de 

SILVA JUNIOR et al. (2010), o qual demonstrou que extratos e  ácido elágico de 

pacarí exibiram atividade contra Candida spp. e Saccharomyces cerevisiae com 

valores entre 250-1000 μg/mL. 

De acordo com MUNDO & DUARTE (2007), em ensaios 

farmacológicos empregando extrato de folha e casca do caule, comprovaram-se 

atividades também como antibacteriana e antiinflamatórias. 

Num levantamento etnobotânico de plantas popularmente utilizadas 

como antiúlceras e antiinflamatórias a Lafoensia pacari foi uma das mais citadas, 

a qual teve validação pré-clínica utilizando o extrato metanólico desta planta 

quanto à sua atividade antiúlcera (JESUS et al., 2009). 

No estudo de LIMA et al. (2006) foi demonstrado o poder 

antimicrobiano do extrato de pacarí contra Staphylococcus aureus, sendo inibida 

numa concentração de  ≤100 mg/mL. Enquanto que PORFÍRIO et al. (2009) 

observaram inibição do desenvolvimento das linhagens de S. aureus e de uma 

cepa de Pseudomonas aeruginosa  com 125 μg/mL. 
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Desta maneira, pode-se observar que o extrato da casca do caule de 

pacarí possui alta ação bactericida, tendo atividade tanto em bactérias gram 

positivas quanto em gram negativas. 

 

2.1.3 Óleoresina de Copaíba 

 

Pertencentes ao gênero Copaifera, contam com mais de 60 espécies 

catalogadas, são conhecidas popularmente como copaibeiras ou paud’óleo. As 

espécies de copaíba são largamente distribuídas nas regiões da amazônia e 

centro-oeste do Brasil, sendo a óleoresina de copaíba extraída de várias espécies 

de Copaifera (Leguminosae-Caesalpinoideae) (VEIGA JUNIOR et al. 2005 e 

BIAVATTI et al., 2006). 

Das espécies abundantes que ocorrem no território brasileiro 

destacam-se C. officinalis L., C. guianensis Desf., C. reticulata Ducke, C. multijuga 

Hayne, C.confertiflora Bth., C. langsdorffi i Desf., C. coriacea Mart., C. cearensis 

Huber ex Ducke  (VEIGA JUNIOR & PINTO, 2002 e VEIGA JUNIOR et al., 2005). 

O óleo da copaíba é constituído de ácidos resinosos e compostos 

voláteis como sesquiterpenos e diterpenos, podendo ser extraído, através de furo 

realizado no tronco. Esse óleo denominado de óleoresina  é utilizado na medicina 

popular brasileira como antiinflamatório das vias superiores e urinárias, tendo 

aplicação mais ampla como antiséptico, mas compreende outros empregos 

farmacológicos (VEIGA JUNIOR ET AL., 2005). 

As concentrações de sesquiterpenos e diterpenos são diferentes para 

cada Copaifera. Visto que 35 tipos de sesquiterpenos podem ser encontrados em 

C. duckei, C. paupera, C. piresii, C. pubiflora e C. reticulata. Enquanto que, para 

os diterpenos 15 tipos já foram identificados (LEANDRO et al., 2012). 

Os principais sesquiterpenos encontrados neste gênero são β-

cariofileno, óxido de cariofileno, α-humuleno δ-cadineno, α-cadinol, α-cubebene, 

α-e β-selineno, β-elemeno, α-copaeno, trans-α-bergamoteno e β-bisaboleno. Este 

grupo pode representar 90% da composição da óleoresina, por isso muitas 

atividades farmacológicas são atribuídas a ela. No entanto, os efeitos 

farmacológicos não se devem apenas aos sesquiterpenos, mas também a 
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interação com outros constituintes presentes na óleoresina de copaíba, como os 

diterpenos (LEANDRO et al., 2012). 

A atividade antimicrobiana da óleoresina de copaíba é uma das 

propriedades mais estudadas. Óleoresinas de C. langsdorffii e C. officinaliss 

foram eficazes como antibacterianas de espécies patogênicas gram negativas (E. 

coli, P. aeruginosa, S. flexneri) e gram positivas (S. aureus) de interesse para a 

saúde animal e humana (PIERI et al., 2012). 

Resultados mostraram que óleoresina de Copaifera multijuga Hayne 

também apresentaram capacidade de inibir o crescimento de bactérias, obtendo 

com isso uma concentração inibitória mínima de 1,56%; 3,12% e 12,5% para E. 

coli, S. aureus e P. aeruginosa, respectivamente (MENDONÇA et al., 2009). 

Em outro estudo foi avaliada a atividade antimicrobiana de dois tipos de 

óleoresina de copabíba contra Escherichia coli obtida a partir do leite mastítico. 

Foi observado que de 27 estirpes isoladas, oito (29,63%) foram inibidas pela 

solução de óleo de C. langsdorffii e sete por óleo de C. officinalis (PIERI et al., 

2011). 

Isto mostra que a óleoresina de copaíba pode ser empregada em 

vários campos, nos quais permitem ser utilizadas como aditivos em dietas para 

ruminantes, devido suas propriedades antimicrobianas.  

 

2.1.4 Óleo bruto de Sucupira 

 

A espécie Pterodon emarginatus Vog (sucupira-branca) é uma árvore 

do cerrado brasileiro, pertencente à família Leguminosae (Papilionoideae), pode 

ser encontrada facilmente em toda a extensão desse ecossistema, por isso 

adapta-se bem a solos de baixa fertilidade, apresentando porte de 10 a 15 m 

(COELHO et al., 2001 e SILVA et al., 2005). 

Seu fruto possui endocarpo alado, rico em óleo, o qual é muito utilizado 

na medicina (COELHO et al., 2001 e SILVA et al., 2005). Segundo CORRÊA et al. 

(1975), os extratos alcoólicos obtidos a partir das sementes são usados como 

antireumático, antiinflamatório e analgésico.  
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O gênero Pterodon demonstra-se em alguns estudos a presença de 

alcalóides na casca, isoflavonas e alguns triterpenos no caule e sesquiterpenos, 

diterpenos e isoflavonas em óleo das sementes (SANTOS et al., 2010). 

No estudo de BUSTAMANTE et al. (2010) foi observada a presença de 

flavonóides, heterosídeos saponínicos, resinas e traços de esteróides e 

triterpenóides nas cascas de P. emarginatus. A casca de sucupira demonstrou 

atividade sobre bactérias gram positivas esporuladas e não esporuladas, 

bactérias gram-negativas e o fungo C. albicans. 

O óleo de sucupira apresenta composição química diferente da casca. 

Foram identificadas presenças de β-elemeno (15,3%), trans-cariofileno (35,9%), 

α-humuleno (6,8%), germacreno D-(9,8%), biciclo germacreno (5,5%), espatulenol 

(5,9%) (DUTRA et al., 2012) dentre outros como α-pineno, mirceno, metil eugenol, 

etil eugenol, eugenol geraniol (POLO et al., 2004). Diterpenos como 6α-7β 

diacetoxivouacapan-17β-oato de metila também são encontrados e demonstram 

importante atividade biológica (HANSEN et al., 2010). 

O óleo de sucupira também apresenta atividade bactericida, 

demonstrando capacidade inibitória (2,5 mg/mL) contra S. aureus (gram-positiva), 

mas não foi eficiente em inibir o crescimento S. mutans (gram-positiva), P. 

aeruginosa (gram negativa), E. coli (gram negativa) e C. albicans (Fungo) 

(DUTRA et al., 2009). 

SILVA et al. (2005) ao avaliarem outros microorganismos observaram 

que o óleo de sucupira foi capaz de inibir o desenvolvimento micelial de fungos 

Alternaria brassicae, Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani e Ceratocystis 

fimbriata, bem como de colônias bacterianas gram-positivas de Clavibacter 

michiganensis subsp. Michiganensis e gram-negativas de Xanthomonas  

campestris pv. Campestris e Pseudomonas syringae. 

 

2.2 Caracterização dos Extratos Vegetais 

 

 As plantas produzem uma grande variedade de compostos orgânicos 

derivados de seu metabolismo secundário que parecem não ter nenhuma função 

direta no seu crescimento e desenvolvimento (BALANDRIN & KLOCKE, 1985). 
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Um de seus papéis é atuar como barreira química ou como protetora do sistema 

de defesa da planta (WINA et al., 2005). 

Numa classificação geral, PERES (2004) relata que os metabólitos 

secundários podem ser caracterizados de acordo com a via de origem e estrutura, 

sendo em terpenos, compostos fenólicos e alcalóides.  

Terpenóides (terpenos contendo oxigênio como elemento adicional) 

formam um grupo variado de substâncias cuja estrutura básica deriva do difosfato 

de isopentenilo (C5H8 - isopreno) (Figura 1). São classificados de acordo com o 

número de isoprenos em seu esqueleto, sendo que os monoterpenos possuem 

duas unidades C5 e podem representar 90% dos óleos essenciais. Os 

sesquiterpenos (C15) possuem três unidades e os diterpenos quatro (C20). Os 

diterpenos são ácidos que compõe resinas de gimnospermas e compostos como 

fitol, tocoferol e retinol (CALSAMIGLIA et al., 2007 e BODAS et al., 2012). 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

FIGURA 1 - Unidade de isopreno 

Fonte: Adaptado de TAIZ & ZIEGER (2004). 

 

Uma das subclasses mais importantes do grupo terpenóides são os 

triterpênicos (C30) por ser amplamente distribuída no reino vegetal e pela suas 

aplicações farmacológicas. Os compostos importantes nesta categoria são os 

esteróides, as saponinas triterpênicas ou esteóidais e glicosídeos cardiotônicos 

(BODAS et al., 2012).  

O grupo fenóis é caracterizado por ser constituído com pelo menos um 

anel aromático com um ou mais grupo hidroxila. Os ácidos gálico e elágico são 

exemplos de compostos fenólicos, quando esterificados com açúcares 

representam o grupo de taninos hidrolisáveis. Já os flavonóides são uns dos 

maiores representantes de compostos polifenólicos, sendo os taninos 
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condensados pertencentes a este grupo. E a terceira classe dos metabólitos 

secundários são os alcalóides, compostos que contem nitrogênio em sua cadeia e 

normalmente apresentam efeitos farmacológicos. Além disso, podem ser tóxicos e 

teratogênicos para outros organismos (BODAS et al., 2012). 

Assim, mais de 200.000 estruturas de compostos secundários de 

plantas já foram identificadas, sendo caracterizadas não só pelas vias de síntese 

metabólica, mas pelas propriedades e mecanismos de ação (HARTMANN, 2007). 

Alguns grupos de metabólitos secundários têm sido avaliados e 

utilizados em ruminantes, devido seu potencial efeito como antibióticos. 

BENCHAAR et al. (2007a) destacam as saponinas, taninos e óleos essenciais. 

 

2.2.1 Saponinas 

 

São glicosídeos que consistem em um ou vários monossacáridos 

ligados por uma ligação glicosídica a uma aglicona também denominada 

sapogenina (Figura 2). A aglicona pode ser de natureza esteróidal ou triterpeno 

policíclico. Essas substâncias são semelhantes ao sabão, pois possuem uma 

parte hidrofílica (glicose) e outra lipofílica (esteroide ou triterpeno). Por isso tem a 

propriedade de reduzir a tensão superficial da água desempenhando as ações 

detergentes e emulsificantes (SCHENKEL et al., 2001;  PERES, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 – Exemplo de saponina esteroidal 

Fonte: Adaptado de PERES (2004) 
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Uma das propriedades principais das saponinas é a capacidade de 

interagir com esteróis, presentes na membrana plasmática das células. Ela causa 

uma mudança de conformação na estrutura e aumento da permeabilidade da 

membrana, o que permite a entrada de íons e água para o interior da célula, 

resultando na ruptura da mesma (KARABALIEV & KOCHEV, 2003). 

 

2.2.1.1 Utilização de saponinas na nutrição de ruminantes 

  

As saponinas exibem grande participação na inibição de protozoários 

ciliados do rúmen, podendo melhorar a síntese de proteína microbiana e 

aumentar o fluxo de proteínas para o duodeno, devido à redução da predação 

bacteriana pelos protozoários.  

Esta ação das saponinas ocorre com a formação de complexos 

irreversíveis com o colesterol presente na membrana celular destes 

microorganismos como foi demonstrado anteriormente. A ação sobre bactérias é 

menor, pois procariontes (bactérias) não possuem esteróides em suas 

membranas (WILLIAMS & COLEMAN, 1992). Contudo as saponinas também 

podem inibir o desenvolvimento de bactérias gram positivas, como foi observado 

nos estudos de WALLACE et al. (1994) e CASTRO-MONTOYA et al. (2012) em 

que as saponinas inibiram o crescimento das bactérias Butyrivibrio fibrisolvens e 

Streptococcus bovis .  

 NEWBOLD & HILMAN (1990) relatam que a defaunação de 

protozoários pode promover aumento de quatro vezes no total da população de 

bactérias do rúmen de ovinos. Desta forma, as saponinas podem ser úteis na 

maximização de proteína bacteriana. 

Numa avaliação das saponinas de alfafa (2% IMS, 2-3% saponina MS), 

KLITA et al. (1996) mostraram que estas foram capazes de promover uma 

depressão no número de protozoários em cordeiros. Assim também foi observado 

por HESS et al. (2003) que saponina de Sapindus saponaria (100 mg/g, 12% 

saponina MS) reduziu 54% a população de protozoários e 20 % a concentração  

de metano em avaliação de sistema in vitro (Rusitec). Entretanto, os autores 

relataram que o efeito da diminuição do metano não se deve exclusivamente ao 
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fato da redução da população de protozoários, mas também deve estar 

relacionado à depressão de bactérias metanogênicas. 

Outro estudo mostra que 9% a 25% da metanogênese esta associado 

aos protozoários, justificando que outros microrganismos podem contribuir com a 

produção de metano no rúmen (NEWBOLD et al., 1995).  

Ainda no trabalho de HESS et al. (2003) foi notado que saponinas de 

Pithecellobium saman (200 mg/g, 1,7% saponina MS) promoveram declínio de 

17% na concentração de amônia no fluído ruminal em comparação aos outros 

tratamentos. Isso pode ser justificado pela depressão da população de 

protozoários, já que os protozoários podem contribuir 10% à 40% do nitrogênio 

amoniacal no rúmen (VAN SOEST, 1994). Quando diminuídos significam menos 

predação e lise das bactérias, e em conseqüência menor liberação de produtos 

oriundos da degradação de proteínas. Por isso neste estudo foi demonstrado que 

a defaunação aumentou 18% da contagem bacteriana. 

Por outro lado, há relatos de que a microbiota ruminal possa se adaptar 

as saponinas, pois IVAN et al. (2004) constataram que houve redução significativa 

da população de protozoários no rumen de ovinos nos 11 primeiros dias (200 g de 

E. cyclocarpum/dia), contudo, após 14 dias a população aumentou para 

aproximadamente o nível encontrado nos animais do grupo controle. Essa 

recuperação da população protozoária também foi observada por 

TEFEREDEGNE et al. (1999). 

Embora o perfil de ácidos graxos voláteis também possa ser alterado 

com a adição de saponinas na dieta podendo ocorrer diminuição da relação 

acetato:proprionato, ainda a maioria dos trabalhos não demonstram nenhum 

efeito sobre a proporção molar do proprionato. A influência das saponinas no 

perfil de ácidos graxos está relacionada ao tipo de dieta (WINA et al., 2005).   

No estudo in vitro de HOLTSHAUSEN et al. (2009) avaliando extrato de 

Yucca schidigera e Quillaja saponaria (15, 30 e 45g/kg de MS, 3 e 6% de 

saponinas, para Yucca schidigera e Quillaja saponaria respectivamente) 

observou-se que as saponinas  destes extratos promoveram aumento na 

proporção de propionato reduzindo a relação acetato:proprionato, a concentração 

de metano,  amônia e a digestão da fibra. 
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A diminuição molar da relação acetato:propionato pode ser justificada 

pelo fato das bactérias fibrolíticas serem sensíveis as saponinas ou pela 

diminuição de enzimas que degradam a fibra (xilanase). Já que a diminuição de 

enzimas no meio ruminal esteja mais relacionada com a diminuição no número de 

protozoários do que com bactérias fibrolíticas (HRISTOV et al., 1999). Pois existe 

uma correlação significativa entre contagem de protozoários e da atividade de 

xilanase, demonstrando que os protozoários também excretam enzimas 

fibrolíticas (WINE et al., 2005).   

 

2.2.2 Taninos 

 

São de composição polifenólica de alto peso molecular, constituída de 

anéis aromáticos hidroxilados que podem conter esterificações com açúcares 

simples (taninos hidrolisáveis) ou polimerizações através de ligações carbono-

carbono (taninos condensados) (CIESLAK et al., 2012).  

A classificação dos taninos é baseada nas características estruturais e 

propriedades químicas. Taninos hidrolisáveis são facilmente fracionados por 

tratamento com água quente, ácidos ou enzimas, ocorrendo a liberação de seus 

açúcares e ácido carboxílico fenólico. Enquanto que, os compostos tânicos não 

hidrolisáveis são denominados de taninos condensados (KHANBABAEE & REE, 

2001). 

Taninos condensados compreendem polímeros de flavonóides 

(catequina e galocatequina), cujas formas monoméricas são antocianidinas 

(cianidina e delfinidina). Taninos hidrolisáveis são constituídos de polímeros de 

ácido gálico ou elágico esterificados (galotaninos e elagitaninos) a uma molécula 

central, geralmente açúcar ou um polifenol (Figura 3) (PATRA & SAXENA, 2010). 

Estes compostos têm o poder de precipitar com proteínas, devido à 

presença de um grande número de compostos fenólicos e grupos hidroxilas 

(FALCÃO & ARAUJO, 2011).  
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FIGURA 3 - Unidades monoméricas de taninos condensado (catequina e 

galocatequina) e hidrolisável (ácido gálico e elágico) 

Fonte: Adaptado de PATRA & SAXENA, 2010. 

 

2.2.2.1 Utilização de taninos na nutrição de ruminantes 

 

De acordo com SCALBERT (1991), a ação antimicrobiana dos taninos 

pode ser explicada em três situações. A primeira seria a inibição das enzimas 

bacterianas e fúngicas e/ou complexando com os substratos dessas enzimas. A 

segunda se refere à ação dos taninos sobre as membranas celulares dos 

microorganismos, causando modificações em seu metabolismo, enquanto que a 

terceira fundamenta-se na complexação dos taninos com íons metálicos, 

diminuindo a disponibilidade de íons essenciais para o metabolismo microbiano. 

O pH favorável para complexação varia de 3,5 a 7,0. Em caso de pH 

acima de 8,0, o complexo tende a ser desfeito rapidamente e, em pH 1,0 a 3,0, 

cerca de 90% da proteína está na forma livre (LEINMÜLLER et al., 2001; 

FRUTOS et al., 2004).  

Nos ruminantes, a formação de complexos no rúmen é favorecida, 

enquanto que no abomaso, essas ligações tendem a se dissociar por encontrar 

pH em torno de 2,0.  No entanto, essa dissociação está relacionada a estabilidade 

do complexo, que dependerá da afinidade entre taninos e proteínas ou outras 
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macromoléculas (polímeros), o que irá determinar a reversibilidade do processo 

(MAKKAR, 2003). 

Desta forma, quando complexos entre tanino-proteínas ou tanino-

polímeros (celulose, hemicelulose e pectina) não são desfeitos, estes passam 

intactos pelo trato digestório e são excretados nas fezes (McNEILL et al., 1998). 

Essa situação pode ocorrer quando os taninos são administrados em altas doses, 

influenciando negativamente a digestão dos alimentos, por afetar a degradação 

das frações fibrosas e protéica do alimento (McSWEENEY et al., 2001). 

Embora vários estudos tenham atribuído aos taninos condensados a 

capacidade de complexação com proteínas e outros compostos, McSWEENEY et 

al. (2001)  relataram que ambos (TC e TH) podem interagir com as proteínas 

através da formação de pontes de hidrogênio entre os grupos fenólicos de taninos 

e grupos carboxilas das cadeias laterais alifáticas e aromáticas das proteínas. 

No entanto, algumas bactérias ruminais podem dissociar os complexos 

proteína-TH, o que indica que estes complexos são parcialmente reversíveis. Já a 

dissociação de complexos de proteína-TC é mais difícil, pois a degradação de TC 

através da clivagem de ligações carbono-carbono não foi observada in vitro 

(McSWEENY et al., 2001). 

Dentre as bactérias capazes de usar TH estão Streptococcus caprinus 

(S. Gallolyticus), a qual produz o pirogalol, produto da degradação do ácido tânico 

(O'DONOVAN & BROOKER, 2001). Outras bactérias como Eubacterium 

oxireducens, Streptococus bovis, Syntrophococus sucromutans e Coproccus sp. 

também podem participar da rota de degradação destes compostos (McSWEENY 

et al., 2001). 

O’DONOVAN & BROOKER (2001) ao avaliar taninos hidrolisáveis e 

condensados sobre o crescimento, morfologia e metabolismo de Streptococcus 

gallolyticus (S. caprinus) e Streptococcus bovis, notaram-se que ambos os tipos 

de taninos tiveram atividade antimicrobiana. Visto que, Streptococcus gallolyticus 

(S. caprinus) foi resistente in vitro a pelo menos 7% (p/v) de ácido tânico e de 4% 

(p/v) de tanino condensado de acácia, níveis 10 vezes maiores do que as 

toleradas pelo S. bovis, demonstrando que estes são mais sensíveis aos taninos. 

Em outro estudo, ao compararem a natureza dos taninos (hidrolisável 

ou condensado) avaliou-se taninos hidrolisáveis (TH) e TH associados a taninos 
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condensados (TH+TC). Observou-se que ambos foram capazes de reduzir a 

produção de metano, entretanto o grupo que recebeu apenas TH teve atividade 

menor que TH+TC (0,6% vs 5,5%). Assim também foi observado na população de 

bactérias metanogênicas e protozoários, sendo 11,6 % vs 28,6% e 12,3% vs 

36,2%, respectivamente.  Desta forma, as fontes de tanino contendo TH+TC 

foram mais potentes como antimicrobiano do que apenas TH (BHATTHA et al., 

2009). 

Os estudos de LIU et al. (2011), DSCHAAK et al. (2011), CIESLAK et 

al. (2012) também  demonstraram a ação inibitória dos taninos sobre os 

protozoários e bactérias metanogênicas, refletindo na redução da produção de N-

NH3, CH4 e na proporção entre acetato e propionato. 

 

2.2.3 Óleos essenciais 

 

Óleos essenciais são compostos aromáticos voláteis, extraídos de 

diferentes partes da planta como folhas, raízes e caules (KUNG et al., 2008).  

De acordo com CALSAMIGLIA et al. (2007) o termo "essencial" deriva 

de "essência", que denota cheiro ou gosto e se relaciona com a propriedade 

dessas substâncias de atribuir sabores e odores específicos de muitas plantas. 

As propriedades antibacterianas, antifúngicas e antioxidantes dos óleos 

essenciais os tornam úteis como aditivos naturais em rações para animais, pois 

os componentes ativos dos óleos essenciais desestabilizam a membrana dos 

protozoários e das bactérias gram positivas de forma semelhante aos ionóforos 

(CASTILLEJOS et al., 2006). 

Os compostos ativos mais importantes podem ser classificados em 

dois grupos: terpenóides e fenilpropanóides. Segundo BENCHAAR et al. (2007a) 

e CALSAMIGLIA et al. (2007), os óleos essenciais, quimicamente, são misturas 

variáveis principalmente de terpenóides, sendo notadamente os monoterpenos 

(C10) e sesquiterpenos (C15), embora diterpenos (C20) também possam estar 

presentes. Os fenilpropanóides não são os compostos mais comuns de óleos 

essenciais, mas algumas plantas os têm em proporções significativas (Figura 4). 

De acordo com DORMAN & DEANS (2000), os óleos essenciais 

podem apresentar também uma variedade de compostos de baixo peso 
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molecular. Entre eles estão, os hidrocarbonetos alifáticos, ácidos orgânicos, 

alcoóis, aldeídos, ésteres acíclicos e, compostos contendo nitrogênio e enxofre, 

cumarinas e os homólogos de fenilpropanóides. Isso significa que os óleos 

essenciais devido à sua riqueza química molecular podem apresentar 

propriedades anti-sépticas em diversos graus (NOVACOSK & TORRES, 2006).  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 4  – Fórmula estrutural de alguns óleos essenciais. A: monoterpenos; B: 

sesquiterpenos; C: fenilpropanóides. 

Fonte: Adaptado de CALSAMIGLIA et al. (2007) 

 

DORMAN & DEANS (2000) e BURT (2004) relatam que é muito 

provável que a atividade antibacteriana não seja atribuível a um mecanismo 

específico. Existem vários alvos na célula, que podem causar alterações da 

membrana citoplasmática, perturbações sobre a força próton motriz, no fluxo de 

elétrons, no transporte ativo, desnaturação e coagulação do conteúdo da célula. 

Assim, nem todos esses mecanismos atingem alvos separados, podendo alguns 

ocorrer em consequência de outro mecanismo. 

Os terpenóides e fenilpropanóides interagem com a membrana da 

célula das bactérias, devido à natureza hidrofóbica dos hidrocarbonetos cíclicos 
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presentes nos óleos essenciais, que permite que eles se acumulem na bicamada 

lipídica das bactérias (CHAO et al., 2000).  

De acordo com CALSAMIGLIA et al. (2007), esta interação faz com 

que desintegre a membrana bacteriana, tornando-a mais permeável, ocorrendo 

então grande translocação de íons através da membrana e, consequentemente, 

uma diminuição no gradiente iônico. Na tentativa de balanceamento dos íons, as 

bactérias gastam grande quantidade de energia. A morte celular pode não ocorrer 

nesta situação, mas quando o metabolismo das células é desviado para essa 

função (bomba iônica), posteriormente acontece a morte bacteriana. 

Este mecanismo de ação é caracterizado por ser mais eficaz contra 

bactérias gram positivas, onde a membrana celular pode interagir diretamente 

com compostos hidrofóbicos de óleos essenciais. Já as bactérias gram negativas 

possuem uma parede exterior em torno da membrana celular, a qual possui 

lipossacarídeos formando uma superfície hidrofílica. Este caráter na superfície da 

membrana cria uma barreira contra a permeabilidade às substâncias hidrofóbicas 

como os óleos essenciais, não podendo penetrar na membrana de bactérias gram 

negativas (CHAO et al., 2000 e CALSAMIGLIA et al., 2007). 

CALSAMIGLIA et al. (2007) relatam que, apesar disso, a membrana 

externa de bactérias gram-negativas não é completamente impermeável a 

substâncias hidrofóbicas e moléculas de baixa massa molecular. Já que estes 

compostos podem interagir com água (através de pontes de hidrogênio), 

atravessar a parede celular lentamente por difusão através da camada de 

lipossacarídeos ou por meio de proteínas de membrana e interagir com a 

bicamada lipídica das células. 

 
2.2.3.1 Utilização de óleos essenciais na nutrição de ruminantes  
 

Os óleos essenciais vêm sendo amplamente pesquisados na nutrição 

de ruminantes. Existem vários relatos de seu poder antimicrobiano modulando a 

fermentação microbiana ruminal (BUSQUET et al., 2005; BUSQUET et al., 2006 e 

CASTILLEJOS et al., 2006). 

 Em estudos in vitro tem sido observado que doses acima de 500 

mg/L tem resultado efeitos prejudiciais. No entanto, doses moderadas - 50 e 500 

mg/L de alguns óleos essenciais e seus componentes ativos foram capazes de 
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modificar favoravelmente a fermentação ruminal, alterando o perfil de ácidos 

graxos, a metanogênese e o metabolismo de proteínas (CALSAMIGLIA et al., 

2007). 

Apesar dos óleos essenciais terem demonstrado implicações na 

fermentação ruminal em sistema in vitro (período de 24 hs). CARDOZO et al. 

(2004) concluíram que os efeitos promovidos pelos  óleos de  canela, alho, 

orégano e anis em sistema in vitro (fermentador de fluxo contínuo) 

desapareceram depois de 6 dias, devido a provável adaptação das bactérias a 

estes aditivos, sugerindo que trabalhos em curto prazo podem levar a conclusões 

errôneas. 

Esta adaptação se dá por estes compostos ativos serem passíveis de 

metabolizar no rúmen. BROUDISCOU et al. (2007) realizaram um estudo 

avaliando a capacidade dos microorganismos em degradar mono e 

sesquiterpenos. Os autores identificaram os compostos timol, canfeno, β-

cariofileno e limoneno como difíceis de serem degradados e α-copaeno, mirceno, 

β-ocimeno, α-pineno e sabineno foram considerados compostos facilmente 

degradáveis. 

BENCHAAR et al. (2007a) puderam observar isso avaliando uma 

mistura de óleos essenciais (750 mg/vaca/dia) em dietas para vacas leiteiras e 

concluíram que não houve efeito na fermentação microbiana ruminal, digestão e 

desempenho dos animais. Os autores sugeriram que talvez este fato fosse 

atribuído à baixa dose utilizada. No entanto, o mesmo foi observado no estudo de 

BENCHAAR et al. (2008) ao alimentarem vacas leiteiras com 1 g 

cinamaldeído/vaca/dia e BENCHAAR et al. (2006) ao alimentarem com 2 g de 

OE/vaca/dia. 

Desta forma, BENCHAAR et al. (2007b) realizaram uma comparação 

entre doses utilizadas (750 e 2.000 mg OE/dia) em bovinos (in vivo) e doses 

sugeridas - 35 a 360 mg OE/L por McINTOSH et al. (2003) e NEWBOLD et al., 

(2006) capazes de ter ação contra bactérias ruminais (in vitro). Ao assumir um 

volume ruminal de 100 L e uma taxa de fluxo de 10%/h para uma vaca adulta, a 

concentração ruminal de OE seria de 3,1 e 8,3 mg/L para os animais que 

estivessem se alimentanto de 750 e 2.000 mg OE/dia, sendo estas doses 

respectivamente aplicadas nos estudos de BENCHAAR et al. (2006, 2007). 
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Assim, observa-se que estas concentrações (3,1 e 8,3 mg/L) estão bem aquém 

das necessárias (35 a 360 mg/L) para alterar o metabolismo fermentativo ruminal.  

De acordo com CARDOZO et al. (2005), os efeitos de óleos essenciais 

sobre a fermentação ruminal podem variar de acordo com pH no rúmen. Visto 

que, quando se utilizou óleo de alho, cinamaldeído puro, pimenta vermelha e 

extrato de yucca, o pH 5,5 alterou a fermentação microbiana ruminal a favor da 

proporção de propionato, que por sua vez é energeticamente mais eficiente.  

No entanto, em estudo in vivo, o fornecimento de óleos essenciais em 

dietas de alta inclusão de concentrado não foi notado este resultado declarado 

por CARDOZO et al. (2005). RODRIGUEZ PRADO et al. (2012) testaram óleo 

resina de pimenta vermelha em dietas de alta inclusão de concentrado para 

bovinos. Notou-se que a adição do aditivo promoveu alteração de pH de 5,84 a 

6,03 e tendeu a aumentar linearmente (p<0,08) a concentração de AGV. Embora 

a relação acetato:proprionato não ter sido alterada, a concentração de acetato 

tendeu a reduzir (p<0,06) assim como a concentração de amônia do rúmen 

(p<0,08). 

O declíneo do pH pode favorecer a diminuição da concentração de 

acetato devido a sensibilidade das bactérias fibrolíticas (produtoras de acetato e 

butirato) ao pH baixo, ao contrário das amilolíticas que são tolerantes e 

responsáveis pela produção de propionato no rúmen, potencializando, desta 

forma, o efeito dos óleos essenciais. No entanto, CALSAMIGLIA et al. (2007) 

explicam que a ação dos óleos essenciais é favorecida nas condições ruminais 

em que o pH é baixo devido ao óleo encontrar-se sob forma indissociada (mais 

hidrofóbica). Essa condição hidrofóbica é o que lhes conferem a capacidade de 

interagir com lipídios da membrana celular das bactérias.  
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CAPÍTULO 2 – EFEITO DO EXTRATO DE PLANTAS DO CERRADO 
NA FERMENTAÇÃO MICROBIANA RUMINAL IN VITRO COM 

DIETAS DE ALTA INCLUSÃO DE CONCENTRADO 
 

 

RESUMO 
 
 
Objetivou-se avaliar diferentes doses de extratos de plantas nativas do Cerrado 
brasileiro sobre a fermentação microbiana ruminal em sistema in vitro. Foram 
conduzidos quatro ensaios independentes em fermentador TE-150 de bioprodutos 
extraídos de Barbatimão (Stryphnodendron adstringens), Pacari (Lafoensia pacari 
A. St.-Hil.), Copaíba (Copaifera) e Sucupira (Pterodon emarginatus Vog). O 
delineamento experimental foi em blocos completos ao acaso, sendo cada 
incubação considerada um bloco. Os bioprodutos foram incubados por 48 h em 
meio de cultura com dieta de relação volumoso:concentrado 10:90. Os 
tratamentos consistiram em Controle – 0 mg de biproduto, 30 ppm – 30 mg 
bioproduto/L inóculo ruminal, 300 ppm – 300 mg bioproduto/L inóculo ruminal e 
3.000 ppm – 3.000 mg bioproduto/L inóculo ruminal. Foram utilizados seis tempos 
de incubação (0, 2, 4, 8, 12, 24 e 48 horas) para estimar os parâmetros de 
degradação da MS. Amostras do inóculo ruminal foram coletadas após 48 horas 
para mensuração do pH e análises de N-NH3 e AGCC. A adição de 3.000 ppm do 
extrato seco de Barbatimão reduziu (p < 0,05) 34,5% a degradabilidade potencial 
da MS e aumentou (p < 0,05) o pH do inóculo ruminal tamponado (5,95 vs 6,10), 
ainda as doses 300 e 3.000 ppm promoveram acentuada redução (p < 0,05) na 
concentração de AGCC totais e N-NH3. A inclusão do extrato seco de Pacarí não 
deprimiu a concentração de AGCC, mas adição da dose 3.000 ppm reduziu (p < 
0,05) a fração potencialmente degradável da MS incubada e  a concentração de 
N-NH3, além disso, as doses 30 e 300 ppm diminuiu (p < 0,05) a relação 
acetato:propionato (4,32 vs 3,64 e 4,32 vs 3.53), respectivamente. No ensaio 3, a 
adição de 300 ppm da óleoresina de Copaíba reduziu (p < 0,05) as proporções de 
acetato e propionato (4,55 vs 2,81), e a dose 3.000 ppm promoveu redução de 
24,65% da degradabilidade potencial da amostra incubada, ainda tendeu a 
diminuir (p < 0,10) as concentrações de N-NH3 e AGCC totais. No ensaio 4, o óleo 
de Sucupira não influenciou os parâmentros de degradação da MS, mas a 
inclusão de 3.000 ppm reduziu (p < 0,05) as concentrações de N-NH3, AGCC 
totais e a relação acetato:propionato. Em geral, os extratos de plantas do Cerrado 
avaliados neste estudo demonstraram potenciais modificadores da fermentação 
ruminal. Investigações futuras devem ser realizadas em avaliações in vivo, para 
evidenciar a eficácia destes bioprodutos como aditivos na alimentação de 
ruminantes. 
 
 
Palavras-chave: aditivos naturais, metabótilos secundários, nutrição de 
ruminantes, óleos essenciais 
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CHAPTER 2 - EFFECT OF CERRADO PLANT EXTRACTS ON IN 
VITRO RUMINAL MICROBIAL FERMENTATION WITH HIGH 
CONCENTRATE DIETS 

 
 

ABSTRACT 
 

 
The objective was to evaluate different doses of plants extracts native to Brazilian 
Cerrado on ruminal microbial fermentation in vitro system. Four independent 
experiments were carried on TE-150 incubator, to evaluate bioproducts extracted 
from Barbatimão (Stryphnodendron adstringens) Pacari (Lafoensia pacari A. St.-
Hil.), Copaiba (Copaifera) and Sucupira (Pterodon emarginatus Vog). The 
experimental design was a randomized complete block, each one of the four 
incubations was considered a block. The bioproducts were incubated for 48 h in 
culture medium with diet forage: concentrate ratio 10:90. Treatments consisted of 
control - 0 mg biproduto; 30 ppm - 30 mg bioproduct/L ruminal inoculum; 300 ppm 
- 300 mg bioproduct/L ruminal inoculums; and 3,000 ppm - 3,000 mg/L ruminal 
inoculum. Were used six incubation times (0, 2, 4, 8, 12, 24 and 48 hours) to 
estimate the parameters of degradation of the MS. Ruminal samples were 
collected after 48 hours for measurement of pH and analysis of NH3-N and SCFA. 
The addition of 3000 ppm of Barbatimão dry extract reduced (p < 0.05) 34.5% 
potential degradability of DM and increased (p < 0.05) ruminal pH (5.95 vs 6.10 ), 
The doses 300 to 3000 ppm promoted significant reduction (p < 0.05) in total 
SCFA and NH3-N concentrations. The inclusion of Pacari dry extract not 
depressed the concentration of SCFA, but addition of 3000 ppm reduced (p < 
0.05) the potentially degradable and NH3-N concentration, moreover, the doses 30 
and 300 ppm decreased (p < 0.05) the acetate: propionate ratio (4.32 vs 3.64 and 
4.32 vs 3:53), respectively. In trial 3, the addition of 300 ppm of Copaíba oleoresin 
reduced (p < 0.05) the proportion of acetate and propionate (4.55 vs. 2.81) and 
3000 ppm dose caused a reduction of 24.65% on degradability potential of the 
incubated sample and also tended to decrease (p < 0.10) NH3-N and total SCFA 
concentrations. In trial 4, the Sucupira oil not influenced the parameters of DM 
degradation, but the inclusion of 3,000 ppm reduced (p < 0.05) NH3-N and total 
SCFA concentrations, and acetate: propionate ratio. In general, the Cerrado plant 
extracts evaluated in this study demonstrated potential modifiers of rumen 
fermentation. Further investigations should be performed in vivo evaluations to 
demonstrate the effectiveness of these byproducts as feed additives for ruminants. 
 
 
 
Keywords: essential oils, natural additives, ruminant nutrition, secondary 
metabolites 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Aditivos alimentares antimicrobianos são utilizados como promotores 

de crescimento, melhorando o desempenho animal e mitigando os impactos 

ambientais relacionados às liberações de amônia e metano.  

De acordo McCRABB & HUNTER (1999), 10 a 11% da energia bruta 

ingerida por ruminantes é perdida sob forma de metano durante a fermentação 

ruminal. Além disso, MIM et al. (2000) relataram que 25 a 35% da proteína 

dietética é perdida no rúmen sob forma de amônia. Assim, os antibióticos têm 

obtido grande sucesso como ferramenta útil em reduzir essas perdas ruminais de 

energia e nitrogênio da dieta, obtendo desta forma, uma fermentação 

energeticamente mais eficiente. 

 Nos últimos anos, extratos de plantas vêm sendo amplamente 

estudados com o propósito de substituir os antibióticos, já que a União Européia 

baniu o emprego destes produtos como promotores de crescimento. Esta 

proibição é alegada pela possível presença de resíduos na carne ou leite, além de 

maior probabilidade de aparecimento de resistência bacteriana aos antibióticos 

usados na medicina humana (OJEU, 2013). 

Muitos extratos vegetais possuem atividade antimicrobiana 

cientificamente comprovada. Este fato é possível, devido à presença de 

substâncias derivadas do metabolismo secundário das plantas, utilizadas como 

defesa contra predação por microrganismos, insetos e herbívoros (KAMRA et al., 

2006). 

Metabólitos secundários de plantas como saponinas, taninos e óleos 

essenciais têm demonstrado êxito como moduladores da fermentação ruminal 

(HESS, 2003; CASTILLEJOS et al., 2006; YANG et al., 2007; BENCHAR et al., 

2008; HOLTSHAUSEN et al., 2009; KOZLOSKI et al., 2012, CIESLAK et al., 

2012).  Estes compostos apresentam grande vantagem, que possibilita ser 

alternativas natural e segura como aditivo alimentar antimicrobiano,  já que na 

maioria das vezes apresentam diversos princípios ativos, o que confere diferentes 

modos de ação, oferecendo desta forma, baixo risco de resistência bacteriana 

(ACAMOVIC & BROOKER, 2005). 



32 

 

 

Espécies de plantas do Cerrado como Barbatimão (Stryphnodendron 

adstringens), Pacarí (Lafoensia pacari A. St.-Hil.), Copaíba (Copaifera) e Sucupira 

(Pterodon emarginatus Vog) apresentam atividade antimicrobiana conhecida 

cientificamente. Os extratos da casca do caule de Barbatimão e Pacarí são ricos 

em taninos, podendo apresentar saponinas, enquanto que os óleos de Sucupira e 

de Copaíba apresentam proporções significativas de diterpenos e sesquiterpenos, 

sendo o β-cariofileno o mais abundante (MACEDO et al., 2007; HANSEN et al., 

2010; TAMASHIRO FILHO et al., 2012; LEANDRO et al., 2012). 

O Cerrado brasileiro é rico em espécies de plantas com valores 

fitoterápicos. No entanto, há deficiência de estudos voltados para a identificação 

de plantas úteis do Cerrado, principalmente como produtos destinados à nutrição 

animal. Diante do exposto, objetivou-se avaliar o extrato seco da casca do caule 

de Stryphnodendron adstringens, Lafoensia pacari A. St.-Hil. e a óleoresina de 

Copaifera e óleo bruto de Pterodon emarginatus Vog sobre a fermentação 

microbiana ruminal in vitro. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo consistiu em quatro ensaios, em que avaliou-se doses do 

extrato seco da casca do caule de Barbatimão e Pacarí  e óleoresina de Copaíba 

e óleo bruto do fruto de Sucupira. 

Estes ensaios foram realizados com a intenção de avaliar a fase 

fermentativa da técnica de digestibilidade in vitro validada por HOLDEN (1999) 

para a descrição da cinética de degradação ruminal da matéria seca (MS). 

 

2.1 Local e Período Experimental 

 

Os experimentos foram conduzidos na Escola de Veterinária e 

Zootecnia da Universidade Federal de Goiás (UFG), situada no município de 

Goiânia-GO, no período de janeiro a setembro de 2012. 

 

2.2 Delineamento Experimental e Tratamento 

 

Os ensaios foram delineados em blocos completos ao acaso, sendo a 

incubação, repetida 5 vezes, considerada como bloco. 

Os tratamentos consistiram na avaliação de quatro doses 0 (controle), 

30, 300 e 3.000 mg do bioproduto em estudo (barbatimão, pacarí, copaíba ou 

sucupira)/L fluido ruminal.  

 ENSAIO 1: 0, 30, 300 e 3.000 mg de extrato seco da casca de 

barbatimão/L fluido ruminal tamponado. 

 ENSAIO 2:  0, 30, 300 e 3.000 mg de extrato seco da casca de 

pacarí/L fluido ruminal tamponado. 

 ENSAIO 3: 0, 30, 300 e 3.000 mg de óleoresina de copaíba/L 

fluido ruminal tamponado. 

 ENSAIO 4: 0, 30, 300 e 3.000 mg de óleo bruto do fruto de 

sucupira/L fluido ruminal tamponado. 

 

2.3 Extração dos Bioprodutos 
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A extração dos bioprodutos foi realizada no Laboratório de Pesquisa 

em Produtos Naturais da Faculdade de Farmácia da UFG (LPPN). 

Para a obtenção dos extratos secos (Pacari e Barbatimão), inicialmente 

a matéria-prima vegetal (cascas do caule das plantas) foi submetida à maceração 

prévia por 24 horas e em seguida à percolação em temperatura até esgotamento 

do pó. No processo extrativo, foram utilizados percoladores de aço inox tipo 304 

(capacidade de 10 litros) e uma solução de etanol e água destilada como líquido 

extrator na proporção 80:20 v/v (LASURE et al., 1994). O extrato líquido foi 

concentrado em rotaevaporador e posteriormente procedeu-se à secagem em 

Spraydrier usando maltodextrina como adjuvante. 

O óleo dos frutos de Sucupira foi obtido por prensagem a frio. A 

óleoresina de Copaíba foi adquirida de uma cooperativa do Amazonas e testada 

sua pureza pelo controle de qualidade do LPPN.  

 

2.4 Dieta Experimental e Preparo do Substrato 

 

A ração experimental incubada teve relação volumoso:concentrado de 

10:90, constituída por feno de Tifton 85, farelo de soja, caroço de algodão, milho 

moído, suplemento vitamínico e minerais. A composição bromatológica da dieta 

foi de 89% MS, 14,98% PB, 20% FDN, 7% FDA, 15% MM, 3,1% EE.  

Foram confeccionados saquinhos de tecido não tecido (TNT) com 

dimensões 5,0 cm x 5,0 cm para o acondicionamento da dieta experimental. Os 

saquinhos foram lavados em água fervente com detergente. Em seguida do 

enxágue e escoamento da água, levou-se a estufa a 105 ºC por 24 horas para 

isenção da umidade. 

Após serem retirados da estufa, foram identificados por meio de 

marcação com caneta de tinta permanente. Logo foram colocados novamente na 

estufa a 105 ºC por 3 horas, para estabilização dos pesos. Passado este período 

os saquinhos foram transferidos para o dessecador, permanecendo por 40 

minutos para depois serem pesados. 
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A dieta experimental foi moída em moinho tipo Willey com tela de 1 

mm, pesada (0,5 g) e colocada nos saquinhos de TNT, os quais foram selados 

para posteriormente serem incubados. 

2.5 Preparação do Inóculo Ruminal  

 

As coletas de líquido ruminal foram realizadas no período da manhã, 

antes da primeira refeição. Utilizou-se líquido do rúmen de dois bovinos mestiços 

fistulados com média de 24 meses e 360 kg alimentados com dieta com relação 

volumoso:concentrado 15:85, com base na matéria seca, constituída por bagaço 

de cana, farelo de soja, caroço de algodão, milho moído, suplemento vitamínico e 

minerais. A dieta foi formulada para atender as exigências de machos em 

crescimento da raça holandesa com 360 kg de peso corporal, utilizando o 

software NRC (1996). 

O conteúdo ruminal foi retirado manualmente e filtrado em pano com 

malha fina, colocado em garrafas térmicas previamente aquecidas com água a 

40ºC, sendo o material conduzido imediatamente ao laboratório para preparação 

e montagem do sistema de incubação. 

 

2.6 Incubação 

 

Os ensaios de fermentação ruminal in vitro foram conduzidos no 

Laboratório Multidisciplinar da Rede Produção Animal Sustentável (LAMUPAS), 

que pertence ao Departamento de Produção Animal (DPA) da Escola de 

Veterinária e Zootecnia (EVZ) da UFG.  

Foi utilizada a incubadora TE-150 (Tecnal,Piracicaba/SP)  para o 

desenvolvimento destes ensaios, seguindo a metodologia descrita pela ANKON 

(2012). A Incubadora TE-150 (Tecnal) contém quatro frascos de digestão 

independente e permite que o meio de fermentação seja mantido em agitação 

contínua a uma temperatura específica (39,5 ºC). 

Foram preparadas para cada frasco de digestão 1,584 mL de uma 

solução tamponante, 400 mL de líquido ruminal e bioproduto (óleo bruto de 

sucupira/copaíba, extrato seco de Barbatimão/pacarí) diluído em 16 mL de etanol. 
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Sendo que no tratamento controle mesmo não contendo bioproduto, foram 

adicionados 16 mL de etanol. 

A solução tamponante foi composta de duas soluções tampão (A e B) 

em uma proporção de 1:5 para obter um pH final de 6,8 a 39 ºC. Solução tampão 

A: KH2PO4 (10 g/L), MgSO4.7H2O (0,5 g/L), NaCl (0,5 g/L), CaCl2.2H2O (0,1 g/L) 

e uréia (0,5 g/L). Solução tampão B contendo Na2CO3 (15,0 g/L) e Na2S.9H2O (1,0 

g/L). 

A solução tamponante foi colocada nos frascos de digestão da 

incubadora e aquecida a 39,5 ºC, por 20 a 30 minutos. Em seguida foram 

acondicionados os saquinhos contendo substrato, o líquido ruminal e solução de 

etanol com bioproduto sob infusão constante de CO2. 

Cada frasco conteve 22 saquinhos com substrato (ração) e 1 branco 

(sem substrato), sendo incubados por um período de 2, 4, 8, 12, 24 e 48 horas. 

Em cada tempo de incubação os saquinhos (3 saquinhos nos tempos 2 

e 4 hs e 4 saquinhos para os tempos 8, 12, 24 e 48 hs, para permitir quantidade 

de substrato suficiente para análises bromatológicas) eram removidos, colocados 

em água fria para paralisar a atividade microbiana e posteriormente lavados em 

água corrente, até que a água se apresentasse limpa. O mesmo processo foi feito 

com saquinhos com substrato que não foram incubados (tempo zero).  

Após a lavagem, os saquinhos foram levados à estufa de circulação 

forçada de ar a 55°C por 24 horas e secos completamente a 105°C, por 12 horas. 

Após esse período foram colocados em dessecador por 40 minutos e tiveram 

seus pesos registrados. 

A mensuração do pH e coleta de amostras do inóculo ruminal 

tamponado para análises das concentrações de AGCC e N-NH3 foram feitas após 

48 hs de incubação. 

 

2.7 Análises Laboratoriais 

 

Análises das concentrações de taninos do extrato seco da casca de 

Pacarí e Barbatimão e a quantificação de β-cariofileno da óleoresina de Copaíba 

e óleo bruto de Sucupira foram realizadas no LPPN. 
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As análises bromatológicas foram realizadas no Laboratório de Análise 

de Alimentos (LANA) da Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ) da UFG. Os 

teores de MS, PB, EE, MM, FDN e FDA da dieta experimental foram realizadas 

segundo metodologias descritas por DETMAN et al. (2012).  

As análises da concentração de N-NH3 no inóculo ruminal tamponado 

foram realizadas por espectrofotometria conforme CHANEY & MARBACH (1962), 

no Laboratório de Fisiologia da Digestão do Instituto de Ciências Biológicas II da 

UFG.  

Para a determinação da concentração de AGCC, 1,6 mL de fluido 

ruminal tamponado foi centrifugado a 15.000 x g durante 15 minutos a 4 °C, com 

0,4 mL de solução 3:1 de ácido metafosfórico 25% com ácido fórmico 98-100% + 

0,2 mL de solução de ácido 2-etil-butírico 100 mM. Após a centrifugação, as 

amostras foram congeladas e enviadas para análise em cromatógrafo gasoso no 

Laboratório de Nutrição Animal (LANA/CENA/USP) da Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz” - ESALQ, Piracicaba-SP. 

 
 

2.8 Parâmetros de Desaparecimento Ruminal in vitro da MS  

 

A degradabilidade in vitro da MS das amostras foi calculada pela 

seguinte fórmula: 

Deg(%) = Ai - (Pf - (S*F)) * 100 

           (Ai) 

Em que: 

Ai: peso inicial do substrato multipicado pelo teor de MS (determinado em estufa a 

105 ºC); 

Pf: peso final (contém saquinho + substrato); 

S: peso inicial do saquinho; 

F: fator de correção (peso final do saquinho branco após incubação/peso do 

saquinho branco antes da incubação); 

Os dados de degradabilidade obtidos foram ajustados pelo modelo de 

ØRSKOV & MCDONALD (1979), segundo a equação  
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p = a + b (1-e-ct)  

Em que:  

p = taxa de degradação no tempo t;  

a = fração de rápida degradação (representado pelo intercepto da curva de 

degradação no tempo zero);  

b = fração potencialmente degradável;  

c = taxa horária de degradação da fração potencialmente degradável;  

e = logarítimo natural de “-ct”; 

t = tempo de incubação. 

Sendo que a + b ≤ 100. 

As constantes a, b e c foram utilizadas para cálculos da 

degradabilidade potencial (a+b) e da degradabilidade efetiva conforme equação 

de ØRSKOV et al. (1980): 

p = a + (bc)/(c+Kp)  

Onde:  

p = representa a taxa de degradabilidade efetiva;  

a = é a interseção da curva no tempo zero, a fração rapidamente solúvel;  

b = é a fração potencialmente degradável, a fração degradada no tempo; 

c = é a taxa horária de degradação da fração potencialmente degradável;  

Kp = taxa estimada de passagem das partículas no rúmen por hora (2, 5 e 8%). 

 

2.9 Análise Estatística 

 

As médias de todos os parâmetros avaliados foram submetidas à 

análise de variância e comparadas pelo teste Tukey nível de significância 5% por 

meio do softwer R (The R Development core Team, 2012), sendo que  

comparações e tendências foram discutidas em p ≤ 0,10.  

Modelo estatístico: 

 Yij = µ + ti + βj + eij  

Em que: 

Yij: é o valor observado; 
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µ: média geral; 

ti : é o efeito do tratamento i; 

βj: é o efeito do bloco j; 

eij : é o erro experimental. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 Extrato Seco da Casca do Caule de Barbatimão 

 

O extrato seco da casca do caule do Barbatimão utilizado apresentou 

48,06% de taninos totais. SANTOS et al. (2002) demonstraram que o tipo de 

taninos encontrado na casca do barbatimão é condensado. Ainda podem estar 

presentes saponinas e flavonóides (MACEDO et al., 2007). 

Ao avaliar os parâmetros cinéticos da degradação da matéria seca 

(MS), nota-se que a fração solúvel não foi alterada com a inclusão do extrato seco 

da casca de Barbatimão. No entanto, a fração potencialmente degradável, taxa de 

desaparecimento da fração b e a degradabilidade ruminal efetiva a 2, 5 e 8%/hora 

foram significativamente reduzidos (p < 0,05) com a dose 3.000 ppm, havendo 

aumento da fração indegradável (100-(a+b)) da dieta incubada. As doses 30 e 

300 ppm foram iguais e não diferiram do controle (Tabela 1). 

 

TABELA 1. Efeito do extrato seco da casca de Barbatimão sobre a cinética de 
desaparecimento ruminal da MS1 

Variáveis 
Doses (ppm) 

EPM* p Valor 
0 30 300 3.000 

a, % 26,0 25,4  26,7  24,5  1,36 0,724 

b, % 51,9 a 52,2 a 53,6 a 26,4 b 2,75 <0,001 

c, %/h 0,06 a 0,06 a 0,05 a 0,03 b 0,07 <0,05 

DRE, 2% 65,5 a 65,4 a 64,1 a 41,0 b 0,85 <0,001 

DRE, 5% 55,2 a 55,0 a 52,9 a 35,2 b 0,72 <0,001 

DRE, 8% 49,2 a 48,9 a 47,0 a 32,5 b 0,78 <0,001 

Degradabilidade potencial (%) 77,9 a 77,6 a 80,3 a 51,0 b 2,74 <0,001 

Médias na linha seguidas de letras diferentes são diferentes (P<0,05) pelo teste Tukey. 
1
a= fração soluvel; b=fração potencialmente degradável; c= taxa de desaparecimento da fração b; 

DRE=degradabilidade ruminal efetiva a uma taxa estimada de passagem das partículas no rúmen 
de 2%, 5% e 8% por hora. *Erro padrão da média. 
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Pôde-se observar que a cinética de desaparecimento ruminal da MS 

não foi afetada com a inclusão de até 300 ppm de extrato seco da casca de 

Barbatimão. Enquanto que a alta dose (3.000 ppm) deprimiu a degradação da MS 

incubada (Figura 5). 

Vários estudos demonstram que os taninos podem reduzir a 

digestibilidade ruminal da dieta (PATRA et al., 2006; BHATTA et al., 2009, 

KOZLOSKI et al., 2012). Isso pode ser justificado pela ação direta dos taninos 

sobre os microorganismos, alterando a permeabilidade da membrana destes ou 

indisponibilizando íons metálicos essenciais para o metabolismo da microbiota 

(SCALBERT, 1991). Outra explicação seria ao fato da capacidade dos taninos 

condensados (tipo de tanino presente no barbatimão) complexarem com enzimas 

secretadas pelas bactérias ou com polímeros como celulose, hemicelulose e 

pectina (McSWEENEY et al., 2001).  

FIGURA 5 – Curva da degradação ruminal in vitro da MS com inclusão de extrato 

seco da casca de Barbatimão. 

 

O pH ruminal favorece essa complexação. Devido ao fato destes 

complexos serem estáveis no rúmen, a disponibilidade dos nutrientes para os 

microorganismos ruminais pode ser reduzida (LEINMÜLLER et al., 2001). 
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O presente estudo indica que metabólitos secundários de 

Stryphnodendron Adstringens quando utilizados em altas dosagens (3.000 ppm) 

equivalente a 54,5% na MS da dieta pode comprometer grandemente a 

degradabilidade ruminal da dieta, por ter reduzido em 34,5% a degradabilidade 

potencial da MS. Este fato se deve provavelmente ao detrimento da atividade 

fermentativa dos microorganismos. 

No estudo in situ de HERVÁS et al. (2003) dados sobre 

desaparecimentos in situ das incubações ruminais de animais se alimentado de 

16,6% de extrato de Quebracho (76% taninos condensados) na MS da dieta, 

indicaram nenhuma atividade fermentativa. 

Segundo WAGHORN et al. (1999), doses acima de 5,5% de taninos na 

MS podem comprometer a digestibilidade da dieta. O presente estudo mostra-se 

de acordo com relato acima, já que doses até 5,4% (300 ppm) de extrato seco da 

casca de  Stryphnodendron Adstringens não influenciou a cinética de degradação 

ruminal da MS. 

Entretanto, ao avaliar os parâmetros fermentativos (Tabela 2) do 

presente estudo, observou-se que a inclusão de 300 ppm influenciou 

negativamente a concentração de AGCC. A dose intermediária reduziu (p < 0,05) 

em 39,4% esta variável ao ser comparada com o tratamento controle, apesar da 

cinética de desaparecimento ruminal da MS não ter sido influenciada. O 

detrimento da produção de AGCC pode comprometer o desempenho de 

ruminantes, já que estes são a principal fonte de energia para os animais. Desta 

forma, as doses 300 e 3.000 ppm não favoreceram a fermentação ruminal. 

TIEMANN et al. (2008) relataram que doses até 5,0% de extratos de C. 

calothyrsus S, C. calothyrsus P, F. macrophylla e L. leucocephala na MS da dieta 

não influenciou a produção de AGCC, mas ao elevar a dose para 7,5%, a 

fermentação ruminal foi prejudicada. Este estudo foi condizente com o presente 

trabalho, pois a doses acima de 5,4% na MS (300 ppm e 3.000 ppm) 

comprometeram a concentração total de AGCC. A dose inferior (30 ppm ou 0,54% 

na MS da dieta) não alterou esta variável. 

 Nota-se na Tabela 2, que o tratamento controle e a dose 30 ppm não 

diferiram em nenhuma das variáveis avaliadas, exceto para concentração de 

propionato que reduziu (p < 0,05) em 20,2%. As doses 300 e 3.000 ppm foram 



42 

 

significativamente inferiores (p < 0,05) ao controle e a dose 30 ppm para 

concentração de N-NH3 e AGCC. Já o pH foi influenciado apenas com a dose 

3.000 ppm. 

A redução na concentração de amônia pode estar relacionada a três 

situações, o fato de taninos complexarem com enzimas proteolíticas liberadas 

pelos microorganismos ou com a proteína dietética, indisponibilizando o substrato 

para as bactérias. A segunda situação estaria relacionada à ação deletéria dos 

taninos sobre o protozoários, como observado no estudo de ANIMUT et al. (2008) 

e CIESLAK et al. (2012), pois os protozoários podem contribuir com 10 a 40% do 

nitrogênio amoniacal no rúmen (VAN SOEST, 1994). Por fim, os taninos também 

podem ter ação sobre bactérias proteolíticas, reduzindo a desaminação e, 

consequentemente, promovendo menor liberação de produtos oriundos da 

degradação de proteínas para o ambiente ruminal (PATRA & SAXENA, 2010). 

 
TABELA 2. Efeito do extrato seco da casca de Barbatimão sobre as 
características de fermentação ruminal 

Variáveis 
Doses (ppm) 

EPM* p valor 
0 30 300 3.000 

N-NH3 (mg/dL) 110,72a 99,71a 69,86b 46,74c 4,26 <0,001 

AGCC Totais (mM) 66,33 a 58,71 a 40,19 b 24,31 c 3,24 <0,001 

Acetato (C2) 45,28 a 39,71 a 27,18 b 16,33 c 2,23 <0,001 

Propionato (C3) 12,41 a 9,90 b 7,07 c 4,67d 0,52 <0,001 

C2:C3  3,66 4,02 3,81 3,51 0,17 0,272 

Isobutirato 0,76 a 0,69 a 0,49 ab 0,29 b 0,06 0,002 

Butirato 5,61 a 6,27a 3,92 ab 2,08 b 0,69 0,008 

Isovalerato 1,48 a 1,36a 1,00 ab 0,58 b 0,15 0,009 

Valerato 0,79 a 0,78 a 0,54 ab 0,35 b 0,06 <0,001 

pH final  5,95 b 5,87 b 5,85 b 6,10 a 0,04 0,001 

 Médias, na linha, seguidas de letras diferentes são diferentes (p<0,05) pelo teste Tukey. 
*Erro padrão da média. 

 

A redução na proporção molar de acetato e propionato é um dos 

objetivos a ser atingido na modulação da fermentação ruminal e alguns estudos 

mostram este resultado com a utilização de taninos condensados (BEAUCHEMIN 

et al., 2007; CIESLAK et al., 2012). Entretanto, neste estudo a inclusão do extrato 
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seco da casca de Barbatimão não favoreceu a fermentação ruminal, nem mesmo 

na dose 30 ppm, já que a concentração de propionato foi reduzida 

significativamente (p < 0,05), podendo apresentar impacto negativo na produção 

animal. 

Em relação ao pH, pesquisas não apresentam efeito dos taninos sobre 

esta variável (LIU et al., 2011; BHATTA et al., 2009, KRUEGER et al., 2010). No 

presente estudo, a dose 3.000 ppm promoveu pH maior (6,10) ao ser comparada 

com as doses 30 e 300 ppm (5,95 ; 5,8 e 5,85 respectivamente). Este fato pode 

ser justificado em razão da redução da fermentação ruminal, já que a 

concentração total de AGCC foi reduzida. 

 

3.2 Extrato Seco da Casca do Caule de Pacarí 

 

O teor total de taninos obtido a partir do extrato seco da casca do caule 

de Pacarí do presente estudo foi de 21,11%. O extrato de Lafoensia pacari possui 

o ácido elágico (precursor de elagitaninos – taninos hidrolizáveis) como composto 

de maior representação.  Pode-se observar também a presença de saponinas, 

fenóis simples, esteróides e triterpenóides que conferem atividade contra 

microorganismos (TAMASHIRO FILHO et al., 2012). 

Na Tabela 3, nota-se a cinética de degradação ruminal da MS incubada 

conforme inclusão do extrato seco da casca de Pacarí. Observa-se que, o 

tratamento controle e as doses 30 e 300 ppm não diferiram para as variáveis 

avaliadas. A fração a não foi influenciada com a inclusão do bioproduto.  

Enquanto que, a dose 3.000 ppm reduziu (p < 0,05) significativamente 

a fração potencialmente degradável, a taxa de desaparecimento da fração b, e a 

degradabilidade ruminal efetiva a 2, 5 e 8%/hora, promovendo aumento da fração 

indegradável. 

É possível observar que o efeito dos taninos é dose dependente, pois a 

cinética de desaparecimento ruminal da MS não foi afetada com a dose baixa e 

intermediária. Já a dose 3.000 ppm, teve a degradabilidade potencial 

comprometida ao ser comparada com os demais tratamentos (Figura 6). 
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TABELA 3 – Efeito do extrato seco da casca de Pacarí sobre a cinética de 
desaparecimento ruminal da MS1 

Variáveis 
Doses (ppm) 

EPM* p valor 
0 30 300 3.000 

a, % 26,04 27,13 28,29 26,95 0,83 0,337 

b, % 54,84 a 54,90 a 53,68 a 37,55b 1,89 <0,001 

c, %/h 0,07 a 0,07 a 0,06 ab 0,05 b 0,03 <0,004 

DRE, 2% 68,30 a 69,48 a 68,90 a 52,75 b 0,61 <0,001 

DRE, 5% 57,52 a 58,78 a 58,12 a 44,70 b 0,59 <0,001 

DRE, 8% 51,13 a 52,45 a 51,88 a 40,53 b 0,65 <0,001 

Degradabilidade potencial (%) 80,89 a 82,02 a 81,97 a 64,50 b 1,44 <0,001 

Médias na linha seguidas de letras diferentes são diferentes (p<0,05) pelo teste Tukey. 
1
a= fração soluvel; b=fração potencialmente degradável; c= taxa de desaparecimento da fração b;, 

DRE=degradabilidade ruminal efetiva a uma taxa estimada de passagem das partículas no rúmen 

de 2%, 5% e 8% por hora. *Erro padrão da média. 

 
FIGURA 6 - Curva da degradação ruminal in vitro  da MS com inclusão de extrato 

seco da casca de Pacarí. 

 

Estudos relatam que taninos hidrolisáveis (TH) podem reduzir a 

digestibilidade da parede celular dos alimentos por inibição direta de 

microorganismos e enzimas microbianas e/ou a formação de complexos com as 
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proteínas e carboidratos não digeríveis da parede celular dos alimentos 

(SILANIKOVE et al., 1996). No entanto, os TH podem ser rapidamente 

degradados em grupos fenólicos menores, sendo incapazes de reagir com outras 

macromoléculas (HAGERMAN et al.,  1992), pois algumas enzimas de 

microorganismos foram identificadas por serem capazes de metabolizar TH 

(O'DONOVAN & BROOKER, 2001). Ainda que, estes compostos não fossem 

metabolizados e formassem complexos, McSWEENY et al. (2001) relataram que 

algumas bactérias ruminais podem dissociar os complexos proteína-TH, o que 

indica que a formação destes complexos é parcialmente reversível. 

Desta forma, a atividade dos taninos de Lafoensia pacari pode estar 

mais relacionada à ação sobre as membranas celulares dos microorganismos, 

sendo esta, um dos principais motivos pelo qual a degradabilidade da MS ter sido 

diminuída.   

O presente estudo mostrou que a inclusão de 3.000 ppm reduziu (p < 

0,05) em 20,26% a degradabilidade potencial da MS da dieta incubada ao ser 

comparada com o tratamento controle. No entanto, os parâmetros fermentativos 

não tiveram comportamento semelhante à cinética de desaparecimento ruminal 

da MS.  

Vista as reduções na fração potencialmente degradável com a dose 

3.000 ppm, seria coerente observar queda na concentração de AGCC. Ao 

contrário do esperado, a concentração de AGCC não foi influenciada com a alta 

dose do bioproduto (Tabela 4).  

Observa-se na Tabela 4, que o tratamento controle e as doses 300 e 

3.000 ppm não diferiram para as concentrações molares de acetato, propionato e 

AGCC totais. Enquanto que, a dose 30 ppm aumentou (p < 0,05) 

significativamente a concentração total de AGCC, além de reduzir a concentração 

de isovalerato (p < 0,05) e a proporção molar entre acetato e propionato (p < 0,05) 

ao ser comparada com o tratamento controle. 

A mudança na proporção molar de acetato e propionato com a inclusão 

de 30 e 300 ppm do bioproduto, deve-se principalmente à diminuição da atividade 

de bactérias celulolíticas e de protozoários, já que estes são os principais 

produtores de acetato. Bactérias celulolíticas são em sua maioria gram positivas 

e, portanto, mais sensíveis ao bioproduto. 
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TABELA 4 – Efeito do extrato seco da casca de Pacarí sobre as características de 
fermentação ruminal 

Variáveis 
Doses (ppm) 

EPM* p valor 
0 30 300 3.000 

N-NH3 (mg/dL) 113,6a 104,5 a 96,3 a 64,7b 4,91 <0,001 

AGCC Totais (mM) 63,38b 85,21 a 69,52 ab 66,09 ab 4,58 0,034 

Acetato (C2) 42,43b 58,74a 45,93ab 44,36b 3,10 0,018 

Propionato (C3) 9,92b 16,13a 12,87ab 11,07b 0,88 0,004 

C2:C3  4,32a 3,64b 3,53b 4,02ab 0,12 0,005 

Isobutirato 0,87 0,83 0,91 0,77 0,05 0,339 

Butirato 7,22 6,98 6,87 7,48 0,46 0,784 

Isovalerato 1,93a 1,53b 1,91a 1,51b 0,11 0,032 

Valerato 1,01 1,15 1,03 0,89 0,10 0,393 

pH final 6,10  6,23  6,13  6,25  0,08  0,468  

Médias, na linha, seguidas de letras diferentes são diferentes (p<0,05) pelo teste Tukey. 
*Erro padrão da média. 

 

Desta forma, pode-se notar que a fermentação ruminal pode ser 

alterada com a utilização de metabólitos secundários de Lafoensi Pacarí, 

promovendo redução nas proporções molares de acetato e propionato como 

observado no presente estudo com a inclusão de 30 e 300 ppm.  

Alguns trabalhos mostram que taninos hidrolisáveis podem deprimir ou 

não a fermentação ruminal, mas o aumento da concentração de AGCC 

normalmente não é observado com a inclusão de fontes de taninos hidrolisáveis 

(BHATTA et al., 2009; HASSANAT & BENCHAAR, 2013).  

Enquanto que, no presente estudo, a dose 30 ppm (0,54% extrato na 

MS da dieta) demonstrou-se superior aos demais tratamentos avaliados, visto o 

aumento da concentração de AGCC em 34% e diminuição da relação 

acetato:propionato (4,32 vs 3,64) ao comparar com o tratamento controle. 

Este aumento na concentração de AGCC com a inclusão de 30 ppm é 

indagável, já que o bioproduto possui ação antimicrobiana. O mesmo foi 

observado no estudo de GETACHEW et al. (2008), ao avaliar a inclusão de 5 e 

10% de ácido gálico (precursor de galotaninos) na MS da dieta, que resultou em 

aumento de 25,4% e 39,6% da concentração total de AGCC, respectivamente. Já 

a inclusão de ácido tânico não alterou a concentração total de AGCC. Estes 
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resultados demonstram que o efeito dos taninos na fermentação ruminal varia 

com o tipo e a dose de taninos. 

Desta forma, é possível observar no presente estudo, que a inclusão 

do extrato seco da casca do caule de Pacarí não trouxe impacto negativo na 

produção de AGCC, já que a concentração total desta variável não foi diminuída 

ao comparar com o tratamento controle. 

O isovalerato é produto obtido do processo da degradação da proteína 

dietética, que é realizado por bactérias com alta capacidade desaminativa 

(KOZLOSKI, 2011). Estas bactérias são em sua maioria gram positivas e a 

redução destas pela ação do bioproduto, implicaria na diminuição da 

concentração de isovaletaro e N-NH3. Apesar da redução da concentração de 

isovalerato ter sido observada com as doses 30 e 3.000 ppm, apenas a maior 

dose influenciou a concentração de N-NH3 do inóculo ruminal (Tabela 4). 

A dose 3.000 ppm implicou na redução  (p < 0,05) de 43,04% da 

concentração de N-NH3 ao ser comparada com o tratamento controle.  Este fato é 

atribuído a diminuição da atividade de desaminase, especialmente dos 

protozoários e das bactérias celulolíticas e proteolíticas. Estes microrganismos 

foram sensíveis a taninos hidrolisáveis de folhas de carvalho no estudo de 

ABARGHUEI et al. (2011). Além disso, a ação deletéria sobre os protozoários 

pode estar relacionada também a presença de saponinas existente no extrato 

seco da casca de Pacarí, já que estes compostos formam complexos irreversíveis 

com o colesterol presente na membrana celular destes microorganismos 

(WILLIAMS & COLEMAN, 1992). Desta forma, a redução da concentração de N-

NH3 no presente estudo, pode estar relacionada também à presença de 

saponinas no extrato seco da casca do caule de Pacarí. 

A inibição da desaminação de aminoácidos tem implicações na 

eficiência da utilização de N dietético, por diminuir as perdas ruminais de N-NH3 

resultante deste processo, e consequentemente disponibilizando maior aporte de 

aminoácidos a ser absorvidos no intestino (VAN NEVEL & DEMEYER, 1988).  

Alterações na fermentação ruminal podem levar a mudanças nas 

proporções dos produtos obtidos neste processo (AGCC, ácido lático, N-NH3), e 

consequentemente, alterar o pH do meio. No entanto, neste estudo não houve 

diferença para os valores de pH final do inóculo ruminal, submetido às diferentes 
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doses do extrato seco da casca de Pacari, provavelmente devido a tamponação 

deste (Tabela 4). 

 
3.3 Óleoresina de Copaíba 
 

A óleoresina de Copaíba é constituída de ácidos resinosos e 

compostos voláteis como sesquiterpenos e diterpenos, sendo estes compostos 

responsáveis pelas atividades antimicrobianas (VEIGA JUNIOR et al., 2005). A 

caracterização fitoquímica da óleoresina de Copaíba utilizada no presente estudo 

apresentou 21,31% de β-cariofileno (tipo de sesquiterpeno).  

Na Tabela 5 pode-se notar a ação da óleoresina de Copaíba sobre a 

cinética de desaparecimento ruminal da MS. Observa-se que a fração solúvel (a), 

taxa de desaparecimento da fração b (c) e degradabilidade ruminal efetiva a 8% 

(DER) não foram influenciadas pela inclusão da óleoresina de Copaíba. No 

entanto, a fração potencialmente degradável (b) e a DRE a 2% foi reduzida (p < 

0,05) com a dose 3.000 ppm.  

 

TABELA 5 – Efeito do óleoresina de Copaíba  sobre a cinética de 
desaparecimento ruminal da MS 

Variáveis 
Doses (ppm) 

EPM* p valor 
0 30 300 3.000 

a, % 27,40 25,22  26,13  32,85  3,24 0,354 

b, % 57,31 a 55,97 a 56,54 a 30,98b 3,24 <0,001 

c, %/h 0,07  0,06  0,09  0,12  0,02 0,113 

DRE, 2% 70,30 a 68,76 a 70,15 a 56,87 b 1,67 <0,001 

DRE, 5% 58,84 ab 57,39 ab 60,68 a  52,64 b 1,74 0,049 

DRE, 8% 52,30  50,61  54,64  49,71 1,78 0,344 

Degradabilidade potencial (%) 84,71 a 82,92 a 80,95 a 63,83 b 2,51 <0,001 

Médias, na linha, seguidas de letras diferentes são diferentes (p<0,05) pelo teste Tukey. 
1
a= fração soluvel; b=fração potencialmente degradável; c= taxa de desaparecimento da fração b; 

L = Lag Time, DRE=degradabilidade ruminal efetiva a uma taxa estimada de passagem das 
partículas no rúmen de 2%, 5% e 8% por hora. *Erro padrão da média. 

 
Dietas de alta inclusão de concentrado resultam em uma maior taxa de 

passagem de partículas no rúmen. Sabendo que, a dose 3.000 ppm resultou na 

diminuição da fração potencialmente degradável e degradabilidade potencial da 

MS, esperava-se que a DRE a uma taxa estimada de passagem das partículas no 
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rúmen de 8%/hora fosse também influenciada. Ao contrário disso, apenas a DRE 

a 2%/hora foi reduzida com a adição da maior dose do bioproduto.  

As doses 30 e 300 ppm apresentaram comportamentos semelhantes 

sobre a cinética de degradabilidade ruminal da MS e não diferiram do tratamento 

controle. A alta dose (3.000 ppm) da óleoresina de Copaíba foi capaz de inibir a 

fermentação do substrato  incubado, vista uma menor degradabilidade potencial, 

que implicou na redução de 24,65% ao ser comparada com o tratamento controle 

(Figura 7). 

FIGURA 7 - Curva da degradação ruminal in vitro  da MS com inclusão de 

óleoresina de Copaíba. 

 

Compostos isolados de óleos essenciais (OE) mostraram ser capazes 

de influenciar a degradalibildade ruminal da MS. Nos estudos de CASTILEJOS et 

al. (2006) e FRASER et al. (2007) observaram-se que 500 ppm de Timol e 

Cinamaldeído reduziram o desaparecimento da MS.  

A ação dos óleos essenciais na degradabilidade ruminal está 

relacionada ao poder antimicrobiano destes compostos. A óleoresina de Copaíba 

apresenta em sua constituição em torno de 90% de sequiterpenos (tipo de 

terpenóides) (LEANDRO et al., 2012). De acordo com CHAO et al. (2000), os 

terpenóides interagem com a membrana da célula das bactérias desintegrando-a, 
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consequentemente, ocorre aumento da permeabilidade desta, havendo mudança 

do gradiente iônico, que posteriormente promoverá a morte bacteriana. 

Desta forma, têm-se menos microorganismos ruminais em contato com 

substrato (alimento), aumentando assim a fração que não foi degradada e em 

resultado disto, os produtos originários da fermentação podem também ser 

deprimidos com altas doses de OE, como observado no presente estudo. 

Devido a menor quantidade de substrato fermentado, a diminuição da 

degradabilidade ruminal da MS com a dose 3.000 ppm corrobora com a redução 

da concentração AGCC totais (Tabela 6).  

Nota-se que a inclusão do bioproduto não influenciou estatisticamente 

(p < 0,05) a concentração total de AGCC, mas a dose 3.000 ppm tendeu  a 

reduzi-la (p < 0,08), deprimindo em 20,72% ao ser comparada com o tratamento 

controle. Os AGCC constituem a principal fonte de energia para ruminantes, 

quando diminuídos poderia ter consequências adversas nutricionais, se este 

efeito for expresso in vivo, já que estes produtos podem suprir mais de 85% das 

exigências energéticas do animal (VAN SOEST, 1994). Desta forma, a dose 3.000 

ppm da óleoresina de Copaíba pode não ser uma boa sugestão na alimentação 

de ruminantes, já que esta pode afetar a microbiota ruminal ao ponto de reduzir o 

aporte de energia dos animais. 

Vista a maior concentração de propionato (15,94 vs 14,78) com a 

inclusão de 300 ppm, a relação C2:C3  (2,81 vs 3,55) foi reduzida, enquanto que, 

as demais doses não diferiram do tratamento controle para estas variáveis 

(Tabela 6). A alteração no perfil da fermentação está relacionada à seletividade 

da atividade da óleoresina de Copaíba, pois bactérias gram positivas são 

sensíveis ao bioproduto (MENDONÇA et al., 2009). A maioria destes 

microrganismos esta envolvida em processos de fermentação que produzem 

acetato, butirato e amônia, enquanto que, gram negativas estão relacionadas a 

processos fermentativos, cujos produtos são propionato e succinato (RUSSEL & 

STROBEL, 1989).  

Ao supor que, a seletividade do bioproduto aumenta conforme a sua 

inclusão, esperava-se que a adição de 3.000 ppm fosse alterar as proporções 

molares de acetato e propionato. Ao contrário disso, a concentrações de 
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propionato reduziu, consequentemente, a relação C2:C3 não foi influenciada com 

esta dose. 

Embora o mecanismo de ação dos OE seja caracterizado por ser mais 

eficaz contra bactérias gram positivas,  gram negativas também estão sujeitas a 

atividade destes compostos (CALSAMIGLIA et al., 2007). Sabendo que, a 

óleoresina apresenta capacidade inibitória sobre gram negativas como observado 

no estudo de PIERI et al. (2012), pode-se dizer que alta dose da óleoresina de 

Copaíba comprometeu a população bacteriana de forma generalizada.  

 

TABELA 6. Efeito do óleoresina de Copaíba sobre as características de 
fermentação ruminal 

Variáveis 
Doses (ppm) 

EPM* p valor 
0 30 300 3.000 

N-NH3 (mg/dL) 119,12 116,36  108,01  101,47 ϯ  5,03 0,102 

AGCC Totais (mM) 76,63 70,93 68,77 60,75ϯ 3,97 0,105 

Acetato (C2) 52,27 48,05 44,46 42,11 ϯ 2,55 0,086 

Propionato (C3) 14,78ab 13,25ab 15,94a 11,32b 0,89 0,026 

C2:C3  3,55a 3,62a 2,81b 3,74a 0,09 <0,001 

Isobutirato 0,99 0,97 0,97 0,88 0,05 0,476 

Butirato 5,62 5,77 4,62 4,17 0,51 0,141 

Isovalerato 1,93a 1,97a 1,88b 1,62b 0,07 <0,001 

Valerato 1,05a 0,91a 0,89a 0,64b 0,05 0,001 

pH final 6,09   6,14  6,09  6,13  0,04 0,795 

Médias na linha seguidas de letras diferentes são diferentes (p<0,05) pelo teste Tukey. 
ϯ 
Médias na mesma linha tendem a diferir do controle (p<0,10). 

*Erro padrão da média. 

 

A concentração de isovalerato foi influenciada com a dose 300 (1,93 vs 

1,88)  e 3.000 ppm (1,93 vs 1,62). Ainda a maior dose do bioproduto reduziu a 

concentração de valerato (1,05 vs 0,64). Os isoácidos são produtos do 

catabolismo dos aminoácidos de cadeia ramificada (valina e leucina). A redução 

destes, esta relacionada à diminuição de microrganismos que possuem alta 

capacidade desaminativa, tendo desta forma, implicações nas concentrações de 

N-NH3. No entanto, a redução de isovalerato não corroborou com a concentração 

de N-NH3 (p < 0,05) do inóculo ruminal, pois esta variável não foi influenciada 
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estatisticamente com a inclusão da óleoresina de Copaíba, mas tendeu a reduzir 

(p < 0,10) em 14,86% com a dose 3.000 ppm ao ser comparada com o tratamento 

controle. 

Este resultado concorda com outros estudos em que óleos essenciais 

têm sido suplementados em doses e condições semelhantes. Como no estudo de 

BUSQUET et al. (2006), em que constataram-se que a dose 3.000 mg/L de óleos 

essenciais (óleo de capsicum, óleo de canela, óleo de broto de cravo, óleo de 

orégano) e seus compostos (cinamaldeído, carvacrol, carvona e eugenol), foram 

capazes de reduzir de 30 a 50% as concentrações de N-NH3. 

O pH do inóculo ruminal não foi alterado com a inclusão da óleoresina 

de Copaíba, pois os padrões da fermentação ruminal não foram grandemente 

influenciados (Tabela 6). Da mesma forma ocorreu no estudo de BUSQUET et al. 

(2006) com óleo de Capsicum annuum (pimenta) e de Cinnamonum cássia 

(canela da china), embora a maioria dos compostos tenham resultado em 

aumento de pH com a dose 3.000 ppm. 

 

3.4 Óleo bruto de Sucupira 
 
 

O óleo de Sucupira é constituído de monoterpenos, diterpenos e 

principalmente sesquiterpenos, os quais conferem atividade biológica a este 

bioproduto (COELHO et al., 2001; SILVA et al., 2005; POLO et al., 2004; 

HANSEN et al., 2010; DUTRA et al., 2012). A análise fitoquímica do óleo de 

Sucupira do presente estudo apresentou 5,30% de β-cariofileno (tipo de 

sesquiterpeno). 

Na Figura 8, pode-se observar as curvas de desaparecimento ruminal 

da MS do tratamento controle, 30, 300 e 3.000 ppm do óleo bruto de Sucupira, 

conforme tempo de incubação. Nota-se que a inclusão do bioproduto não alterou 

nenhuma das variáveis avaliadas ao comparar com o tratamento controle (Tabela 

7).  

Estudos mostram que alguns OE (óleo de alho, óleo de canela e timol) 

a partir de 300 ppm resultam na diminuição da degradação da MS incubada 

(BUSQUET et al., 2005; FRASER et al., 2007). Ainda CASTILLEJOS et al. (2006), 

observaram que doses superiores a 500 mg de óleo essencial (timol, eugenol, 
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guaiacol, limoneno, vanila)/L de inóculo ruminal tamponado podem ser nocivas a 

microbiota ruminal por reduzir grandemente a concentração de AGCC e afetar a 

digestibilidade da dieta. 

FIGURA 8 - Curva da degradação ruminal in vitro da MS com inclusão de óleo 
Sucupira. 
 
TABELA 7 - Efeito do óleo bruto de sucupira sobre a cinética de desaparecimento 
ruminal da MS1 

Variáveis 
Doses (ppm) 

EPM* p valor 
0 30 300 3.000 

a, % 30,55 27,87 29,56 22,64 3,12 0,327 

b, % 50,68 54,01 55,65 53,72 3,54 0,796 

c, %/h 0,05 0,06 0,06 0,06 0,01 0,617 

DRE, 2% 66,58 66,33 68,09 62,32 1,49 0,091 

DRE, 5% 55,75 55,38 56,88 52,07 1,61 0,228 

DRE, 8% 49,95 49,41 50,89 46,23 1,66 0,270 

Degradabilidade potencial (%) 81,23 81,87 85,21 76,36 2,16 0,081 

Médias, na linha, seguidas de letras diferentes são diferentes (p<0,05) pelo teste Tukey. 
1
a= fração soluvel; b=fração potencialmente degradável; c= taxa de desaparecimento da fração b; 

DRE=degradabilidade ruminal efetiva a uma taxa estimada de passagem das partículas no rúmen 
de 2%, 5% e 8% por hora. *Erro padrão da média. 

 
No entanto, no presente estudo, a adição do óleo bruto dos frutos de 

Sucupira não correspondeu aos estudos relatados. Visto que, as variáveis da 
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cinética de desaparecimento ruminal da MS e as características da fermentação 

ruminal não sugeriram nocividade a microbiota, por não deprimir a concentração 

de AGCC totais e a degradabilidade ruminal da MS (Tabela 8). 

Como não houve alteração do substrato fermentado, esperava-se que 

a concentração de AGCC totais não fosse influenciada com a inclusão do óleo 

bruto de Sucupira. Ao contrário disso, observou-se que a adição de 30 e 300 ppm 

foi capaz de aumentar em média 28,3% a concentração de AGCC totais ao serem 

comparadas com o tratamento controle. A dose 3.000 ppm não influenciou 

estatisticamente esta variável (p  > 0,05). 

 
TABELA 8. Efeito do óleo bruto de Sucupira sobre as características de 
fermentação ruminal 

Variáveis 
Doses (ppm) 

EPM* p valor 
0 30 300 3.000 

N-NH3 (mg/dL) 126,4a 111,5ab 105,9ab 93,2b 5,89 0,013 

AGCC Totais (mM) 53,37b 68,41a 68,53a 43,65b 4,25 0,006 

Acetato (C2) 36,77 ab 48,13 a 48,87 a 26,52b 2,92 0,001 

Propionato (C3) 9,76 10,90 10,51 9,55 0,94 0,720 

C2:C3  3,77a 4,41a 4,65a 2,76b 0,20 <0,001 

Isobutirato 0,58b 0,89ab 0,95a 0,67ab 0,07 0,016 

Butirato 4,00 5,81 5,17 4,09 0,62 0,186 

Isovalerato 1,75 ab 1,81ab 1,88a 1,33bc 0,12 0,005 

Valerato 0,51 0,86 1,14 1,49 0,30 0,186 

pH final 5,87   5,90  6,00  6,00 0,04 0,117 

Médias, na linha, seguidas de letras diferentes são diferentes (p<0,05) pelo teste Tukey. 
*Erro padrão da média. 

 

Apesar da observada influencia na concentração AGCC totais com as 

doses 30 e 300 ppm, pode-se supor que, nestas doses o óleo bruto de Sucupira 

apresentou baixa ou nenhuma seletividade sobre bactérias, vista a não redução 

da relação C2:C3, concentração de isoácidos e N-NH3.  

Enquanto que, a dose 3.000 ppm reduziu (p < 0,05) a concentração de  

N-NH3 (126,4 vs 93,2) e a relação C2:C3 (3,77 vs 2,76) (Tabela 8). A observada 

redução da proporção de acetato e propionato com a inclusão de 3.000 ppm, não 
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é atribuída ao aumento da concentração de propionato, mas a redução de 10,25% 

da concentração de acetato.  

A redução da concentração de acetato e N-NH3, indicam que a adição 

3.000 ppm de óleo bruto de Sucupira tiveram supostamente atividade inibitória 

sobre bactérias gram positivas, que em sua maioria são produtoras de acetato e 

amônia (RUSSEL & STROBEL,1989). Entretanto, a inclusão do bioproduto não 

favoreceu a produção de propionato. 

A redução na concentração N-NH3 e aumento de propionato são uns 

dos objetivos a ser alcançado na modulação da fermentação ruminal. A NH3 é 

resultante da fermentação da proteína, podendo ser utilizada como fonte para o 

crescimento microbiano. Mas, na maioria das vezes, a taxa de produção de 

amônia excede a taxa de utilização e grandes perdas de N podem ocorrer nos 

ruminantes (ANNISON, 1956). Desta maneira, a utilização de aditivos como os 

OE tem sido sugerida para diminuir estas perdas e melhorar a eficiência da 

utilização do N, por disponibilizar maior aporte de aminoácidos no intestino. 

Quanto ao aumento desejado na produção de propionato, atribuí-se a 

uma fermentação energeticamente mais eficiente. Na formação de acetato ocorre 

liberação de CO2 (dióxido de carbono) no meio, estando sujeito a formação de 

metano (CO4), que representa perdas de energia para o animal, enquanto que na 

formação do propionato nenhum CO2 é liberado (KOZLOSKI, 2011). 

Em geral, os resultados do presente estudo sugerem reduzida 

capacidade do óleo bruto de Sucupira em alterar favoravelmente a fermentação 

microbiana ruminal.  
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4 CONCLUSÃO  
 

 

Os bioprodutos avaliados neste estudo apresentaram resultados 

variáveis, indicando que seus efeitos podem variar de acordo com o composto 

ativo e a dose do bioproduto.  

A atividade do extrato seco da casca de Barbatimão foi evidenciada 

com as doses 300 e 3.000 ppm. A adição das doses 30 e 300 ppm do extrato 

seco das casca de Pacarí indicaram uma fermentação ruminal energeticamente 

mais eficiente. A óleoresina de Copaíba foi capaz de demonstrar atividade 

antimicrobiana com as doses 300 e 3.000 ppm. Doses baixa e intermediária do 

óleo bruto de Sucupira maximizou a produção de AGCC, mas apenas a dose 

3.000 ppm indicou atividade antimicrobiana. 

Em geral, os extratos de plantas do Cerrado avaliados neste estudo 

demonstraram potenciais modificadores da fermentação ruminal. Investigações 

futuras devem ser realizadas em avaliações in vivo, para evidenciar a eficácia 

destes bioprodutos como aditivos na alimentação de ruminantes. 
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