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RESUMO 

No presente estudo foi avaliado o potencial efeito das proantocianidinas no 

aumento da proteína bypass sem interferir com a digestibilidade pós rúmen.  

Aplicaram-se proantocianidinas extraídas de grainha de uva (Vitis vinifera, L.) à 

fracção proteica de sementes de Lupinus albus L.. Foram utilizados quatro tratamentos 

(0 g TC.2,5 g-1proteína, 0,5/2,5, 0,75/2,5 e 1/2,5 para T0, T1, T3 e T2, 

respectivamente). As perdas de proteína bruta no rúmen foram determinadas pelo 

método in situ dos sacos de nylon e a digestibilidade intestinal da proteína foi estimada 

por um método in vitro. 

A aplicação de proantocianidinas resultou na redução da degradabilidade 

efectiva da proteína bruta (66,8, 63,4 e 54,4 para T0, T1 e T2, respectivamente). 

Observou-se uma relação positiva (P < 0,05) entre o nível de tanino aplicado e o efeito 

na taxa de degradação (c) entre os tratamentos T0 T1 e T2. Para a e b também se 

observou uma relação positiva (P < 0,05) mas apenas entre o T2 e os restantes 

tratamentos. Verificou-se a necessidade, na presença de proantocianidinas, da 

consideração de uma fase lag inicial. A digestibilidade intestinal não foi afectada 

(P > 0,05) pela presença de proantocianidinas, não se tendo verificado diferenças 

significativas entre tempo de incubação e tratamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: complexo tanino condensado : proteína, grão de tremoço, 

proantocianidinas, proteína, ruminantes, taninos condensados 
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ABSTRACT 

The present study was conducted to access the potential of condensed tannins 

to increase rumen undegraded protein without exerting negative effects on the 

Intestinal Crude Protein Digestibility (ICPD). 

Condensed tannins extracted from grape seeds (Vitis vinifera, L.) were applied to 

complex the protein fraction of Lupinus albus L. seeds. Four tannin/protein ratios were 

used (0/2.5, 0.5/2.5, 0.75/2.5 and 1/2.5 for T0, T1, T3 and T2 treatments, respectively). 

Crude protein losses in the rumen were assessed by the in situ nylon bag technique 

and ICPD was carried out with an in vitro trial. 

The presence of tannins showed an effective reduction on crude protein 

degradability (66.8, 63.4 and 54.4 for T1, T2 and T3, respectively). A positive relation 

(P < 0.05) between the tannin level and their effect on c was observed between T0, T1 

and T2. For the a and b parameters there was also a positive relation (P < 0.05) but 

just between T2 and the other treatments. There is a need, when studying condensed 

tannins, to consider the lag phase when applying a model describing rumen kinetics. 

The intestinal protein digestibility seemed to be unaffected (P > 0.05) by the presence 

of condensed tannins, without being influenced by the incubation period or tannin 

concentration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: complex tannin : protein, condensed tannins, proantocianidins, protein, 

ruminants, white lupin 
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EXTENDED ABSTRACT 

The efficient use of feed protein by ruminants should be studied in a way of 

reducing nitrogen losses without reducing animal productivity and in an economically 

sustainable way. This efficiency can be achieved by the increase of post ruminal 

nitrogen and/or by an amino acid profile close to the needs of the animal for its 

production ability (meat, milk, wool, reproduction, etc.). 

In the Mediterranean region the legume seeds, by their high protein content, are 

important sources of protein for the animal diet’s, showing however a 

disadvantageously high ruminal degradability. Nevertheless, the wine industry 

byproducts, abundant on this region, hold high levels of condensed tannins which can 

be used as an additive to protect the protein fraction from ruminal degradation 

increasing the bypass protein and the amino acid quantity reaching the small intestine. 

The aim of this work was to study the behavior of the condensed tannin : protein 

complex on the optimization of dietary nitrogen. 

To achieve this goal, different experimental work was conducted in three stages. 

Stage i – Preliminary Studies 

There were conducted several preliminary studies to determine the experimental 

conditions in which the study of the rumen kinetics and protein intestinal digestibility 

were conducted, and to ensure the complete formation of the tannin : protein complex. 

The proantocianidins used, extracted from grape seeds, were fractioned and 

characterized. Four tannin/protein ratios were employed (0/2.5, 0.5/2.5, 0.75/2.5 and 

1/2.5 for T0, T1, T2 and T3 treatments, respectively). 

In this work it was tested a new methodology to access the degree of 

complexation of the tannins. The new methodology used, with the molecular exclusion 

gel chromatography technique, seemed to be inefficient for the intended purpose. 

Despite the poor results, the principle in which the method was based seems to be not 

so inadequate and further research with the adaptation of the methodology used here, 

changing some conditions that were the cause of the unsuccess, should be able to test 

the potential of the assumptions made here. 
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Stage ii – Crude protein rumen degradability 

The in situ determination of crude protein degradability showed an effective dose 

dependent reduction in the presence of tannins. The Ørskov and McDonald (1979) 

model was used to evaluate rumen kinetics. A positive relation (P < 0.05) between the 

tannin level and their effect on the degradation rate (c) was observed between T0 

(0.0638 h-1), T1 (0.0448 h-1) and T2 (0.0383 h-1). For the a and b parameters there was 

also a positive relation (P < 0.05) but just between T2 and all the other treatments.  

The adjustment of this model was poor for treatments T1 and T2, i.e. in the 

presence of tannins (RSD > 4). There is a need, when studying condensed tannins, to 

consider the lag phase when applying a model to describe rumen kinetics. The 

application of the Dhanoa (1988) model to treatment T2 seemed to obtain a better 

adjustment to the observed values. Condensed tannins impede or delay the attack of 

rumen microorganisms to the protein fraction and also alter the rumen particles outflow 

as well as the degradation rate. So, there is a need to consider a lag phase in the 

model and the particle outflow and not to assume the degradation rate as a constant. A 

new model, purposed by Dhanoa et al. (1995) could be useful when studying the 

influence of condensed tannins on rumen kinetics. 

Stage iii – Crude protein intestinal degradability 

In vitro determination of intestinal protein digestibility that seemed to be 

unaffected (P>0.05) by the presence of condensed tannins. The intestinal protein 

digestibility wasn’t also influenced by the incubation period or tannin concentration. By 

these results it can be stressed out that the beneficial effects of condensed tannins 

were proved in these study. They increase rumen undegraded protein without 

influencing the animal digestibility post ruminaly.  

 

The use of grape seeds condensed tannins in ruminant diets showed their 

potential in improving the efficiency of N utilization in ruminants, but further in vivo 

studies are required to validate the findings of the present work. 

 

The present study was conducted at Instituto Superior de Agronomia, in the 

Departamento de Produção Agrícola e Animal and Departamento de Química Agrícola 

e Ambiental, taking 12 months to its conclusion. 

.  
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1. INTRODUÇÃO 

A degradação no rúmen da fracção proteica da dieta é um dos factores com maior 

influência na performance dos ruminantes de alta produção. A eficiência da utilização da 

proteína pode ser melhorada pelo aumento da fracção proteica disponível pós rúmen 

aumentando assim a fracção efectivamente digestível. 

A presença de Taninos Condensados (TC) na dieta dos ruminantes reduz a 

degradação no rúmen da fracção proteica na medida em que, ao formarem complexos 

estáveis com as proteínas, os TC impedem que estas sejam degradadas pelos 

microrganismos aí existentes. Os Complexos Tanino Proteína (CTP) são considerados 

estáveis no rúmen (Andrabi et al., 2005) mas pós rúmen, como resultado dos extremos de 

pH que aí se verificam, dissociam-se (McNabb et al., 1996). Estes complexos impedem a 

degradação da proteína (proteína bypass) e sofrem hidrólise no abomasum possibilitando, 

assim, a absorção da fracção proteica dos alimentos no intestino delgado (Min et al., 2005). 

Ben Salem et al. (2005) verificaram que a aplicação de leguminosas que contêm níveis 

moderados de taninos estava associada ao aumento da disponibilidade e absorção do azoto 

(N) ou aminoácidos. Makkar (2003), Min et al. (2003) e Barry e McNabb (1999) sugerem que 

leguminosas ricas em taninos podem ser utilizadas para aumentar a Proteína Não 

Degradada no Rúmen (PNDR) aumentando assim a performance dos ruminantes. Este 

aumento da PNDR não implicará uma alteração da digestibilidade uma vez que Andrabi et 

al. (2005), verificaram uma semelhança entre a digestibilidade da fracção proteica estando 

ou não associada a taninos. Diversos autores referem-se principalmente à qualidade das 

proteínas das plantas/arbustos taniníferos (Frutos et al., 2000; McNeill et al., 1998) mas 

dados acerca do potencial dos taninos em proteger a fracção proteica da dieta, na qualidade 

de aditivos alimentares, são escassos. 

O objectivo do presente estudo foi a determinação do potencial dos taninos 

condensados ou proantocianidinas no aumento da proteína bypass sem se verificarem 

efeitos negativos na digestibilidade intestinal desta fracção. Para tal, foram conduzidos dois 

estudos, in situ e in vitro. 

A avaliação dos efeitos dos taninos condensados na fracção proteica do grão de 

Lupinus foi efectuada em três fases. Uma primeira fase (Estudo 1) onde se definiram as 

condições experimentais para os estudos da cinética do rúmen e digestibilidade intestinal. A 

reactividade dos TC com moléculas têm importantes consequências, quer nutricionais, quer 

fisiológicas, por isso é importante e necessária a caracterização destas interacções. No 

estudo 1 tentou-se, através de uma nova metodologia, avaliar e caracterizar a formação e 
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estabilidade dos complexos tanino condensado : proteína através de cromatografia de 

exclusão molecular. 

A segunda (Estudo 2), onde se determinaram os efeitos destes compostos na cinética 

da degradação do rúmen, para verificação do seu efeito na proteína bypass. As perdas de 

proteína bruta no rúmen foram determinadas pelo método in situ dos sacos de nylon de 

Ørskov et al. (1980). A terceira fase (Estudo 3) consistiu na avaliação do grau de 

descomplexação destes compostos em condições in vitro que simularam o intestino delgado 

dos ruminantes. A digestibilidade intestinal da proteína foi estimada por um método in vitro, 

adaptação do método dos três passos de Calsamigla e Stern (1995). 

Foram utilizadas proantocianidinas extraídas de grainha de uva (Vitis vinifera, L.) à 

fracção proteica de sementes de Lupinus albus L.. Utilizaram-se quatro tratamentos 

diferentes (0 g TC.2,5 g-1proteína, 0,5/2,5, 0,75/2,5 e 1/2,5 para T0, T1, T3 e T2, 

respectivamente) para verificação da dependência da concentração na acção destes 

compostos. 

Os taninos condensados, pela facilidade da sua extracção e pelos efeitos positivos 

que têm vindo a apresentar no aumento da proteína bypass, poderão ter potencial como 

aditivos na alimentação de ruminantes. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. GRÃOS DE LEGUMINOSAS 

2.1.1. Expressão no Mundo, na Europa e em Portugal 

As leguminosas (e.g. Figura 1) pertencem à família Fabaceae (International Code of 

Botanical Nomenclature – St. Luis Code, 1999) com mais de 12 000 espécies 

reconhecidas e, em termos de importância agrícola e económica, são a terceira maior 

família de Angiospérmicas (Wojciechowski et al., 2006). 

 (a1) (a2) (a3) 

(b1) (b2) (b3) 

Figura 1 – Leguminosas: (a) Glycine max; (b) Lupinus albus L.; (1) planta; (2) vagem; 
(3) grão. Fonte: (a) www.henriettesherbal.com (b) www.grainlegumes.com. 

A importância agrícola das leguminosas data de milhares de anos. Iniciada com a 

domesticação das lentilhas (Lens esculenta) no Irão há cerca de 9 500 a 8 000 anos, no uso 

como fonte de alimento na América do Norte e Sul há mais de 3 000 anos e pelo seu uso 

pelo Império Romano como fonte de alimento e de melhoramento do solo há cerca de 2 500 

anos (Graham e Vance, 2003). Actualmente são uma fonte inegável de alimento, tanto para 
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consumo humano como animal, correspondendo a 27 % da produção primária vegetal 

(Graham e Vance, 2003), tendo atingido em 2004 uma área de produção que correspondeu 

a mais de 13 % da terra arável total em cultivo no mundo (Gepts et al., 2005). 

Os maiores produtores mundiais de leguminosas são a Argélia (com 13 % da 

produção mundial em 2007), a China, Marrocos e o México. A nível mundial a produção tem 

vindo a aumentar, verificando-se contudo um decréscimo na produção ao nível do 

continente Europeu (Figura 2 e Figura 3). Esse aumento resulta, não tanto da sua utilização 

em alimentação animal mas da crescente procura do mercado por proteína vegetal de 

elevada qualidade capaz de substituir a proteína animal na dieta humana. Cada vez mais as 

novas campanhas dos organismos da comunicação social acerca dos tão falados malefícios 

das gorduras animais e a crescente preocupação, muitas vezes infundada, dos 

consumidores com a saúde e a qualidade aparente da dieta levou a um “boom” na procura 

destas plantas pelo seu elevado teor de proteína e qualidade da mesma. O decréscimo da 

produção no continente europeu foi consequência do aumento da concorrência e da maior 

competitividade apresentada pelos continentes asiático e sul-americano. 

 

 

Fonte: FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2008 

Figura 2 – Produção de leguminosas na União Europeia e no Mundo (últimos 50 anos) 

No ano de 2007 a produção de Portugal correspondeu a 3 % da produção mundial 

(© FAOSTAT 2008). Contudo, o grau de auto aprovisionamento de Portugal situou-se apenas 

nos 16 % em 2000-2003 (DRAEDM, 2006), sendo por isso um país importador por 

excelência. Apesar do decréscimo verificado nas últimas décadas esta situação parece 

começar a alterar-se pela tendência que se tem verificado desde 2006, para o aumento na 

produção de leguminosas (Figura 3). 
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Fonte: FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2008 

Figura 3 – Produção de leguminosas em Portugal (últimos 50 anos) 

Na Europa, desde os finais dos anos sessenta, a importância dos grãos de 

leguminosas tem vindo a diminuir (Figura 4) devido principalmente à utilização de 

oleaginosas, sobretudo a soja, disponíveis a preços competitivos (Abreu e Bruno-Soares, 

1998) tendo como consequência uma redução importante no cultivo de grãos de 

leguminosas. 

 

Fonte: FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2008 

Figura 4 – Produção de grãos de Lupinus na União Europeia e no Mundo (últimos 50 anos) 

No presente trabalho por ter sido a semente utilizada, de entre as sementes de grãos 

de leguminosas, dar-se-á maior ênfase ao grão de Lupinus ssp. O maior produtor mundial 

de grão de Lupinus é a Austrália, tendo, em 2005, produzido 67 % da produção mundial total 
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de 62 871 toneladas (FAOSTAT, 2008). O mercado australiano comporta grãos tanto para 

alimentação humana como para alimentação animal (Hough e Jacobs, 1994). Outros 

produtores importantes de Lupinus são a Alemanha, Polónia, Chile, Rússia e Marrocos 

(FAOSTAT, 2008). 

As leguminosas são produzidas tanto com o intuito do aproveitamento primordial do 

grão como pelo aproveitamento da totalidade da planta, dependendo das suas 

características e consequentemente do fim a que se destinam. A fileira de “Leguminosas 

para grão” teve no seu conjunto uma evolução negativa em Portugal na última década e 

meia (Figura 5, Quadro 1), com uma quebra nas áreas de produção e no número de 

explorações. 

 

Fonte: FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2008 

Figura 5 – Produção de grãos de Lupinus em Portugal (últimos 50 anos) 

Quadro 1 – Leguminosas para grão segundo RGA 89 e 99, área total e explorações em 
cultura principal 

Unidade Geográfica 
Área total de leguminosas (ha) Explorações em cultura principal 

1989 % 1999 % 1989 % 1999 % 

Entre Douro e Minho 36 503 43 5 274 21 85 233 40 26 247 33 
Trás-os-Montes 2 731 3 1 153 5 12 140 6 7 855 10 

Beira Litoral 20 728 24 6 390 25 74 461 35 32 197 41 
Beira Interior 9 053 11 1 641 6 22 280 11 6 421 8 

Ribatejo e Oeste 4 954 6 1 940 8 9 900 5 4 109 5 
Alentejo 6 355 7 8 031 32 2 643 1 1 098 1 
Algarve 3 096 4 817 3 4 278 2 1 536 2 

Continente 84 778 100 25 246 100 210 935 100 79 463 100 

 

De salientar que a tendência das últimas décadas foi para o crescimento do consumo 

humano e para um acentuado decréscimo no consumo animal. Actualmente esta situação 
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tende a alterar-se. Este facto pode ser consequência de diversos factores sócio-económicos 

que levaram a um aumento da preocupação na busca de fontes alternativas de proteína 

para a alimentação animal, sendo de referir: 

� a proibição da utilização de proteína animal devida à crise da BSE (encefalopatia 

espongiforme bovina); 

� a actual preocupação pública com a utilização dos OGM, tais como o grão de soja;  

� o custo elevado da utilização de soja como fonte proteica; 

� a existência de países mediterrâneos com condições climáticas adversas onde a 

pastagem apenas está disponível durante curtos períodos de tempo e que por isso 

têm de importar fontes alternativas de proteína; 

� o conflito competitivo entre a utilização de grãos de cereais e soja em alimentação 

animal e humana. 

De modo a reduzir a dependência da Europa da importação de grãos de leguminosas 

como fonte proteica para a dieta dos animais foram iniciadas na UE políticas de incentivo à 

sua produção (Abreu e Bruno-Soares, 1998). Em 1999 foi criado o Regulamento (CE) nº 

1804/99 relativo ao modo de produção biológico de animais e produtos animais (bovinos, 

suínos, ovinos, caprinos, equídeos e aves de capoeira) que, entre outras medidas, apoia a 

utilização de culturas nacionais de leguminosas pelo seu papel positivo na redução da perda 

de N dos solos. 

No presente trabalho, tal como já mencionado, foi utilizado o grão de Lupinus albus L. 

pelo que de seguida se fará uma breve caracterização botânica, histórica e da importância 

deste grão. 

2.1.1.1. Lupinus albus L. 

O Lupinus albus L. (Figura 1) é uma espécie do género Lupinus, subfamília Faboideae 

e família Fabaceae de nome comum tremoço branco. Esta espécie é cultivada no mundo 

por três razões principais: (i) para consumo humano, pelo seu elevado teor em proteína e 

óleo; (ii) para melhoramento do solo pelo aumento em matéria orgânica e pela acumulação 

de azoto e fósforo em solos pobres; (iii) como alimento para ruminantes tanto como 

forragem verde em áreas de cultivo tradicional ou, cada vez mais, como grãos introduzidos 

na dieta como suplemento proteico (Huyghe, 1997). 

O tremoço branco é uma espécie do “mundo antigo” distribuída principalmente no 

Mediterrâneo e Vale do Nilo (Gladstones, 1974). Na península ibérica foram feitas recolhas 

extensivas em 1980 por Simpson (Reading University, Reino Unido); nos Balcãs em 1979 

por Papineau (INRA), na Turquia em 1982, em Itália em 1985 e nos Açores em 1989 por 

Papineau (INRA); e em Marrocos em 1992 e no Egipto em 1993 por Buichell (Departamento 
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de Agricultura, Austrália) (Huyghe, 1997). Os maiores bancos de germoplasma de tremoço 

branco estão actualmente no INRA (França), na Estação de Melhoramento de Plantas de 

Wiatrowo (Polónia) e no Instituto Superior de Agronomia (Portugal). Sem dados mais 

actualizados é de referir ainda que, hoje em dia por ser um forte produtor, a Austrália poderá 

já ter um importante banco de germoplasma. 

O Lupinus albus L. é uma cultura tradicional e extensamente implantada em Portugal, 

onde existe em várias formas distintas como resultado da adaptação a uma diversidade de 

solos e condições climáticas pelo país. Martins (1994) mostrou que o comportamento das 

plantas varia de norte (altas e com florescência tardia) a sul (baixas e com florescência 

precoce) de Portugal. 

As populações ibéricas apresentam um gradiente contínuo de variação do Sudoeste 

(floração precoce) para o Noroeste (floração tardia, sementes pequenas com crescimento 

típico de cultura de inverno quando cultivada em países do norte da Europa). Esta espécie 

foi introduzida nos Açores pelo continente no séc. XVI. 

O tremoço branco é uma planta que se reproduz por autopolinização. A polinização 

cruzada representa apenas 5 a 10 % e depende da atractividade do genótipo e do ambiente 

(número de insectos polinizadores e temperatura durante a floração). Por isto a reprodução 

desta espécie realiza-se predominantemente pela selecção de linhas puras em locais 

isolados para evitar polinização cruzada (Huyghe, 1997). 

O tremoço branco apresenta tipicamente um padrão de crescimento indeterminado 

com estrutura modular. A duração do ciclo de crescimento chega aos 1700 ºC.d (acima de 

3 ºC) em culturas de Primavera (Duthion et al., 1987) e 2600 ºC.d em culturas de Outono 

(Julier et al., 1995). O peso médio da semente varia entre 70 mg a mais de 1 g. Em termos 

de produção de matéria seca (MS) nas cultivares de Primavera podem atingir-se mais de 

10 t.ha-1 (Duthion et al., 1987) e mais de 15 t.ha-1 em cultivares de Outono (Julier et al., 

1994). 

As sementes de Lupinus albus L. ou não contêm inibidores de tripsina (Evans, 1994) 

ou contêm em pequenas quantidades (0,1 a 0,2 mg.g-1) (Erbas, 2005), não contêm 

saponinas (Musquiz et al., 1993) mas relativamente às variedades tradicionalmente 

cultivadas as sementes contêm entre 1 a 3 % de alcalóides conferindo-lhes um gosto 

amargo (Huyghe, 1997). As variedades comerciais, uma vez que são geneticamente 

seleccionadas, apresentam baixo teor em alcalóides (Hudson, 1979). Relativamente a 

outras leguminosas as sementes de Lupinus têm um elevado conteúdo em proteína (Vaz et 

al., 2004) sendo uma das mais ricas e, comparativamente com as sementes de soja, são 

agronomicamente mais versáteis, uma vez que estão melhor adaptadas ao crescimento em 

zonas com invernos temperados, verões frios chuvosos e solos pobres (Gladstones, 1998). 
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Contudo, na Europa a principal utilização de Lupinus tem sido como forragem ou como 

cultura primária para enriquecer os solos (Vaz et al., 2004). 

2.1.2. Fracção Proteica dos Grãos de Leguminosas 

Os grãos de leguminosas têm atraído a atenção como componentes da dieta para 

animais, nomeadamente para ruminantes, pelo facto de apresentarem um elevado conteúdo 

em proteína e apresentarem uma grande diversidade de espécies, que se adaptam a 

diversas condições ecológicas e climáticas dos mais variados países (Yu et al., 2002). Os 

grãos de leguminosas têm elevados conteúdos em proteína e energia, são altamente 

digestíveis e apresentam uma boa palatibilidade. Contudo, a sua utilização é limitada e por 

vezes pouco eficiente devido à fracção proteica de alguns grãos ser rapidamente 

degradável, chegando por vezes a atingir os 90 % (Van Straalen e Tamminga, 1990, Yu, 

1995). Este facto, no caso da alimentação de ruminantes, causa um desequilíbrio entre a 

degradação da proteína alimentar e a síntese de proteína microbiana no rúmen, resultando 

em perdas de N por excesso de proteína degradada (Yu et al., 2002). Isto deve-se ao facto 

da taxa de crescimento microbiano e da síntese de proteína não poderem aumentar na 

mesma razão do aumento da concentração de NH3 e, subsequentemente, após a rápida 

degradação verifica-se um défice em N alimentar no rúmen (Tamminga et al., 1994).  

As propriedades químicas e físicas dos grãos de leguminosas determinarão a sua 

utilização no tracto digestivo dos ruminantes (Yu et al., 2002). O principal nutriente 

constituinte da matéria orgânica dos grãos de leguminosas é a proteína, sendo esta 

determinante para a sua utilização. 

Os avanços em proteómica, incluindo o desenvolvimento de técnicas de electroforese 

em gel 2D e o desenvolvimento de espectrofotometria de massa sensível a métodos de 

identificação de proteínas, permitiram uma análise detalhada da composição proteica de 

sementes de leguminosas (Gallardo et al., 2008). 

Relativamente à fracção proteica, os grãos de leguminosas acumulam por excelência 

grandes quantidades de proteína durante o seu desenvolvimento. De um modo geral as 

proteínas dos grãos de leguminosas repartem-se em 85 a 90 % de albuminas (solúveis em 

água) e globulinas (solúveis em soluções salinas), 0 % de prolaminas (solúveis em álcool) e 

0 a 15 % de glutelinas (solúveis em soluções alcalinas fracas) (McDonald et al., 1988; Van 

Straalen e Tamminga, 1990). Além destas fracções, os grãos de leguminosas contêm 

diversas proteínas em quantidades comparativamente menores, incluindo inibidores de 

tripsina, lectinas, lipoxigenase e urease, as quais são relevantes para a qualidade nutricional 

da semente (Duranti e Gius, 1997). A fracção proteica dos grãos de leguminosas é 
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armazenada em organelos (corpos proteicos) nas células do parênquima dos cotilédones e 

resiste à dissecação aquando da maturação do grão. 

A maioria das proteínas dos grãos de leguminosas é desprovida de actividade 

catalítica e não desempenha um papel estrutural no tecido dos cotilédones (Duranti e Gius, 

1997) sendo denominadas proteínas de reserva ou globulinas. Esta fracção é hidrolisada 

aquando da germinação, fornecendo à plantícula em desenvolvimento azoto (na forma 

amoniacal) e o esqueleto carbonado como fonte de carbono e energia. As globulinas, 

insolúveis em água e solúveis em soluções salinas (Derbyshire et al., 1976) são 

directamente responsáveis pela composição em aminoácidos uma vez que os aminoácidos 

livres estão presentes em quantidades negligenciáveis (inferiores a 1 %) do azoto total em 

sementes maduras (Djemel et al., 2005). As proteínas com actividade catalítica, a maioria 

pertencente à vasta mas menos abundante classe das albuminas, i.e. as proteínas solúveis 

em água, são representadas pelas diferentes enzimas necessárias para o metabolismo das 

células dos cotilédones (Duranti e Gius, 1997). 

2.1.2.1. Lupinus albus L. 

O grão de Lupinus albus (tremoço branco), tal como a generalidade dos grãos de 

leguminosas, contém maioritariamente duas classes de proteínas (Figura 6) que segundo a 

classificação de Osborne, correspondem às fracções das albuminas e glubulinas (Duranti et 

al., 2008). A sua proporcionalidade é de 1/9 (Duranti et al., 1981). Foram detectadas neste 

grão outras classes minoritárias como as prolaminas (Guéguen e Cerletti, 1994) e glutelinas 

(Vaz et al., 2004). Pelos vários estudos publicados ocorrem variações deste perfil de 

proteínas entre variedades de Lupinus albus L.. Contudo as características funcionais e 

estruturais das principais classes de proteínas são mantidas entre variedades (Duranti et al., 

2008). 

As albuminas contêm um número de moléculas de proteína que representam as 

proteínas funcionais da semente. Tal como mencionado anteriormente, muitas delas são 

enzimas metabólicas, que estão directa ou indirectamente relacionadas com funções de 

reserva do tecido dos cotilédones (Duranti et al., 2008). Outras albuminas desempenham 

papéis importantes na defesa da planta, tais como os inibidores de hidrolase e as lectinas 

(Casey, 1999; Domoney, 1999), as quais não estão presentes ou apenas em quantidades 

vestigiais nos grãos de Lupinus (Duranti et al., 2008). Por outro lado, um papel de 

armazenamento foi atribuído à classe das albuminas 2S, o de fornecer enxofre para a 

germinação (Müntz, 1998). 
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Figura 6 – Padrões das proteínas do grão de Lupinus albus var Aço por electroforese 
(Albuminas, Globulinas A e B e Glutelinas) com marcadores de massa molar 66, 45, 36, 29, 

24, 21,5 e 14,3 kDa) (Vaz et al., 2004) 

A primeira divisão da classe das globulinas dos grãos de Lupinus albus L. foi feita por 

Blagrove e Gillespie (1975) em que, tais como outros grãos de leguminosas, contêm 4 tipos 

de globulinas principais classificadas de acordo com a sua mobilidade electroforética (α-, β-, 

γ- e δ-). O primeiro grupo inclui proteínas com coeficientes de sedimentação de cerca de 

11S e são denominadas de α-globulinas. Estas consistem em hexómeros, constituídos por 

subunidades acídicas, com massa molar elevada e subunidades básicas de massa molar 

reduzida ligados por pontes de enxofre. As α-globulinas dos Lupinus localizam-se nos 

vacúolos de reserva das células dos cotilédones (Duranti et al., 1991) e o seu papel como 

proteína de armazenamento é confirmado pela extensa degradação proteolítica na 

germinação (Duranti et al., 1984). O segundo grupo de proteínas apresenta um coeficiente 

de sedimentação de cerca de 7S, e são denominadas de β-globulinas. São proteínas 

triméricas nas quais os monómeros consistem num número de polipéptidos variando entre 

16 até mais de 70 kDa, sem pontes de enxofre. As β-globulinas dos Lupinus localizam-se 

nos corpos proteicos dos cotilédones (Duranti et al., 2008). A sua degradação completa na 

germinação confirma a sua função de armazenamento (Duranti et al., 1984). Adicionalmente 

a estes grandes grupos, as sementes de Lupinus contêm quantidades substanciais (5 a 

6 %) de γ-globulinas (Duranti et al., 1981), proteína 7S que consiste em duas subunidades 

ligadas por pontes de enxofre de 17 e 30 kDa (Scarafoni et al., 2001). As γ-globulinas dos 

Lupinus estão localizadas nos corpos proteicos dos grãos de tremoço em desenvolvimento 

(Shewry et al., 1995). Contudo, também foram localizadas nas regiões apoplásticas 

extracelulares da germinação dos cotilédones dos Lupinus (Duranti et al., 1994). Por sua 

vez, a invulgar estabilidade das γ-globulinas durante ensaios de germinação in vitro com 

várias enzimas proteolíticas sugere que não é uma proteína de reserva (Duranti et al., 
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1995). A invulgar localização extra-vacuolar desta proteína sugere também que não tem 

papel de reserva. Contudo apresenta propriedades únicas, liga iões metálicos, 

particularmente o Zn++ e Ni++ (Duranti et al., 2001) que demonstraram promover a 

reestruturação de proteínas desnaturadas. Por último, um quarto grupo de globulinas está 

presente nos grãos de tremoço branco as δ-globulinas, proteína monomérica de reduzida 

massa molar semelhante a outras 2S albuminas (Salmanowicz e Weder, 1997). Não existem 

estudos acerca da localização e função biológica desta globulina nos grãos de tremoço 

branco. 

Segundo Duranti et al. (2008) as albuminas e globulinas constituem cerca de 85 a 

88 % de todas as proteínas dos grãos de Lupinus albus L.. Contudo, Vaz et al. (2004) após 

análise de 17 cultivares portuguesas de Lupinus não conseguiram fazer uma distinção entre 

os níveis de globulinas e albuminas mas verificaram que a classe das glutelinas, que é 

considerada uma classe praticamente inexistente nos grãos de leguminosas, existe numa 

quantidade relativamente significativa no género Lupinus (Quadro 2). Provavelmente devido 

à aparente inexpressividade desta proteína não foram encontrados estudos referentes à sua 

localização e função biológica nos grãos de Lupinus albus L.. 

 

Quadro 2 – Composição total em proteína dos cotilédones de 17 variedades portuguesas de 
Lupinus albus (g proteína/g matéria seca) e percentagem de albuminas, globulinas, 

glutelinas e prolaminas na proteína total (Vaz et al., 2004) 

L. albus 

variedade n 

PB 

(g.g
-1

 MS) 

Albuminas 

(%) 

Globulinas A 

(%) 

Globulinas B 

(%) 

Glutelinas 

(%) 

Prolaminas 

(%) 

Aço 6 0,197 16,2 3,7 36,0 43,7 0,25 

Ave 29 0,203 16,7 4,5 25,6 52,6 0,55 

Bej 43 0,209 12,5 2,5 32,1 52,7 0,22 

Bra 12 0,234 17,1 2,0 50,1 30,4 0,43 

Cha 7 0,196 20,9 3,9 27,5 47,4 0,36 

API - 0,224 12,0 3,9 13,8 70,1 0,21 

Evo 40 0,254 11,8 2,4 26,0 59,3 0,39 

Far 49 0,184 12,7 7,8 20,4 59,0 0,18 

Lag - 0,213 10,8 4,6 13,1 71,2 0,3 

Mon 19 0,173 18,6 3,8 29 48,1 0,54 

Pom 30 0,174 17,2 4,9 23,5 53,9 0,48 

Por 47 0,282 9,9 2,9 28,3 58,6 0,27 

RMa  32 0,183 15,3 9,2 27,3 48,0 0,34 

SBa 48 0,201 15,4 4,6 21,4 58,3 0,19 

Set 42 0,231 12,1 1,5 23,4 62,8 0,25 

Vin 9 0,248 14,9 2,3 33,9 48,5 0,30 

Vre 20 0,267 11,2 3,3 30,3 55 0,20 
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Os grãos de tremoço branco têm um conteúdo em proteína que se situa entre 33 a 

47 %, variando com o genótipo e localização (Peterson e Mackintosh, 1994). Apesar do 

elevado teor em proteína todas as proteínas dos grãos de leguminosas têm baixo teor em 

aminoácidos sulfurados e triptofano, contudo os outros aminoácidos essenciais, como a 

lisina, apresentam teores superiores aos grãos de cereais (Ampe et al., 1986). É de 

interesse realçar que nos conteúdos em lisina e aminoácidos sulfurados, as proteínas dos 

grãos de cereais e leguminosas são nutricionalmente complementares. De facto, o perfil de 

AA (aminoácidos) dos grãos de leguminosas complementa o dos grãos de cereais na 

medida em que apenas quantidades reduzidas de AA limitantes necessitam de ser 

adicionados ou obtidos de fontes proteicas alternativas para se obter uma dieta equilibrada 

(Petterson e Mackintosh, 1994). Contudo, os grãos de tremoço branco, apesar de também 

apresentarem uma ligeira deficiência em aminoácidos sulfurados e lisina em comparação 

com as necessidades normalizadas pela FAO/WHO (El-Adaway et al., 2001), são ricos em 

alguns aminoácidos como a arginina e apresentam (Quadro 3) um balanço favorável de 

aminoácidos essenciais (Wardroup e Smith, 1989). 

 

Quadro 3 – Composição total em aminoácidos de grão de Lupinus albus (In: El-Adaway et 
al., 2001) 

 Teor em AA (g.16g-1 N) 

Isoleucina 4,45 

Leucina 7,41 

Lisina 4,30 

Cistina 1,00 

Metionina 0,68 

Aminóacidos sulfurados totais 1,68 

Tirosina 5,47 

Fenilalanina 3,52 

Aminoácidos aromáticos totais 8,99 

Treonina 3,45 

Triptofano 0,88 

Valina 3,89 

AAE totais 35,05 

Histidina 3,21 

Arginina 8,29 

Ácido aspartico 10,73 

Ácido glutamico 26,63 

Serina 5,24 

Prolina 3,66 

Glicina 3,64 

Alanina 3,55 

AA não essenciais totais 64,95 
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Sendo actualmente a soja, o grão de leguminosa, com maior utilização como fonte 

proteica para os animais é de elevada importância a avaliação da substituição desta pelos 

grãos de Lupinus na avaliação do potencial destes grãos para a nutrição dos ruminantes. 

Estudos conduzidos em ruminantes demonstraram que a substituição de SBM por grãos de 

Lupinus albus L. não levaram a alterações de performance em bovinos em crescimento 

(Moss et al., 1997) e na produção e composição do leite em ovinos (Masucci et al., 2006). O 

estudo de Moss et al. (2001) também reforça as vantagens na utilização destes grãos como 

fonte proteica para ruminantes. Apesar da necessidade do aprofundamento deste tema os 

resultados acima apresentados vêm demonstrar o potencial dos grãos de leguminosas na 

alimentação destes animais não só pelo seu teor e qualidade da proteína, mas pelas 

vantagens ambientais e sócio económicas mencionadas ao longo do presente capítulo. 

2.2. NUTRIÇÃO DOS RUMINANTES 

2.2.1. Anatomia e Fisiologia da digestão dos Rumina ntes 

A manutenção da vida requer que os animais obtenham, através dos alimentos, os 

nutrientes essenciais para os processos corporais. Muitos dos compostos orgânicos dos 

alimentos apresentam-se na forma de grandes moléculas insolúveis que têm de ser 

decompostas em elementos mais simples para poderem passar a mucosa do tracto 

digestivo e entrarem no sangue e linfa. O processo de decomposição denomina-se digestão 

e a passagem dos nutrientes digeridos pela mucosa do tracto digestivo denomina-se 

absorção (McDonald et al., 1988). 

Os animais podem ser classificados de acordo com a sua dieta e consequentemente 

com o seu sistema digestivo. Devido à diversidade da dieta, as várias partes do sistema 

digestivo desenvolveram-se de diferente maneira. 

O tubo digestivo, tal como o nome indica, tem uma organização tubular eficiente, uma 

vez que permite que os alimentos ingeridos viajem numa única direcção, passando por 

diferentes zonas, cada uma especializada numa “tarefa” digestiva diferente. O tubo digestivo 

(Figura 7) é constituído pelos seguintes elementos: cavidade bocal, faringe, esófago, 

estômago, intestino delgado, intestino grosso e órgãos anexos (glândulas salivares, 

pâncreas e fígado). No presente trabalho será dada especial atenção à fisiologia do 

estômago e intestino delgado dos ruminantes. 

Uma vez que o estômago possui também função de armazenamento, é uma porção 

dilatada do tubo digestivo. Os estômagos são classificados, de acordo com o número de 

compartimentos que possuem, em monogástricos (1 compartimento) ou poligástricos (mais 

do que 2 compartimentos). Os mamíferos herbívoros não conseguem digerir a fibra vegetal 
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auto-enzimáticamente, esta é feita pela fermentação dos compostos fibrosos da dieta pelos 

microrganismos, presentes no tracto digestivo, que produzem os ácidos gordos voláteis 

sendo estes compostos então absorvidos e metabolizados pelo animal (Stevens e Hume, 

1998). Contudo a fermentação é um processo moroso (Hummel et al., 2006) e a subordem 

dos mamíferos Ruminatia (vulgo ruminantes) desenvolveu e é caracterizada por um 

estômago com 4 compartimentos (rúmen, reticulum, omasum e abomasum) adaptado para a 

fermentação dos alimentos ingeridos (Figura 8) e consequentemente a uma digestão 

eficiente e adaptada à sua dieta. É de extrema importância que a estrutura do tracto 

digestivo e dos mecanismos a ele associados sejam adequados aos alimentos que o animal 

normalmente ingere. A dieta dos ruminantes é caracterizada por alimentos ricos em fibra, 

maioritariamente polissacáridos com ligações β, os quais não conseguem ser digeridos 

pelas enzimas digestivas dos mamíferos (Reece, 1997). Contudo estas células vegetais 

conseguem ser digeridas por fermentação realizada pelas enzimas de microrganismos. São 

os microrganismos do rúmen e reticulum quem levam a cabo esta fermentação, i.e. a 

conversão anaeróbia de compostos orgânicos em compostos mais simples (Randall et al., 

2000) sendo então a energia, que de outro modo não estaria disponível, obtida por 

fermentação. Os animais desta subordem, de forma a aumentar a sua eficiência digestiva, 

evoluíram no sentido de desenvolver um sistema digestivo que envolva a fermentação 

microbiana dos alimentos antes da sua exposição às enzimas digestivas do próprio animal. 

Os ruminantes, como o próprio nome indica, realizam a ruminação, na qual alimentos 

parcialmente degradados são regurgitados para remastigação. Este processo permite ao 

animal ingerir mais alimentos aquando do pastoreio e mais tarde mastigá-los mais 

rigorosamente, quando em repouso num local abrigado e seguro dos predadores. Isto 

resulta de uma evolução adaptativa que permanece nos ruminantes domésticos de hoje em 

dia apesar de já não ter funcionalidade nestes. Além desta função adaptativa, a ruminação 

(regurgitação, remastigação e re-ingestão) complementa a fermentação aumentando a 

superfície exposta à degradação microbiana pela divisão do material em partículas de 

reduzidas dimensões. A ruminação é o processo de transferência do bolo alimentar do 

estômago para a boca, para mastigação adicional. É um ciclo de actividade compreendido 

em quatro fases: 1) regurgitação; 2) remastigação; 3) re-salivação e 4) re-deglutição. É uma 

acção reflexa iniciada por estimulação mecânica de receptores na mucosa do reticulum e do 

rúmen na zona do cardia. O tempo gasto na ruminação varia com espécie e dieta e 

fundamentalmente com o conteúdo em fibras dos alimentos. Em bovinos pode variar entre 8 

a 24 h.dia-1, nos ovinos 5 a 9 h.dia-1 (Reece, 1997). Quando fornecidos alimentos 

concentrados a ruminação pode reduzir-se a cerca de 3 h.dia-1 (Reece, 1997). 
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Figura 7 – Disposição do tubo digestivo de um ruminante (ovino) 

De um modo geral: 

� O rúmen permite a fermentação de alimentos fibrosos e devido à sua mobilidade o 

seu conteúdo é continuamente homogeneizado. 

� O reticulum serve de bomba que permite à fase líquida da digesta entrar e sair do 

rúmen. O fluxo da fase líquida dirige a digesta para o rúmen, regula a sua passagem 

do rúmen para o omasum e fornece humidade ao conteúdo ruminal. 

� O omasum assegura a fermentação, a absorção contínua e regulação da propulsão 

entre o reticulum e o abomasum. 

� O abomasum tem as funções de um verdadeiro estômago. A digestão das forragens 

degradadas bem como dos concentrados degradados inicia-se para os resíduos que 

ainda não foram absorvidos. Também aqui são digeridos os próprios microrganismos 

fermentadores. A utilização dos microrganismos para a nutrição do animal é uma 

vantagem que os ruminantes têm relativamente a outros herbívoros que por serem 

fermentadores posteriores não possuem esta capacidade. 
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Figura 8 – Organização dos 4 compartimentos gástricos de um ruminante 

A capacidade do estômago varia com a idade e tamanho do animal (Sisson e 

Grossman, 1986), variando também com a idade os tamanhos relativos dos quatro 

compartimentos. No último estado, num bovino, o rúmen representa 80 %, o reticulum 5 %, 

o omasum 7 % e o abomasum 8 %. Nos ovinos e caprinos o rúmen constitui 71 %, o 

reticulum 8 %, o omasum 2 % e o abomasum 19 %. 

Os alimentos são diluídos em saliva, primeiro durante a ingestão e posteriormente 

durante a ruminação (a quantidade de saliva produzida por dia é de cerca de 150 L em 

bovinos e 10 L em ovinos). No conteúdo do rúmen, com cerca de 850 a 930 g água.kg-1 

encontram-se duas fases: uma fase líquida na parte inferior, na qual as partículas finas dos 

alimentos estão em suspensão, e uma camada seca superior com material sólido (Figura 9). 

Como resultado da fermentação são produzidos gases no rúmen, particularmente 

dióxido de carbono e metano. Azoto, oxigénio e hidrogénio podem estar presentes em 

quantidades vestigiais, mas apenas momentaneamente uma vez que são intermediários 

noutras reacções. O dióxido de carbono está envolvido na fermentação dos hidratos de 

carbono e na desaminação dos aminoácidos. O dióxido de carbono pode ser produzido a 

partir do bicarbonato da saliva quando este neutraliza os ácidos gordos produzidos na 

fermentação microbiana dos lípidos. O metano forma-se pela redução do dióxido de carbono 

por bactérias produtoras de metano. Nos bovinos o dióxido de carbono constitui 60 a 70 % 

dos gases do rúmen e o metano cerca de 30 a 40 % (Reece, 1997). Um bovino produz 

cerca de 0,5 a 1 L.min-1 de gás. Ainda não está bem compreendida a capacidade de 

absorção do gás através do sangue e linfa, mas pensa-se que a maior parte é eliminada do 

organismo por eructação. A produção de metano durante a fermentação anaeróbia no 

rúmen representa uma perda de energia para o animal e contribui para as emissões de 

gases com efeito de estufa para o ambiente (Moss, 2003). 
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Figura 9 – Disposição das diferentes fases da digesta nos compartimentos gástricos de um 
ruminante 

Os alimentos entram no rúmen na forma de partículas de diversas formas e tamanhos, 

que estão inicialmente em suspensão na fase líquida. Os constituintes solúveis destas 

partículas são rapidamente dissolvidos e podem então ser rapidamente degradados pelos 

microrganismos do rúmen, os insolúveis são colonizados por microrganismos e são 

lentamente degradados. Adicionalmente a estas duas fracções, existe uma terceira fracção 

de paredes celulares lenhificadas ou que contenham sílica que não é degradada no rúmen. 

A dinâmica do rúmen tem de ser tal que o material potencialmente degradável seja 

retido por um período de tempo suficiente de modo a permitir a sua digestão, e os produtos 

da digestão (juntamente com material não degradável) saiam do rúmen, tanto por peristalsia 

para os seguintes compartimentos como por absorção pela parede ruminal. A fase líquida 

do conteúdo ruminal contém então alguns constituintes solúveis dos alimentos, alguns 

microrganismos e Ácidos Gordos Voláteis (AGV) que não foram absorvidos e também 

partículas finas de alimentos. 

As partículas grandes, com formas irregulares e com baixo peso específico tendem a 

acumular-se na parte superior do rúmen, ficando retidas. Isto é desejável na medida em que 

as partículas de maiores dimensões ainda não foram sujeitas a degradação mecânica e 

microbiana. Quando estas partículas forem reduzidas a fragmentos menores e mais densos, 

estes descendem com o licor de rúmen e podem ser expelidos como descrito anteriormente. 

As dimensões críticas para a passagem das partículas pelo rúmen foram estimadas em 

1 mm para ovinos e 3-4 mm para bovinos (McDonald et al., 1988). Assim, um alimento de 

elevada qualidade pode libertar uma quantidade máxima de energia e nutrientes com um 

tempo de permanência mínimo. Alimentos de fraca qualidade necessitam de um tempo de 

permanência superior no tracto digestivo para que o animal possa utilizar a energia e 

nutrientes que estes lhe podem proporcionar. 

O retículo-rúmen proporciona um sistema de cultura contínuo para os microrganismos 

do rúmen. Os alimentos e água ingeridos entram no rúmen e os alimentos são fermentados 
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dando origem a AGV, células microbianas, dióxido de carbono e metano. Os AGV 

produzidos são principalmente o ácido acético, butírico, propiónico. Estes produtos da 

fermentação são absorvidos pelo rúmen e entram em circulação. Os microrganismos do 

rúmen bem como as partículas que não foram digeridas pelos mesmos transitam para o 

omasum e posteriormente para o abomasum, iniciando-se a verdadeira digestão. Nesta fase 

dá-se a hidrólise pelas enzimas excretadas pela mucosa do abomasum ou verdadeiro 

estômago, nomeadamente HCl e pepsina, sendo fisiologicamente equivalente ao estômago 

dos não ruminantes monogástricos.  

No intestino delgado continua-se a digestão, que primariamente ocorreu no rúmen por 

acção microbiana. Os ácidos gordos voláteis produzidos no intestino são absorvidos mas as 

células microbianas são excretadas nas fezes. No intestino delgado é onde se dá a principal 

digestão das proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Uma vez digeridos nas suas 

moléculas constituintes, estes materiais são absorvidos e entram na corrente sanguínea. 

Este órgão recebe enzimas do fígado e pâncreas e produz ele próprio enzimas digestivas 

(Randall et al., 2000). 

Nos ruminantes a proporção maior de nutrientes absorvida no tracto digestivo são 

tanto os produtos finais da fermentação microbiana (AGV) como os da digestão enzimática 

da matéria orgânica microbiana sintetizada no rúmen. 

2.2.2. Dinâmica do rúmen 

Como outro meio de cultura o rúmen necessita de um número de mecanismos 

homeostáticos para funcionar. A fermentação necessita de condições controladas para uma 

taxa de degradação máxima envolvendo estas, secreções apropriadas, motilidade, 

temperatura e pH. 

A temperatura do licor de rúmen mantém-se próxima da do animal (38 a 42 ºC) sendo 

este o intervalo óptimo para o normal funcionamento dos microrganismos. 

Em condições normais, para o bom funcionamento, o pH do rúmen é mantido a 

5,5 - 7,0. O pH do rúmen está directamente relacionado com os produtos finais da 

fermentação e também com a taxa de crescimento dos microrganismos ruminais (Ítavo et 

al., 2002). Os ácidos produzidos por fermentação podem reduzir o pH do rúmen para 2,5 -

 3,0. Segundo Ørskov (1986) o abaixamento do pH ruminal ocorre, principalmente, após a 

ingestão de alimentos, devido à sua rápida taxa de fermentação, especialmente nos 

alimentos concentrados. De acordo com Ørskov (1982) e Mould et al. (1983) um valor de pH 

abaixo de 6,2 reduziria a actividade das bactérias celulolíticas e consequentemente a 

digestão dos compostos fibrosos da dieta. Russell et al. (1979) verificou mesmo uma 

diminuição da população de bactérias celulolíticas quando o pH variou de 6,2 para 5,7, 
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tendo as bactérias amilolíticas resistido até valores de 4,9 a 4,6. O fosfato e bicarbonato da 

saliva actuam assim como tampões e, adicionalmente, a rápida absorção dos AGV ajuda a 

estabilizar o pH. A pressão osmótica do conteúdo ruminal é mantida próxima da do sangue 

através de um fluxo de iões de forma a assegurar uma rápida absorção, principalmente de 

AGV. Na ausência de oxigénio, o carbono é o aceitador último de iões hidrogénio, aquando 

da formação de metano, estabilizando assim o pH. 

Em síntese, a fermentação no rúmen permite que: 

1. Os produtos secundários dos microrganismos (AGV e vitaminas complexo B) são 

expostos a locais de absorção eficiente, tanto o rúmen como o intestino delgado. 

2. A amónia e substâncias metabolizadas em amónia são utilizadas pelos 

microrganismos para a síntese de proteína microbiana que é posteriormente digerida 

no abomasum e absorvida no intestino delgado. 

3. A retenção selectiva de partículas no orifício reticulum-omasum e a oportunidade de 

quebra mecânica das fibras por regurgitação aumenta a capacidade de 

aproveitamento de alimentos fibrosos. 

4. As grandes quantidades de gás que são produzidas podem ser rapidamente 

libertadas do sistema por eructação. 

5. A produção de saliva fornece uma solução tampão, permitindo a peristalsia do 

rúmen, uma homogeneização efectiva desta com as partículas dos alimentos. 

6. Alguns compostos tóxicos da dieta podem ser neutralizados pela fermentação. 

2.2.3. Microrganismos do rúmen 

O rúmen alberga uma complexa mistura de partículas alimentares e de 

microrganismos: protozoários ciliados e flagelados, fungos, bactérias, micoplasmas e 

bacteriófagos, os quais estabelecem entre si diversas interacções (Fonseca e Dias-da-Silva, 

2001). A maioria dos microrganismos estão associados a partículas alimentares não 

digeridas (Olubobokun et al., 1988). Estes microrganismos, associados a partículas, têm 

uma composição química diferente dos microrganismos presentes no licor de rúmen (Legay-

Carmier e Bauchart, 1989). Estes microrganismos constituem provavelmente uma fracção 

importante do fluxo total de N para o duodeno e, para a maior parte das dietas, a sua 

composição é diferente da dos microrganismos associados aos fluídos ruminais 

(Whitehouse et al., 1994). 

A fermentação que ocorre no rúmen e reticulum é permitida pela acção dos 

microrganismos. As bactérias e os protozoários ciliados representam, na maior parte das 

condições, os componentes mais importantes da população microbiana. Apesar de ser 

complicado estabelecer uma interrelação entre os microrganismos (bactérias, protozoários e 
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fungos) no ecossistema do rúmen, pensa-se que as bactérias desempenham o papel mais 

importante devido à sua dominância numérica e diversidade metabólica (Cheng et al., 1991). 

As bactérias representam cerca de 80 % do metabolismo do rúmen (cerca de 1011 

bactérias.ml-1 de conteúdo ruminal) (Reece, 1997), tendo sido já identificadas mais de 200 

espécies (McDonald et al., 1988). O número total de bactérias e a população relativa de 

espécies individuais varia com a dieta. 

Os protozoários estão presentes em quantidades menores, representam cerca de 

20 % do metabolismo do rúmen (cerca de 106 protozoários.ml-1 de conteúdo ruminal) 

(Reece, 1997). Apesar do seu menor número, pelo seu maior tamanho podem igualar as 

bactérias em termos de massa. Já foram identificadas cerca de 100 espécies de 

protozoários no rúmen (McDonald et al., 1988). Ainda que o papel dos protozoários na 

fermentação ruminal da fibra seja inquestionável (Hungate, 1966) degradando entre 25 a 

30 % da fibra (Lee et al., 2000), existem estudos que demonstram que o ruminante não 

necessita deles para viver (Williams e Dinussen, 1973) havendo actualmente publicações 

acerca dos efeitos da sua eliminação no rúmen. A ausência de protozoários aumenta, em 

geral o fluxo de N para o duodeno e a eficiência do crescimento microbiano, uma vez que as 

bactérias representam uma importante fonte proteica para estes microrganismos. De facto a 

presença de protozoários ciliados no rúmen é responsável pela diminuição de 50 a 90 % do 

número de bactérias (Coleman, 1989) e grande parte (60 a 80 %) da biomassa dos 

protozoários, ao ficar retida no rúmen, morre neste compartimento gástrico, não sendo 

digerida pelo ruminante (Leng, 1989). Parece assim que a eliminação ou redução destes 

microrganismos constitui uma forma de aumentar a quantidade de proteína microbiana que 

chega ao duodeno (Fonseca e Dias-da-Silva, 2001). O papel dos protozoários no rúmen é 

ainda hoje controverso, de facto existem estudos anteriores que indicam que os protozoários 

são organismos essenciais ao ecossistema microbiano do rúmen e a sua exclusão teria 

efeitos adversos na produtividade dos animais (Ramaprasad e Raghavan, 1981, Santra et 

al., 2007). Assim sendo, o conhecimento do papel exacto dos protozoários na fermentação 

do rúmen exige estudos futuros. 

Os fungos do rúmen só recentemente começaram a ser estudados (< 30 anos) e 

existem em pequeno número, mas podem representar 10 % da biomassa microbiana em 

dietas ricas em fibra e já foram identificadas pelo menos 12 espécies (McDonald et al., 

1988). A contribuição dos fungos do rúmen na fermentação ainda não foi quantificada. 

Bauchop (1981) observou que os fungos anaérobios conseguem penetrar mais 

profundamente nos tecidos vegetais que não estão disponíveis para as bactérias sugerindo 

que estes desempenham um papel particular na digestão da fibra. Os resultados do estudo 

in vitro de Lee et al. (2000) sugerem que a fracção das paredes celulares degradadas pelos 

fungos pode exceder a fracção degradada pelas bactérias. 



22 

 

O rúmen é um ecossistema bastante complexo com diferentes espécies microbianas e 

tem um grande potencial para associações (sinérgicas ou antagónicas) entre 

microrganismos. Por este facto tem sido difícil o estudo das funções de cada um dos grupos 

de microrganismos devido às possíveis interacções que possam ocorrer. 

As bactérias e os protozoários produzem AGV de cadeia curta, dióxido de carbono e 

metano como produtos secundários da degradação dos alimentos. Os AGV principais são o 

acético, propiónico e butírico. Estes são absorvidos no rúmen antes da ingesta atingir o 

duodeno. As proporções dos AGV no rúmen são de cerca de 60 a 70 % de ácido acético 

(C2), 15 a 20 % de ácido propriónico (C3) e 10 a 15 % de ácido butírico (C4) (Reece, 1997). 

A concentração de C3 aumenta quando a dieta contém elevadas quantidades de açúcares 

solúveis ou amido e diminui quando os animais são alimentados com forragem de baixa 

qualidade. O C2 varia nas proporções inversas. 

O epitélio do rúmen tem capacidade de absorver tanto os AGV como a glucose, por 

isso o rúmen consegue absorver a glucose que não for degradada pelos microrganismos. 

Apesar disto a maior parte da glucose é transformada em AGV. 

Os microrganismos do rúmen também estão envolvidos na hidrólise das proteínas. A 

hidrólise ocorre através da quebra dos péptidos em péptidos de cadeia mais simples e 

finalmente em aminoácidos, que são em grande parte degradados por desaminação 

fermentativa. 

Os triglicéridos sofrem hidrólise em glicerol e ácidos gordos. O glicerol é fermentado 

posteriormente com produção de AGV transitando estes para o duodeno para digestão 

posterior. Alguns dos ácidos gordos insaturados podem sofrer hidrogenação no rúmen. 

Uma vez que a biomassa microbiana sintetizada no rúmen fornece cerca de 20 % dos 

nutrientes absorvidos pelo animal, a sua composição é importante. Em termos de matéria 

seca esta contém cerca de 100 g N.kg-1, estando 80 % deste presente na forma de 

aminoácidos e os restantes 20 % na forma de ácidos nucleicos (McDonald et al., 1988). 

2.2.4. Degradação e digestão da fracção proteica 

As proteínas são compostos orgânicos complexos de elevada massa molar e que 

contêm uma elevada percentagem de aminoácidos. Do mesmo modo que os hidratos de 

carbono e os lípidos, as proteínas contêm carbono, hidrogénio e oxigénio mas 

adicionalmente contêm azoto e geralmente enxofre. As proteínas estão presentes em todas 

as células, nas quais estão intimamente ligadas a todas as fases de actividade que 

constituem o ciclo de vida da célula. Cada espécie contém as suas proteínas específicas e 

um único organismo contém diferentes tipos nas suas células e tecidos. Consequentemente 

na natureza podemos encontrar um variadíssimo número de proteínas. 
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As proteínas diferem no tamanho, forma, função, solubilidade e composição em 

aminoácidos, e são classificadas de acordo com a sua estrutura tridimensional e 

solubilidade. De acordo com a sua solubilidade, existem dois grandes grupos de proteínas, 

as proteínas globulares e as proteínas fibrosas. As primeiras, são comuns a todos os 

alimentos enquanto as proteínas fibrosas estão limitadas a alimentos de origem animal (e.g. 

colagéneo, elastinas e queratinas – insolúveis em água ou soluções salinas e resistentes às 

enzimas digestivas) (Van Soest, 1994). Dentro das proteínas globulares encontram-se as 

albuminas (solúveis em água e soluções alcalinas e insolúveis em soluções salinas e 

álcool), as globulinas (solúveis em soluções salinas e alcalinas, pouco solúveis ou insolúveis 

em água e insolúveis em álcool), as prolaminas (solúveis em etanol a 70 ou 80 % e soluções 

alcalinas e insolúveis em água, soluções salinas e álcool a 100 %) e as histonas (solúveis 

em água e soluções salinas e insolúveis em hidróxido de amónia) (Van Soest, 1994). Os 

alimentos também contêm quantidades variáveis de compostos azotados não proteicos de 

baixa massa molar. 

A ligação entre aminoácidos para a formação de proteínas denomina-se ligação 

peptídica, ocorre entre o grupo carboxilo de um aminoácido e o grupo amina de outro, 

acompanhada pela perda de uma molécula de água. A degradação de proteínas envolve a 

adição de água e a reformação do aminoácido (hidrólise). As plantas e muitos 

microrganismos são capazes de sintetizar proteínas a partir de compostos azotados simples 

como os nitratos. Os animais não conseguem sintetizar o grupo amina, e para construírem 

as proteínas corporais necessitam obrigatoriamente de uma fonte de aminoácidos. Alguns 

aminoácidos podem ser produzidos a partir de outros pelo processo de transaminação. 

Os aminoácidos essenciais, como o próprio nome indica, são aqueles que o animal 

não consegue sintetizar devendo portanto ser fornecidos pela dieta em quantidades 

suficientes de forma a assegurar um crescimento normal. Neste tipo de compostos, os 

animais, mesmo tendo o grupo amina, não conseguem sintetizar o esqueleto de carbono. 

Os aminoácidos não essenciais são os que são sintetizados pelo animal em quantidades 

suficientes de forma a assegurar um crescimento normal. Os aminoácidos e não a proteína 

per se, são os nutrientes necessários aos animais. Existe, presumivelmente, um padrão 

ideal de aminoácidos para cada função fisiológica (produção de leite, reprodução, etc.) e 

fase de desenvolvimento. 

A qualidade da proteína é importante, sendo uma proteína de elevada qualidade 

aquela que fornece todos os aminoácidos essenciais nas proporções que correspondem às 

necessidades do animal. A necessidade em aminoácidos essenciais varia de animal para 

animal e as exigências proteicas são satisfeitas mediante a absorção intestinal de 

aminoácidos (Cardoso et al., 2000). No caso dos ruminantes todos os aminoácidos 

essenciais são sintetizados pelos microrganismos do rúmen, o que teoricamente torna esta 
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subclasse de animais independentes da qualidade da proteína alimentar (McDonald et al., 

1988). Contudo, devido aos avanços na produção animal, para se atingirem as taxas 

máximas de crescimento ou produção de leite (por exemplo) é indispensável o fornecimento 

de proteína alimentar de elevada qualidade. 

Hoje em dia, com a crescente preocupação ambiental e o aumento dos custos da 

alimentação dos animais, a administração da concentração apropriada de Proteína Bruta 

(PB) na dieta tem muita importância na indústria (Bailey et al., 2008), tanto de alimentos 

compostos para animais como nas próprias explorações. A administração excessiva de PB 

tem efeitos nefastos para o ambiente pelo aumento da excreção de azoto (Klemesrud et al., 

2000). Por outro lado, a administração deficitária de PB resulta na diminuição dos ganhos 

médios diários, ingestão de matéria seca, índice de conversão alimentar e qualidade da 

carcaça (Galyean, 1996). É por isso de grande importância para a produção animal a 

eficiência da utilização da fracção proteica da dieta bem como o equilíbrio na adequação da 

quantidade fornecida com as necessidades dos animais. As proteínas da dieta são utilizadas 

como componentes estruturais de tecidos e como enzimas (Randall et al., 2000). Podem 

também ser utilizadas como fonte de energia se degradadas em aminoácidos. 

Os ruminantes têm a capacidade única de transformar azoto alimentar de relativa fraca 

qualidade em proteínas animais de elevada qualidade (e.g. leite e carne). Contudo, a 

eficiência da utilização do N é geralmente baixa, levando a custos de alimentação elevados 

e grandes perdas de N, por excreção, para o ambiente (Schroeder e Titgemeyer, 2008). 

Dependendo da degradação do rúmen e da taxa de passagem dos alimentos, diversas 

quantidades de proteína alimentar não degradada chegarão ao duodeno (Jensen et al., 

2006). 

Nos ruminantes, o fluxo dos compostos azotados, não amoniacais, para o intestino 

delgado é constituído de proteína microbiana (30 a 100 %), proteína alimentar que escapa à 

fermentação ruminal (0 a 70 %) e compostos azotados não amoniacais resultantes da 

descamação de células epitiliais e de secreção do abomasum (0 a 10 %) (Sniffen e 

Robinson, 1987). O perfil de aminoácidos que chegam ao intestino delgado é normalmente 

mais próximo do dos microrganismos (Stern et al., 1994). Daí o perfil de aminoácidos ser 

importante para se determinar correctamente as necessidades da dieta em termos de 

aminoácidos para que, em conjunto, satisfaçam as necessidades do animal. De facto, para 

os animais com os níveis de produção actuais é essencial a inclusão na dieta de proteína 

não degradada no rúmen (bypass), uma vez que a proteína microbiana e endógena fica 

aquém das suas necessidades. A degradação no rúmen da proteína alimentar, processo 

dependente do tempo e taxa de degradação relativa ao nível de passagem dos alimentos, é 

uma propriedade dinâmica crítica que afecta a quantidade de proteína não degradada que 

sai do rúmen (Volden, 1999). Uma redução na taxa de passagem irá aumentar a quantidade 
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de proteína lentamente degradada no rúmen, afectar o metabolismo do rúmen, e diminuir a 

eficiência da síntese de proteína microbiana (Sniffen e Robinson, 1987). A degradação da 

fracção proteica no rúmen está genericamente ilustrada na Figura 10. 

 

Figura 10 – Degradação da fracção proteica no compartimento gástrico de um ruminante 

Diversas espécies e estirpes de bactérias, protozoários e fungos anaérobios 

participam nesta degradação pela elaboração de uma variedade de proteases, peptidases e 

desaminases (Wallace, 1996). O primeiro passo da degradação proteica é a ligação das 

bactérias às partículas dos alimentos, seguida pela actividade das proteases microbianas 

(Brock et al., 1982). Aproximadamente 70 a 80 % dos microrganismos ligam-se no rúmen às 

partículas não digeridas (Craig et al., 1987) e 30 a 50 % destes microrganismos têm 

actividade proteolítica (Prins et al., 1983). Os produtos resultantes deste processo são 

péptidos e aminoácidos. Uma vez que o número diferente de ligações dentro da mesma 

proteína é grande, é necessária a acção sinérgica de diferentes proteases para completar a 

degradação da proteína (Wallace et al., 1996). A taxa e extensão na qual esta degradação 

se verifica depende da actividade proteolítica da microflora do rúmen e do tipo de proteína 

(susceptibilidade e acessibilidade às ligações peptídicas) (Bach et al., 2005). 
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Os péptidos e os aminoácidos resultantes da actividade proteolítica extracelular do 

rúmen são transportados para dentro das células microbianas. Estes podem então ser 

posteriormente degradados a aminoácidos pelas peptidases, e mais tarde incorporados em 

proteína microbiana ou desaminados em AGV, CO2 e amónia (Tamminga, 1979). Uma vez 

absorvidos, o destino dos péptidos e aminoácidos dentro das células microbianas irá 

depender da disponibilidade em hidratos de carbono. Se houver energia disponível, os 

aminoácidos serão transaminados ou utilizados directamente na síntese de proteína 

microbiana. Contudo, se a energia for limitante, os aminoácidos serão desaminados e o seu 

esqueleto carbonado será fermentado em AGV (Bach et al., 2005). Algumas bactérias 

ruminais não possuem mecanismos de transporte de aminoácidos do citoplasma para o 

ambiente extra celular, e os aminoácidos absorvidos em excesso serão excretados do 

citoplasma na forma de amónia (Tamminga, 1979). As bactérias são os principais 

microrganismos envolvidos na degradação da fracção proteica. Além de serem os mais 

abundantes, cerca de 40 % ou mais têm actividade proteolítica (Wallace, 1996). A maior 

parte das proteases bacterianas estão associadas com a superfície das células (Kopecny e 

Wallace, 1996) e apenas 10 % de toda a actividade proteolítica é extracelular (Broderick, 

1998). Então o passo inicial da degradação proteica é a adsorção das proteínas solúveis às 

bactérias (Wallace, 1985) ou adsorção das bactérias às proteínas insolúveis (Broderick et 

al., 1991). A desaminação dos aminoácidos pelas bactérias é levada a cabo pela 

combinação de numerosas bactérias com baixa actividade desaminativa e um número 

menor de bactérias com alta actividade (Wallace, 1996). 

Os protozoários desempenham um papel importante na degradação da fracção 

proteica. O aspecto mais importante é a sua capacidade de fagocitarem grandes moléculas, 

proteínas, CHO, ou mesmo bactérias (Van Soest, 1994). Adicionalmente, os protozoários 

desempenham funções na regulação do turnover de N bacteriano no rúmen e fornecem 

proteína solúvel para possibilitar o crescimento microbiano (Bach et al., 2005). Uma vez que 

os protozoários não conseguem utilizar N amoniacal (Onodera et al., 1977), a fracção das 

proteínas insolúveis fagocitadas é devolvida ao conteúdo ruminal na forma de proteína 

solúvel (Dijkstra, 1994). Esta é uma das principais razões pela que a supressão desta 

população no rúmen diminui a concentração de N amoniacal (Eugene et al., 2004). A 

fagocitose realizada pelos protozoários permite-lhes ser mais activos na degradação das 

proteínas insolúveis do que as bactérias (Jounay e Ushida, 1999). A actividade proteolítica é 

mais específica nos protozoários do que nas bactérias (Nolan, 1993). Por sua vez, o 

envolvimento dos fungos no catabolismo proteico do rúmen não é muito conhecido e 

actualmente os seus efeitos são considerados negligenciáveis devido à baixa concentração 

na digesta (Jouany e Ushida, 1999). 

Existem diversos factores que influenciam a degradação proteica entre outros: 
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� o tipo de proteína alimentar; 

� interacção com outros nutrientes (especialmente os hidratos de carbono); 

� população microbiana predominante (dependente do tipo de alimentação, taxa 

de permanência no rúmen e pH do mesmo). 

A solubilidade das proteínas é um factor determinante para a sua susceptibilidade às 

proteases microbianas e, consequentemente, a sua degradabilidade. Por exemplo, as 

prolaminas e glutelinas são insolúveis e lentamente degradadas, mas as globulinas são 

solúveis e altamente degradáveis no rúmen (Bach et al., 2005). Algumas albuminas são 

solúveis mas contêm ligações bissulfito, tornando-as lentamente degradáveis no rúmen. Isto 

ilustra que além da solubilidade existem outros factores estruturais que afectam a 

degradabilidade das proteínas (Bach et al., 2005). A utilização das proteínas solúveis das 

plantas pelos ruminantes alimentados com forragens verdes é geralmente rápida o que leva 

ao uso ineficiente do azoto para a síntese da proteína microbiana, como consequência de 

perdas (25 a 30 %) de azoto em animais em produção (Beever e Siddons, 1986). Este facto, 

resulta da taxa de degradação da proteína em amónia pelos microrganismos do rúmen ser 

mais elevada do que o nível de amónia incorporado em proteína microbiana (Ulyatt et al., 

1975). A actividade proteolítica dos microrganismos do rúmen e a sua resposta aos taninos 

condensados é influenciada pela dieta (Osawa, 1992). Em ruminantes alimentados com 

forragens de alta qualidade (25 a 35 g N.kg-1 MS e 10 a 11 MJ EM.kg-1 MS) a maior parte 

das proteínas são rapidamente solubilizadas e degradadas no rúmen (56 a 65 % da 

concentração de N) originando perdas de N sob a forma de amónia (25 a 35 %) absorvida 

no rúmen (Min et al., 2000). Os compostos azotados não proteicos são degradados tão 

rapidamente (> 300 %.h-1) que a sua degradação é assumida como a 100 % (Sniffen et al., 

1987). 

A degradação proteica no rúmen é directamente proporcional ao tempo de 

permanência dos alimentos (Ørskov e McDonald, 1979). Quanto maior o tempo de 

permanência no rúmen, maior o tempo de exposição aos microrganismos e, 

consequentemente, maior o ataque microbiano e degradação. 

O pH óptimo para as enzimas proteolíticas varia entre 5,5 e 7,0 (Kopecny e Wallace, 

1982), contudo a degradação proteica reduz-se para valores próximos do limite inferior da 

gama de pH favorável ao funcionamento normal do rúmen, ca. 5,5 (Bach et al., 2005). O 

efeito combinado do pH e substrato na degradação proteica do rúmen pode ser explicado 

pela população microbiana predominante. 

Indirectamente as celulases têm um efeito positivo na degradação proteica 

(Tománková e Kopecney, 1995). Muitas proteínas vegetais estão em matrizes de fibras que 

têm de ser degradadas para que as proteases possam ter acesso às proteínas. Debroas e 
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Blanchart (1993) observaram que as proteínas ligadas ao NDF eram degradadas pelas 

bactérias proteolíticas apenas após a despolimerização microbiana da celulose. Como tal, a 

degradação proteica no rúmen requer a presença de uma série de enzimas proteolíticas e 

não-proteolíticas e é necessária a combinação de uma serie de actividades microbianas e 

enzimáticas para a máxima degradação proteica. 

A proteína fornecida na dieta é um factor chave na digestão e performance dos 

ruminantes. Parte do N da dieta consumido pelo animal é convertido em amónia no rúmen, a 

qual é utilizada pelos microrganismos na produção de proteína microbiana (Figura 10). 

Contudo, quando a proteína da dieta degradada no rúmen excede as necessidades dos 

microrganismos, e consequentemente a capacidade de transformação da microflora ruminal, 

esta é degradada a azoto amoniacal, posteriormente absorvido e metabolizado em ureia no 

fígado e excretado nas fezes e/ou urina (Bach et al., 2005). Adicionalmente à proteína 

microbiana, os ruminantes em crescimento necessitam de proteína de elevado valor 

nutricional, a qual é fornecida pela proteína alimentar que escapa à degradação no rúmen. 

De acordo com Bach et al. (2005) o metabolismo do N no rúmen tem duas fases, a 

degradação da proteína, fonte de N para as bactérias, e a síntese de proteína microbiana. 

A quantificação de proteína que chega ao duodeno é uma parte importante da 

investigação da alimentação dos ruminantes (Zhao et al., 2008) e é expressa em proteína 

metabólica, sendo a soma da proteína microbiana digestível com a proteína não degradada 

no rúmen e digerível no intestino delgado (e.g. NRC, AFRC, PDI). Na maioria das dietas, a 

maior parte da proteína que chega ao intestino delgado é proteína microbiana de 

composição constante, cuja quantidade chega a atingir os 59 % Clark et al. (1992). Tem 

assim bastante interesse para a produção de animais de alta performance o aumento da 

proteína bypass, sendo os taninos condensados um meio para atingir este fim. 

2.3. TANINOS 

Haslam (1989) definiu taninos como polifenóis solúveis em água que precipitam 

proteínas. Contudo, muitos fenóis não solúveis em água, com propriedades estruturais e 

químicas semelhantes, precipitam proteínas. Em 1981, Horvath desenvolveu uma definição 

mais lata: “qualquer polifenol de massa molar suficientemente elevada que contenha 

hidroxifenóis e outros grupos apropriados em quantidade suficiente para formar complexos 

estáveis com proteínas e outras macromoléculas”. De forma sucinta Silanikove et al. (2001) 

descreve os taninos como um complexo grupo de metabolitos secundários das plantas, que 

são solúveis em soluções polares e distinguem-se dos outros compostos polifenólicos pela 

sua capacidade de precipitar proteínas. 
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O termo tanino é utilizado para polímeros estruturalmente variáveis que foram 

classificados em dois grupos por Haslam (1981): os Taninos Condensados (TC) ou 

proantocianidinas e os Taninos Hidrolisáveis (TH) ou poliesters do ácido gálico e ácido 

hexahidroxidifénico. A distinção estrutural entre TH e TC baseia-se em duas características: 

a presença de ligação ester com ácido gálico ou elágico nos taninos hidrolisáveis e a 

presença de ligações carbono-carbono nos taninos condensados (Schofield et al., 2001). 

Apesar de já serem conhecidos taninos com componentes de ambos os taninos 

condensados e hidrolisáveis (Makkar, 2003) esta classificação ainda se mantém nos dias de 

hoje (McSweeney et al., 2001), sendo sempre a melhor característica que define este 

grande grupo dos taninos a sua capacidade de precipitar proteínas. 

Os taninos encontram-se naturalmente em cerca de 80 % das espécies de 

dicotiledóneas lenhosas e em cerca de 15 % das dicotiledóneas herbáceas e podem ocorrer 

em níveis elevados em alimentos utilizados tanto na alimentação animal como humana 

(Bryant et al., 1992). Os taninos condensados ocorrem nas gimnospérmicas e 

angiospérmicas, enquanto os taninos hidrolisáveis ocorrem nas dicotiledóneas (Silanikove et 

al., 2001). Os taninos, devido às suas propriedades antimicrobianas e antifúngicas, podem 

proteger as plantas dos herbívoros e das invasões de microrganismos patogénicos 

(Silanikove et al., 2001). Os taninos condensados ou proantocianidinas são o tipo mais 

comum presente em forragens de leguminosas (Reed, 1995). 

Os taninos apresentam uma grande diversidade de pesos moleculares e de 

complexidade (Makkar, 2003) e a característica chave que lhes confere as suas 

propriedades é a concentração invulgarmente elevada de grupos orto-hidroxifenólicos 

(Haslam, 1974). Nos TH estes estão maioritariamente associados a resíduos de ácido gálico 

ou elágico e nos TC os hidroxifenóis de anel B desempenham este papel. A sua 

concentração espacial também pode ser importante. Os taninos hidrolisáveis são, na 

generalidade dos casos, agentes biológicos mais potentes por unidade de massa do que os 

condensados (Haslam, 1974) e a capacidade de precipitar proteínas está directamente 

relacionada com o número de grupos galoil (Beart et al., 1985) tendo os TH maior 

capacidade de precipitar proteínas. Schofield et al. (2001) referem que os taninos com níveis 

mais elevados de galato esterificado serão mais activos biologicamente. Cheynier et al. 

(1999) observaram que taninos condensados de semente de uva continham cerca de 20 % 

de galato esterificado enquanto a epiderme da uva contém apenas 2 %, no entanto,. existem 

ainda poucos estudos relativos à actividade biológica dos taninos extraídos da semente e 

epiderme da uva. 
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2.3.1. Estrutura dos Taninos Condensados 

Os TC são polímeros de flavonóides e a sua reactividade com moléculas de 

importância biológica tem consequências nutricionais e fisiológicas importantes (Schofield et 

al., 2001). Os múltiplos grupos hidroxifenólicos levam à formação de complexos com 

proteínas (Hagerman et al., 1998), com iões metálicos (Foo et al., 1997) e com outras 

macromoléculas como os polissacáridos (Schofield et al., 2001). Devido à diversidade de 

estruturas e complexidade estrutural deste grupo de compostos, a análise dos taninos 

condensados é complexa, resultando na existência de vários métodos analíticos para a sua 

quantificação, tais como o método ácido-butanol, o método da vanilina, métodos 

calorimétricos para os fenóis totais, método do azul da Prússia, Folin-Ciocalteu, reacções de 

decomposição ácida, métodos gravimétricos, métodos baseados na alteração da actividade 

enzimática, precipitação proteica, PEG, HPLC e inibição do crescimento microbiano, entre 

outros. 

Os TC existem em misturas com muitas outras classes de compostos fenólicos 

vegetais. Segundo Reed (1995), é pelas relações inconsistentes entre a definição de TC e a 

análise de misturas de compostos polifenólicos que surgem dificuldades no estudo da 

influência nutricional dos taninos em forragens de leguminosas. Além desta “interacção 

indefinida” há ainda uma grande dificuldade em quantificar e qualificar os TC pelo facto dos 

diversos métodos existentes não serem concordantes, sendo essencial mencionar o método 

utilizado na sua determinação para ser possível efectuarem-se estudos mais detalhados e 

mesmo comparações entre resultados obtidos. A acrescentar à falta de concordância entre 

métodos, ainda não foi apresentado em bibliografia um factor de correlação que permita 

uniformizar os resultados obtidos por diferentes métodos permitindo avanços na 

investigação dos efeitos dos taninos condensados na proteína e mesmo na aplicação 

isolada destes compostos como aditivos alimentares. 

2.3.2. O Efeito dos Taninos Condensados nos Ruminan tes e Microrganismos do 

Rúmen 

Os taninos condensados têm efeitos benéficos e efeitos nefastos para os animais, 

sendo estes efeitos dependentes das quantidades e modo de administração. 

Nos ruminantes observa-se uma diminuição da ingestão de alimentos ricos em taninos 

atribuída à sua adstringência (Makkar, 2003). Além do sabor desagradável verifica-se 

também uma taxa de digestão mais lenta (maior enchimento do rúmen) na presença de 

taninos (Makkar et al., 1995a) também responsável pela diminuição da ingestão (Makkar, 

2003). 
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Relativamente à toxicidade dos taninos condensados, actualmente ainda não é 

possível provar-se a existência ou ausência de toxicidade causada por estes compostos. 

Garg et al. (1992) verificaram que quando ingeridos pelos animais elevados níveis de 

taninos, estes podem ter efeitos tóxicos podendo eventualmente, em casos extremos, levar 

à morte do animal. Makkar (2003) afirmou que os efeitos adversos observados pela ingestão 

de plantas taniníferas podem não reflectir o seu potencial tóxico, mas sim a toxicidade 

resultante dos taninos remanescentes ou dos produtos de degradação não eliminados pelo 

sistema de desintoxicação do animal. Este autor observou que os animais que 

habitualmente consomem plantas taniníferas desenvolvem mecanismos de defesa para 

estes compostos, ou por mecanismos enzimáticos ou através de proteínas salivares que 

anulam os seus efeitos adversos. Por outro lado Reed (1995) refere que os TC não são 

considerados tóxicos porque não são absorvidos, podendo estar associados a lesões na 

mucosa do tracto digestivo. Também foi observado que os taninos condensados afectam a 

taxa de produção de gás em maior dimensão do que o volume total de gás ou a 

digestibilidade verdadeira in vitro (Makkar et al. 1995a). Uma das possíveis razões para isto 

poderá ser o facto destes compostos diminuírem a capacidade de aderência dos 

microrganismos às partículas dos alimentos (Makkar et al., 1989). Efeitos negativos no 

processo digestivo pela complexação dos taninos com enzimas digestivas e proteína 

endógena foram relatados por Butler (1992). 

Tal como a questão da toxicidade, a capacidade de degradação dos taninos 

condensados pelos microrganismos ruminais ainda não é clara. Segundo Makkar et al. 

(1995a, b) os TC não são degradados pelos microrganismos do rúmen embora existam 

alguns resistentes a elevadas concentrações de taninos (Brooker et al., 2000). Makkar 

(2003) verificou que existem microrganismos capazes de trabalhar eficientemente na 

presença de elevadas concentrações de TC. De facto, a despolimerização dos TC por 

quebra das ligações C-C ainda não foi demonstrada em condições anaeróbias, o que tem 

suportado a hipótese do mesmo ocorrer no rúmen (McSweeney et al., 2001). Em 

contrapartida Makkar (2003) observou que os microrganismos presentes no rúmen podem 

desenvolver mecanismos adaptativos que lhes permitem degradar ou diminuir a actividade 

dos TC. Apesar de ensaios nutricionais quantitativos terem demonstrado perdas aparentes 

de TC no tracto gastrointestinal que possam advir do metabolismo microbiano (Perez-

Maldonado e Norton, 1996) estas observações necessitam de confirmação em ensaios 

conduzidos num modelo de degradação microbiana com TC (McSweeney et al., 2001). 

Os taninos condensados formam complexos com as células das paredes das bactérias 

do rúmen e enzimas bacterianas, o que pode alterar o crescimento bacteriano e reduzir a 

actividade proteolítica (Jones et al., 1993). McNabb et al. (1998) observaram uma redução 

significativa da hidrólise da rubisco (proteína vegetal) por bactérias ruminais com proporções 
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tanino condensado : proteína da ordem de 1:5, 1:2 e 1:1. Por sua vez, Min et al. (2005) 

observaram uma redução da taxa de crescimento de bactérias testadas in vitro com níveis 

crescentes de taninos condensados. Este facto, reflecte-se no rúmen por uma diminuição da 

degradação da proteína pelas bactérias, com diminuição de algumas populações 

bacterianas e um aumento da quantidade de proteína alimentar que não é degradada no 

rúmen e passa para o abomasum. Ainda não são conhecidas as características específicas 

das bactérias que lhes permitem continuar activas em concentrações de taninos 

condensados que inibem outras populações bacterianas (Min et al., 2005). 

Os estudos até agora têm sido conduzidos em plantas taniníferas e não em taninos 

purificados. A administração controlada de taninos purificados e complexados com 

nutrientes ou outras substâncias poderá ter diferentes efeitos no animal. 

2.3.2.1. Interacções entre Taninos e Microrganismos  do Rúmen e Adaptações  

Nas forragens contendo taninos, quando mastigadas pelos animais, estes compostos 

formam complexos insolúveis (Jones e Mangan, 1977) resultante dos TC presentes no 

rúmen se ligarem aos polímeros das paredes celulares das células bacterianas (Jones et al., 

1994) e aos nutrientes da dieta (Figura 11). 

 

 

Figura 11 – Comportamento dos taninos condensados no rúmen e complexação com a 
fracção proteica. Adaptação de Min et al. (2003). 

Foram observados diversos efeitos dos TC nos microrganismos do rúmen e os seus 

resultados são ainda contraditórios. Assim os efeitos benéficos na performance dos animais 

resultantes do aumento da proteína que chega ao intestino foram atribuídos à protecção da 

proteína alimentar e consequente aumento da proteína bypass pela acção dos taninos. 
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Makkar et al. (1995a e 1997) verificaram que a síntese da proteína microbiana in vitro foi 

mais eficiente na presença de taninos com reflexos no aumento da proteína total que atinge 

o intestino delgado. Contrariamente a estes resultados McSweeney et al. (2001) afirmaram 

que os taninos são geralmente considerados como inibidores do crescimento microbiano 

mas não são claros os mecanismos envolvidos. Por sua vez Jones et al. (1994) 

demonstraram que os TC na dieta induzem a alterações morfológicas em diversas espécies 

de bactérias do rúmen (Chiquette et al., 1988 e Jones et al., 1994). É portanto difícil e ainda 

pouco esclarecido, pela diversidade de resultados, o efeito dos taninos nos microrganismos. 

A capacidade de complexação dos taninos significa que os polifenóis são reactivos às 

células da parede celular das bactérias e às enzimas extracelulares excretadas 

(McSweeney et al., 2001). Ambas as interacções inibem provavelmente o transporte de 

nutrientes para as células e atrasam o crescimento do organismo de acordo com 

McSweeney et al. (2001). 

Bell et al. (1965) observaram que os TC da leguminosa Lespedeza cuneata inibiram a 

pectinase e celulase do licor de rúmen. Jones et al. (1994) verificaram que o crescimento 

das bactérias proteolíticas (Butyrivibrio fibrisolvens, Ruminobacter amylophilus e 

Staphylococcus bovis) foi reduzido pela presença de TC, mas uma estirpe da Prevotella 

ruminicola foi tolerante a TC (< 600 µg.ml-1). Estudos de McSweeney et al. (1998) indicaram 

que a capacidade de degradação dos fungos ruminais pode ser menos sensível aos efeitos 

inibidores dos TC do que a das bactérias celulolíticas. A capacidade de fungos ruminais 

celulolíticos degradarem a celulose não foi afectada pela exposição a 100 µg.ml-1 de TC da 

forragem de Lotus corniculatus (McAllister et al., 1994). De facto, foram identificados 

diversos microrganismos ruminais que conseguem tolerar elevadas concentrações de TC, 

nomeadamente Staphylococcus gallolyticus, estirpes intimamente relacionadas com 

Staphylococcus bovis e Staphylococcus gallolyticus, Clostridium sp. e bacilos Gram-

negativos pertencentes à classe das Proteobacteria (Nelson et al., 1998 e Brooker et al., 

1994). Verifica-se assim, uma grande diversidade de resposta dos microrganismos do 

rúmen à presença de TC, tendo sido observado por McSweeney et al. (2001) que, 

aparentemente, estirpes de bactérias intimamente relacionadas também podem diferir 

significativamente na sua tolerância a TC. 

O mecanismo de tolerância aos taninos não está esclarecido para estas bactérias mas 

já foram descritas estratégias para proteger o crescimento dos microrganismos em 

substratos ricos em fenóis. Estas estratégias envolvem a secreção de polissacáridos 

extracelulares (Brooker et al., 2000) que protegem a parede celular microbiana da acção dos 

taninos reactivos ou a formação de uma glicoproteína com afinidade de ligação para taninos 

(Chiquette et al., 1988), entre outras. McSweeney et al. (2001) afirmam que a diversidade de 

microrganismos ruminais tolerantes aos TC é provavelmente superior à já identificada. 
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A tolerância dos protozoários, fungos e bactérias fibrolíticas bem como o papel dos 

microrganismos tolerantes na degradabilidade/digestão de forragens de taniníferas ou 

alimentos contendo taninos necessita ainda de estudos aprofundados. Todos os estudos até 

então conduzidos para a determinação da tolerância dos microrganismos do rúmen 

baseiam-se no método de Osawa (1990), em que os microrganismos são isolados em 

placas de agar e é adicionada uma solução de taninos (condensados e/ou hidrolisáveis). 

Contudo, a interacção entre os taninos e os microrganismos do rúmen é 

provavelmente menor do que a esperada uma vez que os taninos formam complexos a pH 

ruminal com diversos compostos orgânicos, incluindo polissacáridos, proteínas e minerais 

(Jansman, 1993). O efeito dos taninos complexados na dieta na digestão não está 

necessariamente relacionado com o seu efeito na forma livre (Makkar, 2003). Aliás, Perez-

Maldonado e Norton (1996) demonstraram que as interacções com os compostos orgânicos 

da dieta resultaram numa perda efectiva de 78% dos TC livres no rúmen em ovinos e 

caprinos suplementados com Calliandra calothyrsus. Por isso, os nutrientes disponíveis na 

dieta também devem ser considerados em estudos de tolerância da população microbiana 

do rúmen aos TC, uma vez que os TC livres irão complexar os nutrientes e reduzir as suas 

interacções com os microrganismos. Estes nutrientes livres não foram considerados nos 

estudos conduzidos pelo método de Osawa (1990) abrindo-se assim uma nova porta ao 

estudo das interacções entre os TC e os microrganismos do rúmen. 

2.3.3. O Efeito dos Taninos Condensados no Valor Nu tritivo, Solubilidade e 

Degradabilidade da Fracção Proteica na Dieta dos Ru minantes 

O estudo do significado biológico das ligações taninos nutrientes tem sido um desafio 

desde há longa data. 

É do conhecimento geral que os TC complexam proteínas reduzindo a disponibilidade 

do azoto aos microrganismos do rúmen. Além de complexarem proteínas, os taninos 

também complexam minerais, amido e celulose (Reed, 1995), hemicelulose e pectinas 

(McSweeney et al., 2001) atrasando a sua digestão. O significado nutricional da ligação dos 

taninos à fibra neutro-detergente (NDF) foi estudado por uma combinação de diferentes 

metodologias. Makkar (2003) refere que os taninos condensados complexados com o NDF 

parecem ser inertes e não afectam a fermentação microbiana desde que se mantenham 

ligados. O efeito dos taninos na redução da degradação da fibra é tomado como um efeito 

antinutricional secundário em comparação com os efeitos na proteína (McSweeney et al., 

2001). Contudo, estudos de Barry et al. (1986) e Palmer e McSweeney (2000) 

demonstraram que a extensão na qual os TC influenciam a degradabilidade da fibra é 

reduzida. Em 2001 McSweeney et al. observaram que os taninos poderão reduzir a digestão 
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da fibra complexando a lenhinocelulose por impedir a digestão microbiana ou por inibir 

directamente os microrganismos celuloliticos ou ainda por ambos os mecanismos. 

Diferentes estudos foram realizados com o objectivo de aumentar a quantidade de 

proteína bypass utilizando diversas fontes de taninos. Hervas et al. (2000) aspergiram SBM 

(bagaço de soja) com uma solução de ácido tânico obtendo efeitos negativos ao nível da 

degradação ruminal e da digestão intestinal em ovinos. Driedger e Hatfield (1972) 

observaram um aumento significativo na taxa de crescimento, eficiência alimentar e balanço 

azotado em borregos aos quais foi administrada SBM tratada com 0,1 % de solução de 

ácido tânico. Por sua vez, Frutos et al. (2000) concluíram que a aplicação de taninos de 

quebracho aumentou a eficiência alimentar de alimentos ricos em proteína em ovinos. 

Também Makkar (2003) sugeriu que diversas leguminosas ricas em TC podem ser utilizadas 

com vantagem para aumentar a proteína bypass e aumentar a performance dos ruminantes. 

Preston (1992) concluiu que a taninífera Gliricidia sepium fornece proteína não degradável 

no rúmen e boas taxas de crescimento em bovinos e ovinos.  

A maioria dos estudos disponíveis referem-se principalmente à qualidade das 

proteínas disponíveis nas plantas taniníferas, no entanto é escassa a informação disponível 

acerca do potencial dos TC (como aditivos) para protegerem proteínas dos ingredientes da 

dieta. Ben Salem et al. (2005) observaram que suplementar pequenas quantidades de 

folhas de acácia a SBM potenciou o crescimento de borregos e que o efeito benéfico desta 

associação dependia do tempo de distribuição das folhas de acácia em relação ao tempo a 

que era fornecida a SBM. Estes resultados sugerem que os taninos das acácias impediram 

a degradação das proteínas da dieta, principalmente da SBM, pelos microrganismos do 

rúmen sem diminuir a ingestão ou a digestão da fibra. 

Adicionalmente a reactividade dos taninos pode variar com a origem dos mesmos 

(Ben Salem et al., 2005). Estudos in vitro demonstram que alguns TC são mais 

adstringentes do que outros (Osborne e McNeill, 2001 e Schofield et al., 2001), isto é, numa 

base g.g-1, TC purificados de um tipo de forragem podem precipitar mais proteína do que 

outros. Tal facto levanta a possibilidade de complexos TC : proteína cujos TC são 

particularmente adstringentes possam não se dissociar completamente pós-rúmen do que 

outros menos adstringentes. Consequentemente, nem todos os TC aumentam a proteína 

bypass da mesma forma (Andrabi et al., 2005). 

É universalmente aceite que a interacção entre proteína e o TC é dependente do pH: 

cada proteína tem um pH óptimo distinto (Jones e Mangan, 1977). Os taninos formam 

complexos estáveis e insolúveis com proteínas a pH 3,5-7,0 mas estes complexos 

dissociam-se a pH inferior a 3,5 (Jones e Mangan, 1977). No rúmen os Complexos Tanino 

condensado : Proteína (CTP) são considerados estáveis. Contudo, os CTP podem dissociar-
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se pós-rúmen em consequência dos extremos de pH que se verificam (McNabb et al., 1996). 

O pH no abomasum bem como o pH elevado do intestino delgado podem estimular a 

dissociação (Andrabi et al., 2005). Tal informação foi extrapolada de diversos estudos in 

vitro onde os TC precipitavam as proteínas em intervalos de pH de 3 a 7 mas não fora deste 

intervalo (Perez-Maldonado et al., 1995; Diaz-Hernandez et al., 1997). Este pressuposto é a 

base da hipótese de que os TC podem melhorar a disponibilidade de proteína na dieta 

reduzindo a desaminação das proteínas no rúmen nas dietas onde a proteína degradável 

excede as necessidades microbianas (Mangan, 1988; Barry et al., 1986, McNeill et al., 

1998). Por isso as proteínas da dieta complexadas com taninos não são degradadas no 

rúmen e são libertadas no abomasum. Assim, a absorção de aminoácidos no intestino será 

possível (Ben Salem et al., 2005). Andrabi et al. (2005) observaram in vivo a mesma 

digestibilidade ao nível do abomasum e intestino entre proteína complexada com taninos 

(proteína marcada com 15N) e proteína sem TC. 

Outros factores além do pH podem estimular a dissociação dos CTP, por exemplo, a 

adição de enzimas digestivas e fluído do abomasum ou do intestino aos CTP, podem 

potenciar a dissociação dos mesmos (McNabb et al., 1998). Assim é importante assegurar 

condições o mais próximas possível do ambiente in vivo em estudos do comportamento dos 

CTP (Perez-Maldonado et al., 1995). 

A força da ligação dos CTP depende das características tanto dos TC como das 

proteínas, e.g., massa molar, estrutura terciária, ponto isoeléctrico e compatibilidade dos 

locais de ligação (Silanikove et al., 2001). Os TC têm um número grande de grupos fenólicos 

livres que formam ligações fortes através de pontes de hidrogénio em diversos locais das 

proteínas e podem também complexá-las por ligações hidrofóbicas (Haslam, 1989). O 

aquecimento, a exposição à radiação UV e a reacção da polifenoloxidase pode levar a 

polimerização oxidativa, e os taninos condensados podem formar ligações covalentes com 

proteínas (Hagerman, 1989) mais difíceis de dissociar. A afinidade dos taninos é maior para 

proteínas ricas em prolina, glutamina e glicina (Hagerman, 1989). 

2.3.4. O efeito dos Tanino Condensado na Produção A nimal 

Ao influenciar a absorção dos nutrientes, os TC influenciam inevitavelmente diversos 

factores da produção animal, nomeadamente o crescimento, a produção de lã, a reprodução 

e a produção e composição de leite. 

Waghorn et al. (1999) afirmaram que a presença de taninos condensados na dieta, em 

concentrações inferiores a 100 g.kg-1 MS, poderiam aumentar a performance dos 

ruminantes. Min et al. (2003) referiram que concentrações de TC entre 20 a 45 g.kg-1 MS 

melhoraram a eficiência do uso do N e aumentaram os ganhos diários de peso em borregos 
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alimentados com forragens como Lotus corniculatus. Por outro lado, foi verificada uma 

diminuição da ingestão voluntária de alimento, da digestibilidade da dieta e taxa de 

crescimento em ovinos alimentados com níveis elevados de taninos condensados (superior 

a 55 g.kg-1 MS). De realçar que se torna difícil comparar estes valores, uma vez que os 

métodos utilizados para o doseamento dos taninos foram diferentes. 

A lã é sobretudo constituída por proteína, com elevado conteúdo de cistina sendo 

influenciada pela disponibilidade da dieta em aminoácidos sulfurados (Reis, 1979). Min et al. 

(1998, 1999) observaram um efeito benéfico de 10 % no crescimento da lã quando 

administrados TC entre 22 a 38 g TC.kg-1 MS. Acima deste valor a resposta foi negativa e 

abaixo do mesmo não se conseguiu obter um padrão definido de resposta da produção de lã 

relativamente à dose de TC administrada. 

A nutrição é um factor de extrema importância para que o animal possa utilizar todo o 

seu potencial genético. Min et al. (2003) verificaram (média de 3 estudos) que em ovinos em 

pastoreio (azevém/trevo branco) ao lhes ser fornecido Lotus corniculatus aumentaram a taxa 

de ovulação em 22 %. Este resultado pode ser parcialmente explicado pelo possível 

aumento da proteína bypass e consequente aumento do nível de proteína/aminoácidos 

essenciais absorvidos pelos animais. Neste estudo também se verificou um aumento na 

taxa de fertilidade (1,70 vs. 1,4) (aumento do número de corpos lúteos/ovulação). Uma 

possível justificação é a redução da produção de amónia no rúmen, com consequente 

redução do nível de amónia no plasma sanguíneo, que poderia causar redução na 

sobrevivência dos embriões (Kaur e Arora, 1995). Os TC podem ter contribuído para a 

diminuição da amónia no plasma. 

Woodward et al. (1999) verificaram um aumento de 60 % na produção de leite e um 

aumento de 10 % da quantidade de proteína no leite de vacas alimentadas com Lotus 

corniculatus vs. Lolium perene. Por sua vez o fornecimento de Lotus corniculatus em 

ovelhas lactantes não teve qualquer efeito na produção de leite mas teve reflexo nos teores 

de gordura, lactose e proteína em 21, 12 e 14 %, respectivamente (Wang et al., 1996). É de 

realçar que estes aumentos foram conseguidos, em ambos os estudos, sem aumento da 

ingestão voluntária de alimento nos animais, o que traduz uma maior eficiência alimentar. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. ESTUDOS PRELIMINARES – ESTUDO 1 

No presente subcapítulo serão descritas as metodologias dos ensaios preliminares, 

efectuados para definição das condições experimentais necessárias à prossecução do 

estudo do efeito dos taninos condensados, extraídos da grainha de uva (Vitis vinífera L.), na 

degradabilidade e digestibilidade da fracção proteica do grão de Lupinus albus variedade 

Estoril. Apresentar-se-á aqui também a metodologia definida para a determinação da massa 

molar dos complexos tânico proteicos por cromatografia de exclusão molecular. 

3.1.1. Caracterização do Grão de Lupinus albus  L. 

No presente trabalho foram utilizados grãos de Lupinus albus variedade Estoril 

adquiridos na Fertiprado. 

Estes foram moídos num moinho com matriz de 2 mm e determinada a sua 

composição química. Esta foi analisada em duas amostras e os resultados apresentados 

correspondem à média das mesmas. Foram determinados os seguintes parâmetros:  

a) Matéria Seca (MS) a 105 ºC 

b) Cinza por incineração completa a 550 ºC 

c) Proteína Bruta (PB) pelo método de Kjeldhal 

d) Gordura Bruta (GB) pelo processo de Soxhlet 

e) Fibra neutro-detergente (NDF), Fibra ácido-detergente (ADF) e Lenhina ácido-

detergente (ADL) de acordo com Robertson e Van Soest (1981). 

Foi também determinado o pH, por uma adaptação ao método de Inklaar e Fortuin 

(1969), onde se verifica a solubilidade máxima da fracção proteica do grão em estudo. Para 

tal foram testados 3 níveis de pH (4, 5 e 6) e 3 concentrações salinas diferentes (0,15 M 

NaCl, 0,25 M NaCl, 0,35 M NaCl) do seguinte modo: 

1) foi feita uma toma de grão de tremoço moído (matéria original) correspondente a 

0,25g de proteína bruta na matéria original, para um tubo de centrífuga de 50 ml 

(tubo Ci) – utilizaram-se 9 tubos (3 níveis de pH x 3 concentrações salinas); 

2) a estes tubos com as respectivas tomas foram adicionados 10 ml da respectiva 

solução salina (0,15, 0,25 ou 0,35 M NaCl); 
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3) a cada conjunto de 3 tubos Ci com a mesma concentração salina foi ajustado o pH 

de cada um deles a diferentes valores (4, 5 e 6) com HCl 1 N ou NaOH 1 N, 

correspondendo assim a 9 combinações diferentes de pH/concentração salina; 

4) os tubos foram a centrifugar durante 30 minutos a 3 000 r.p.m.; 

5) após centrifugação foi retirado o sobrenadante para um tubo falcon de 50 ml (tubo S) 

e repetiram-se os passos 2 e 3 com o resíduo dos tubos de centrífuga; 

6) após nova centrifugação retirou-se novamente o sobrenadante tendo este sido 

adicionado ao existente no tubo S e o conteúdo homogeneizado com um vortex; 

7) dos tubos S (em duplicado) foram pipetados 5 ml para determinação do teor de 

proteína solúvel pelo método de Kjeldahl; 

8) a percentagem de solubilidade da proteína foi calculada para diferentes valores de 

pH e concentração salina (e.g. proteína solúvel / proteína bruta na toma inicial do 

grão de tremoço na MS). 

3.1.2. Caracterização da Fracção Taninos Condensado s 

Os TC utilizados foram adquiridos na La Gondomenque SCA, Gruviers – Lascours, 

França, provenientes de extracto de grainha de uva (Vitis vinífera L.), subproduto da 

indústria vitivinícola. Foi determinada a composição tânica do Extracto de Grainha de Uva 

(EGU) pela análise das proantocianidinas e sua decomposição em: 

a) fracção dos monómeros; 

b) fracção dos oligómeros; 

c) fracção dos polímeros; 

d) teor total de taninos condensados; 

O método utilizado para esta análise foi o método de separação e doseamento das 

proantocianidinas de acordo com o seu grau de polimerização desenvolvido pelo laboratório 

Ferreira Lapa (ISA) em Fevereiro de 1999, tendo por base os métodos de Sun et al. (1998a), 

Sun et al. (1998b) e Bernard e Jouret (1962). 

3.1.3. Preparação das Amostras e Formação dos Compl exos Tanino:Proteína 

Os grãos de Lupinus albus L. após moenda foram divididos em 4 porções idênticas 

para a aplicação de 3 níveis diferentes de incorporação de proantocianidinas (T0, T1 e T2). 

Os rácios tanino : proteína utilizados foram baseados no nível máximo de aplicação de 

taninos de 1/2,5 (tanino/proteína) sugerido por Makkar (2003). Os três tratamentos utilizados 

foram: 

� T0 (0 tanino condensado / 2,5 proteína); 
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� T1 (0,45 tanino condensado / 2,5 proteína); 

� T2 (1 tanino condensado / 2,5 proteína). 

Tomas de 5 g de grão moído de Lupinus albus L. foram colocadas dentro de cápsulas 

de cerâmica com cerca de 3 cm de diâmetro. Para a aplicação dos taninos condensados foi 

utilizada a acetona como solvente sendo preparadas 4 soluções de acetona a 70 % (v/v) 

com os extractos de grainha de uva. As 4 soluções foram preparadas tendo em conta as 4 

concentrações de proantocianinas a aplicar à fracção proteína bruta do grão de tremoço 

(determinada em 3.1.1.) e considerando a composição em taninos condensados 

(determinada em 3.1.2.) do extracto de grainha de uva (Quadro 4). Para solubilização do 

extracto de grainha de uva em acetona utilizou-se uma placa de agitação magnética a 50 ºC 

durante 10 minutos. As soluções, devido à fotossensibilidade dos taninos condensados, 

foram preparadas nos dias da preparação dos complexos CT : proteína em frascos opacos. 

 

Quadro 4 – Concentração do EGU em solução de acetona em função do nível de taninos 
condensados a aplicar 

Tratamento Solução acetona Concentração EGU (g.L-1) 

T0 acetona a 70 % (v/v) 0 

T1 acetona a 70 % (v/v) 27,55 

T2 acetona a 70 % (v/v) 61,52 

 

Ao conteúdo de cada cápsula foram aplicados 15 ml da respectiva solução e de 

seguida foram à estufa a 50 ºC durante 24 h, tendo o material ficado aglutinado adquirindo a 

amostra após tratamento a forma de uma pastilha. Posteriormente as amostras (em formato 

de pastilha) foram pesadas e colocadas em sacos de nylon (poros de 42 µm com dimensão 

de 12 cm x 7 cm) previamente secos (24 h na estufa a 50 ºC) e pesados, e devidamente 

identificados. 

Amostras em sacos de nylon, para os 3 tratamentos, foram preparadas em quantidade 

suficiente para obter resíduos de incubação que permitissem a posteriori realizar as 

determinações do teor de proteína, solubilidade e massa molar. 

Além do controlo do pH e temperatura é relevante mencionar que no presente estudo 

a formação dos complexos foi feita antes da exposição ao rúmen, o que constitui uma 

vantagem no controlo e previsão do efeito dos taninos nas proteínas. Komolong et al. (2001) 

obteve maus resultados ao adicionar à dieta um extracto de taninos condensados sem estes 

estarem complexados à fracção proteica, verificando que se complexaram a outros 

compostos no rúmen não aumentando a quantidade de proteína bypass. Tal como referido 
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por Ben Salem et al. (2005), os taninos condensados ao serem administrados já sob a forma 

de complexo reduzem a possibilidade de se complexarem com outros nutrientes ou mesmo 

com as células das paredes celulares dos microrganismos ou enzimas digestivas. Neste 

estudo foram criadas as condições experimentais para se poder estudar os efeitos dos 

taninos condensados somente na fracção proteica do grão administrado, minimizando-se 

também as possíveis influências ambientais na formação dos complexos per si. 

3.1.4. Animais e Dieta 

Foram utilizados 3 carneiros de raça Merino Branco com cânulas ruminais, adultos, de 

pesos vivos médios de 50 kg, estabulados em gaiolas metabólicas durante o decorrer do 

trabalho experimental. 

Os animais foram alimentados duas vezes por dia (8:30 h e 16:30 h) recebendo por 

dia cada animal (em duas refeições idênticas) 700 g de feno de Avena sativa – Vicia Sativa 

e 300 g de concentrado (Quadro 5). Durante todo o período de ensaio os animais tiveram 

água à sua disposição e a alimentação foi suficiente para cobrir as suas necessidades 

energéticas de conservação (Bhargava e Ørskov, 1987). A condição corporal dos animais 

manteve-se ao longo de todo o ensaio. 

Em dois dias aleatórios, durante o período de ensaio, foi determinado o pH do licor de 

rúmen em diferentes intervalos de tempo, após a distribuição de alimento, a fim de verificar 

a estabilidade deste parâmetro. 

Quadro 5 – Composição do concentrado 

Constituinte % 

Cevada 50,1 

Casca de Soja 21,7 

Bagaço de Soja 25,0 

Sal 1,0 

Fosfato Bicálcico 1,7 

Vitaminas 0,5 

 

3.1.5. Caracterização dos Complexos Tânico - Protei cos 

Para caracterização da estabilidade dos complexos tanino condensado : proteína foi 

utilizado o método da cromatografia de exclusão molecular. Para tal foram utilizadas 

amostras de CTP em duas fases distintas: 
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� sem incubação no rúmen (T0 e T2, grão de Lupinus albus L. sem e com tanino, 

respectivamente); 

� após incubação no rúmen – resíduos (T0 e T2, grão de Lupinus albus L. sem e 

com tanino, respectivamente). 

A primeira, sem incubação ruminal, para determinar o grau de complexação das 

proantocianidinas à fracção proteica do grão de Lupinus albus L. e a segunda, após 

incubação ruminal, para determinar a estabilidade do complexo proantocianidina:proteína 

após passagem pelo rúmen. 

Foi utilizada uma coluna HiPrepTM 26/60 Sephacryl S-200 High Resolution da GE 

Healthcare para determinação de massa molar (Figura 12) seguindo o procedimento 

descrito em 3.4.1.. 

De seguida apresentam-se os procedimentos de preparação e calibração da coluna, 

eluição das amostras para determinação de massa molar, limpeza e conservação da coluna. 

3.1.5.1. Preparação da Coluna 

A coluna foi ligada a um colector (Fraction collector Frac-920 da GE Healthcare) para 

recolha das amostras eluídas. Entre o colector e a coluna foi colocado um detector de UV 

com registador de modo a possibilitar a detecção dos picos de eluição. A jusante da coluna 

estava ligada uma bomba peristáltica (Peristaltic Pump P-1 da GE Healthcare) que permitia 

o fluxo de passagem das amostras. Na Figura 12 apresenta-se o esquema de montagem da 

coluna HiPrepTM 26/60 Sephacryl S-200 High Resolution. Todos estes componentes 

estavam ligados através de tubos capilares. 

 

 

 

Figura 12 – Esquema de montagem da coluna HiPrepTM 26/60 Sephacryl S-200 HR 

Visto ser a primeira vez que se utilizou a coluna, esta teve de ser equilibrada e 

calibrada. Para isto foi preparada uma solução tampão (50 mM de TRIS, 0,35 M NaCl, pH 6) 

correspondente às condições óptimas de pH e salinidade para uma maior solubilidade da 

proteína do grão em estudo. Foi neste tampão que foram preparadas todas as amostras a 

eluir na coluna. O volume da coluna (Vt) é de 320 ml; 

Foram determinados os fluxos de eluição de acordo com as várias posições da bomba 

(Quadro 14) e programado o colector de modo a que por tubo fossem recolhidos 5 ml de 

volume de eluição. 

Bomba Amostra Coluna 
Detector 

UV 
Colector 
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Todas as soluções que foram eluídas na coluna tiveram de ser desgaseificadas e 

filtradas previamente, de modo a não entrar ar ou qualquer partícula que pudesse interferir 

com a eluição das amostras. 

3.1.5.2. Primeira Utilização da Coluna 

Aquando da primeira utilização da coluna ou da sua utilização após um período de 

inactividade, foram tomados os seguintes procedimentos: 

1) eluiram-se na coluna 160 ml (metade do volume da coluna) de água destilada a um 

fluxo de 1,3 ml.min-1; 

2) seguidamente eluiram-se na coluna 640 ml (duas vezes o volume da coluna) de 

solução tampão a um fluxo de 2,6 ml.min-1. 

3.1.5.3. Calibração da Coluna 

Para calibração da coluna eluiu-se em primeiro lugar 4 ml de azul dextrano com uma 

concentração de 2 mg.ml-1 de solução tampão (fluxo de 2,6 ml.min-1) para determinação do 

volume vazio da coluna. O volume de solução de azul dextrano deve corresponder a cerca 

de 1 % do volume vazio da coluna (V0). Após recolha das amostras no colector a 

absorvância da solução recolhida nos diversos tubos do colector (1,…,n) foi lida em 

espectrofotómetro (absorvância a 280 nm - UV). V0 corresponde ao somatório do volume de 

recolha (∑ V(1,…,(n-x))) até ao tubo onde se verificou o pico de absorvância (n-x); 

Após determinação do V0 seguiu-se a eluição das diversas proteínas de massa molar 

conhecida (Gel Filtration Calibration Kit, 17-0441-01 high molecular weight Lote: 327483 e 

17-0442-01 low molecular weight Lote: 332114A, da Amersham Biosciences) para 

determinação da curva de calibração da coluna. O procedimento foi o mesmo do descrito 

para o azul dextrano mas com as seguintes concentrações e volumes de amostra: 

i) Ferritina: 2 ml de concentração 1 ml.min-1 de solução tampão; 

ii) Catalase: 2 ml de concentração 5 ml.min-1 de solução tampão; 

iii) Aldolase: 2 ml de concentração 5 ml.min-1 de solução tampão; 

iv) Albumina: 2 ml de concentração 5 ml.min-1 de solução tampão; 

v) Ribonuclease A: 2 ml de concentração 5 ml.min-1 de solução tampão; 

vi) Ovalbumina: 2 ml de concentração 5 mg.ml-1 de solução tampão; 

vii) Quimotripsinógeneo A: 2 ml de concentração 5 ml.min-1 de solução tampão. 

Após recolha das amostras no colector, a absorvância da solução recolhida nos 

diversos tubos do colector (1,…,n) foi lida em espectrofotómetro (absorvância a 280 nm - 

UV). Para estas proteínas foram determinados os volumes de eluição (Ve) que 
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correspondem ao somatório do volume de recolha (∑ V(1,…,(n-x))) até ao tubo onde se verificou 

o pico de absorvância (n-x); 

Todas as amostras foram eluídas em duplicado. 

A curva de calibração da massa molar define a relação entre os volumes de eluição 

dos padrões e o logaritmo da sua massa molar conhecida (Quadro 6). Foi utilizado o 

parâmetro Kav para a preparação desta curva, onde 

Kav� Ve- V0
Vt- V0

; 

Ve é o volume de eluição da proteína; 

V0 é o volume vazio da coluna = volume de eluição do azul dextrano; 

Vt é o volume total da coluna (320 ml). 

 

Quadro 6 – Massa molar das proteínas utilizadas na calibração da coluna 

 Massa molar (Mr) 

Ferritina 440 000 Da 

Catalase 232 000 Da 

Aldolase 158 000 Da 

Albumina 67 000 Da 

Ribonuclease 13 700 Da 

Ovalbumina 43 000 Da 

Quimotripsinógeneo 25 000 Da 

 

Após determinação dos valores de Kav para cada proteína padrão (escala linear), 

desenhou-se um gráfico em que se utilizaram estes valores e os pesos moleculares reais de 

cada proteína padrão (escala logarítmica). De seguida determinou-se a recta de correlação 

entre os diversos pontos bem como a respectiva equação finalizando-se assim a calibração. 

Após períodos de inactividade da coluna, a limpeza e conservação da mesma foi 

efectuada com solução de etanol a 20 % (v/v), de acordo com as especificações do 

fabricante (GE Healthcare). 
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3.1.5.4. Determinação da Massa Molar por Cromatogra fia de Exclusão Molecular 

3.1.5.4.1 Preparação das Amostras 

Para determinação da massa molar, tal como foi dito anteriormente, utilizaram-se 

amostras dos tratamentos T0 e T3. Estas foram preparadas de acordo com o método de 

Inklaar e Fortuin (1969) para pH 6 e concentração salinas de 0,35 M NaCl do seguinte 

modo: 

1) foram feitas 3 tomas por amostra de complexo tanino condensado:proteína dos 

tratamentos T0 e T3 (matéria seca) correspondente a 0,25 g de proteína bruta na 

MS, por tubo de centrifuga de 50 ml (tubo Ciii); 

2) a estes tubos Ciii foram adicionados 10 ml de solução de acetona a 70 % (v/v) com 

NaCl 0,35 M ajustando-se o pH a 6 com HCl 1 N ou NaOH 1 N; 

3) os tubos Ciii foram a centrifugar durante 30 minutos a 3 000 r.p.m.; 

4) após centrifugação foi retirado o sobrenadante para um tubo falcon de 50 ml (tubo F) 

e repetiram-se os passos 2 e 3 com o resíduo dos tubos de centrífuga Ciii; 

5) após nova centrifugação retirou-se novamente o sobrenadante, tendo este sido 

adicionado ao tubo F. Para homogeneização do conteúdo utilizou-se um vortex; 

6) do conteúdo do tubo F foram utilizadas 2 x 2 ml para determinação da massa molar. 

Estas amostras foram previamente desgaseificadas e filtradas. 

Utilizou-se acetona a 70 % (v/v) pelo facto de, em solução aquosa, não se verificar a 

solubilidade das proantocianidinas. 

3.1.5.4.2 Determinação da Massa Molar 

Para a determinação da massa molar das amostras tomadas dos tubos F eluiram-se 

na coluna 2 ml de cada amostra a um fluxo de 2,6 ml.min-1. Após identificação dos picos de 

eluição das amostras e recolha no colector das mesmas, foi lida em espectrofotómetro 

(absorvância a 280 nm - UV) a absorvância da solução recolhida nos diversos tubos do 

colector (1,…,n). O volume de eluição Ve corresponde ao somatório do volume de recolha 

(∑ V(1,…,(n-x))) até ao tubo onde se verificou o pico de absorvância (n - x); 

Determinaram-se os valores de Kav e por regressão, utilizando a recta de calibração, 

foram calculadas as massas molares. 

3.2. CINÉTICA DE DEGRADAÇÃO DA FRACÇÃO PROTEICA NO RÚMEN - 

ESTUDO 2 

As perdas de proteína no rúmen foram estimadas pela técnica do saco de nylon 

(Ørskov et al., 1980). Foi utilizado um saco de nylon (poros de 42 µm; dimensões: 12 cm x 
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7 cm) com aproximadamente 5 g de amostra (complexo tanino condensado : proteína 

preparado em 3.1.3.) por tratamento (T0, T1, e T2), por animal (3 animais), por tempo de 

incubação (0, 3, 6, 9, 16, 24, 48 e 72 h) por série. Para colocação dos sacos no rúmen, este 

são presos a um cordão de nylon de 2 mm de diâmetro (inerte e não degradável pelos 

microrganismos do rúmen) de acordo com o esquema apresentado na Figura 13. Todos os 

sacos se encontravam devidamente identificados. 

 

 

Figura 13 – Esquema de preparação dos sacos de nylon para incubação no rúmen 
(A – incubação de 6 sacos de nylon; B – encubação de 3 sacos de nylon) 

 

Aquando das incubações o cordão de nylon com os sacos é colocado dentro do rúmen 

através da abertura da canula ruminal e fica fixado nesta, no local entre dois nós indicado 

com o símbolo � (Figura 13), que depois é fechada. O número máximo de sacos a incubar 

por animal foi de 6 sacos, correspondendo a um máximo de 2 tempos de incubação 

diferentes, e ocorreu no caso das 24 e 48 horas e das 3 e 6 horas que eram incubados em 

simultâneo. Nestes casos, após o decorrer do primeiro tempo de incubação, retiravam-se os 

sacos correspondentes na zona indicada pelo símbolo � (Figura 13) e voltavam-se a 

colocar os restantes sacos no rúmen. Após serem retirados do rúmen os sacos eram 

lavados em água corrente para remoção de partículas alimentares que se encontravam na 

superfície dos mesmos e rapidamente congelados para parar a actividade microbiana 

(aproximadamente -16ºC). Os sacos para as determinações das 0 horas não foram expostos 

a incubação no rúmen, tendo sido congelados dai em diante sofrido o mesmo tratamento 

dos sacos com resíduos de incubação. Este procedimento repetiu-se em 3 séries 

consecutivas. No Quadro 7 é apresentado o esquema genérico das incubações realizadas 
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por animal e por série. No total, por tratamento, obtiveram-se 72 sacos com resíduos 

(perfazendo um total de 216 amostras). 

Quadro 7 – Esquema de incubações por série para os tempos de incubação utilizados 

 SegundaSegundaSegundaSegunda    TerçaTerçaTerçaTerça    QuartaQuartaQuartaQuarta    QuintaQuintaQuintaQuinta    SextaSextaSextaSexta    SSSS    DDDD SegundaSegundaSegundaSegunda    

Incubar sacos         
Horas 8,30h 

 
8,30h 8,30h 8,30h    

T. incubação 24h (a) e 
48h (b)  

3h (c) e 
6h (d) 9h (f) 72h (g)    

   
16,30h 

     

   
16h (e) 

     
Retirar sacos         

Horas 
 

8,30h 8,30h 8,30h 
   

8,30h 
T. incubação 

 
24h (a) 48h (b) 16h (e) 

   
72h (g) 

   
11,30h 17,30h 

    
   

3h (c) 9h (f) 
    

   
14,30h 

     

   
6h (d) 

     
 

As perdas por lavagem foram determinadas de acordo com Bruno-Soares et al. (2000) 

após descongelação dos sacos de nylon com resíduo. Os sacos para as determinações das 

0 horas não foram expostos a incubação no rúmen, tendo sido congelados dai em diante 

sofrido o mesmo tratamento dos sacos com resíduos de incubação. 

Os teores de proteína bruta dos resíduos foram determinados pelo método de 

Kjeldhal. Foi determinado o teor de proteína bruta de cada resíduo de cada saco de nylon 

(n = 72 para cada um dos tratamentos utilizados T0, T1, T3). 

Na aplicação do método dos sacos de nylon, a degradação do substrato foi descrita 

pelo modelo (Equação 1) de Ørskov e McDonald (1979), onde p (quantidade perdida / 

quantidade incubada) representa as perdas no rúmen no tempo t (em horas), e a, b e c são 

as constantes. O parâmetro a representa a fracção solúvel (assumida como 

instantaneamente degradada), b representa a parte degradável da fracção insolúvel 

(assumida como a fracção potencialmente degradável) e, por último, c representa a taxa de 

degradação da fracção b. O valor da soma dos parâmetros a e b representa a fracção 

potencialmente degradável, i.e., a quantidade de proteína que pode ser dissolvida e 

degradada no rúmen dado o tempo suficiente. 

� � �  � �1 � �����…,…� � 0………………..………….. [1] 

Os valores estimados dos parâmetros a, b e c utilizados em conjunto com uma 

estimativa da taxa de passagem do rúmen (k) permitiram a avaliação da degradabilidade 

efectiva da fracção proteica (ECPD) – Equação 2, utilizando para os valores da taxa de 

passagem das partículas (k h-1 = 0,08) 
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���� � � ���
�� ……………………………………………[2] 

Os coeficientes de regressão foram calculados pelo programa S-Plus 2000. 

3.3. DIGESTIBILIDADE IN VITRO DA FRACÇÃO PROTEICA - ESTUDO 3 

Para a determinação da digestibilidade da fracção proteica foram utilizados resíduos 

resultantes da incubação no rúmen das 16 h e 24 h de acordo com Calsamigla e Stern 

(1995). Para este estudo utilizaram-se todos os tratamentos descritos em 3.1.3. (T0, T1 e 

T2) e um quarto tratamento T3 (0,75 tanino condensado / 2,5 proteína). Este quarto 

tratamento foi introduzido para verificar a linearidade da relação dos taninos condensados 

da diminuição da degradabilidade ruminal, em consequência dos resultados obtidos no 

estudo descrito em 3.2. Para a preparação das amostras para incubação no rúmen foram 

seguidos os procedimentos descritos em 3.1.3. O solvente utilizado para a aplicação dos 

taninos condensados, no caso do tratamento T3 foi também uma solução de acetona a 70 % 

(v/v) com a respectiva concentração de extracto de grainha de uva, 45,91 g.L-1. 

Nove sacos de nylon, contendo aproximadamente 5 g do complexo tanino : proteína 

formado, foram utilizados por tratamento (T0, T1, T2 e T3), por animal (3x) e para os tempos 

de incubação 16 h e 24 h, realizando-se por isso 9 incubações para cada tempo de 

incubação e para cada animal. Assim, obtiveram-se n = 27 sacos com resíduos por 

tratamento e por tempo de incubação de forma a obter uma quantidade suficiente de resíduo 

de incubação para as determinações subsequentes. Por incubação foram colocados no 

rúmen 4 sacos de nylon, cada um correspondendo a um tratamento utilizado (Figura 14). 

Todos os sacos encontravam-se devidamente identificados. Em alguns casos verificou-se a 

rotura do saco de nylon tendo sido eliminado este resíduo uma vez estaria comprometida a 

representatividade da amostra que remanesceu no saco, daí n, por tratamento, variar entre 

27 e 25 (Anexo III, Quadro 18 e 19 – degradabilidade da matéria seca). 

 

 

Figura 14 - Esquema de preparação dos sacos de nylon para incubação no rúmen 
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Os resíduos obtidos foram agrupados por tratamento (T0, T1, T2 e T3) e tempo de 

incubação, constituindo quatro amostras que foram homogeneizadas e divididas em 3 

fracções idênticas (A, B, C), ficando com 4 (tratamentos) x 3 (fracções) x 2 (tempos de 

incubação) amostras para determinação do teor de proteína bruta (AT0, AT1, AT2, AT3, 

BT0, BT1, BT2, BT3, CT0, CT1, CT2, CT3) e respectiva degradadabilidade da fracção 

proteica no rúmen (determinada em duplicado). A cada uma destas 24 amostras foi 

posteriormente determinada a digestibilidade da fracção proteica em duplicado. O intuito 

deste trabalho foi a verificação da existência ou não de diferenças na digestibilidade 

intestinal de tremoço com ou sem taninos e não a determinação do valor absoluto da 

digestibilidade intestinal. 

A digestibilidade foi avaliada utilizando os dois tempos de incubação ruminal (16 h e 

24 h) de acordo o método de Calsamigla e Stern (1995) adaptado – método dos 3 passos. O 

método consiste em três fases, a primeira fase in situ – determinação da fracção proteica 

não degradada no rúmen utilizando o método dos sacos de nylon, a segunda e a terceira 

fase in vitro – determinação da digestibilidade da fracção proteica no abomasum e intestino 

delgado. 

 

A. Digestibilidade in vitro ao nível do abomasum 

1. Foram pesadas amostras de resíduos ruminais, das 16 h e 24 h, com 15 mg de N, 

para tubos de centrífuga de 50 ml (tubo Cii). 

2. Adicionaram-se aos tubos Cii 10 ml de HCl 0,01 N (pH≈2) contendo 1 g.L-1 de 

pepsina (Sigma P-7012, Sigma) e estes foram agitados (vortex) para permitir o 

acesso das enzimas ao substrato. 

3. Posteriormente foram incubados a 38 ºC durante 1 h em banho-maria com agitação 

(Figura 15). 

 

Figura 15 – Esquema de agitação no banho-maria 
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B. Digestibilidade in vitro ao nível do intestino da fracção proteica 

1. Após a incubação anterior, a solução dos tubos Cii foi imediatamente neutralizada 

pela adição de 0,5 ml de NaOH 1 N. 

2. Posteriormente adicionaram-se 13,5 ml de solução de pancreatina. Esta solução 

consistiu numa solução tampão de fosfato de potássio 0,5 M a pH 7,8 (ajustado com 

HCl 1 N ou NaOH 1 N) contendo 50 ppm de timol e 3 g.L-1 de pancreatina (Sigma – 

7545, Sigma).  

3. Para a preparação da solução tampão de fosfato de potássio diluiu-se a solução 

combinada (K2HPO4 e KH2PO4) 1M em água destilada para obter a concentração 

pretendida (ver Anexo 1). Por exemplo, para a preparação da solução tampão a 

0,5 M adicionaram-se 90,8 ml de K2HPO4 1 M a 9,2 ml de KH2PO4 1 M, perfazendo-

se o volume de 200 ml com água destilada. 

4. Imediatamente após incubação adicionaram-se 3 ml de solução de ácido 

tricloroacético (TCA) 100 % (p/v) aos tubos Cii para parar a actividade enzimática e 

agitaram-se os mesmos no vortex deixando-os posteriormente a repousar durante 20 

minutos. 

5. Os tubos Cii foram centrifugados a 12 000 r.p.m. (Ø rotor = 17 cm) durante 35 

minutos e determinado o azoto solúvel do sobrenadante pelo método de Kjeldahl, 

utilizando tomas de 1 ml em duplicado e a digestibilidade da fracção proteica foi 

determinada pela seguinte equação: 

( ) 100
amostra na  totalN de quantidade

tesobrenadan no solúvel N de quantidade
  ncreatinaPepsina/Pa idadeDigestibil % ×=

 

3.4. TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

Na utilização do modelo de Ørskov e McDonald (1979), os parâmetros de degradação 

(a, b, c) foram obtidos pelo ajustamento das perdas de azoto no rúmen ao modelo 

exponencial (Equação 1) utilizando 8 pontos de observação (0, 3, 6, 9, 16, 24, 48 e 72 h) e o 

seu grau de ajustamento medido pelo desvio padrão (RSD) (por tratamento n = 72). Para o 

efeito foi utilizado o programa SPLUS 2000. 

O efeito das diferentes concentrações (tratamentos) de taninos condensados (T0, T1 e 

T2) nos parâmetros de degradação (a, b, c), na degradabilidade potencial (a + b) e na 

degradabilidade efectiva (ECPD), foi medido por uma análise de variância a um factor de 

variação (tratamento) utilizando para comparação das médias o método do mínimo dos 

quadrados (LSD). 

Aos dados relativos à degradabilidade potencial da fracção proteica, por tempo de 

incubação (16 e 24 h), foi aplicada uma análise de regressão linear explicativa da variação 
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da degradabilidade com as concentrações tânicas estudadas (por tratamento e tempo de 

incubação, n = 6). 

Os dados da digestibilidade in vitro (por tratamento e tempo de incubação, n = 12) 

foram sujeitos a uma análise de variância a dois factores de variação (tratamento e tempo 

de incubação). Para o estudo da análise de variância e regressão linear recorreu-se ao 

programa SAS 9.1. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. ESTUDOS PRELIMINARES – ESTUDO 1 

No presente subcapítulo serão apresentados e analisados os resultados dos ensaios 

preliminares, efectuados para definição das condições experimentais necessárias à 

prossecução do estudo do efeito dos taninos condensados, extraídos da grainha de uva 

(Vitis vinífera L.), na degradabilidade e digestibilidade da fracção proteica do grão de 

Lupinus albus variedade Estoril. 

Neste trabalho foi experimentada uma nova metodologia para a determinação do grau 

de complexação dos taninos condensados às proteínas, não obtendo esta os resultados 

esperados. Contudo, os pressupostos definidos para execução desta nova metodologia 

mantêm-se e o presente estudo permitiu que se averiguassem novas condições 

experimentais passíveis de se obter resultados positivos, que devido ao limite de tempo para 

a execução do trabalho prático não se puderam testar. 

4.1.1. Definição da Complexação Tanino Condensado :  Proteína 

4.1.1.1. Composição Química do grão de Lupinus albus  variedade Estoril 

Foi necessária a determinação da composição química do grão de tremoço em estudo 

(Quadro 8) para a definição da quantidade de taninos a aplicar, uma vez que esta é função 

da quantidade de proteína bruta presente no grão. 

Quadro 8 – Composição química do grão de Lupinus albus variedade Estoril (g kg -1 MS) 

 MSa Cinzab PBc GBd NDFe ADFf ADLg 

L. albus 90,2 2,4 32,8 9,8 24,3 19,2 2,5 

a MS: material seca; bCinza: conteúdo em cinza; c PB: proteína bruta; d GB: gordura bruta; e NDF: fibra neutro-

detergente; f ADF: fibra ácido-detergente; g ADL: lenhina 

Os valores obtidos para o grão em estudo estão de acordo com a composição química 

determinada por diversos autores (Erbas, et al., 2005; White et al., 2002; Moss et al., 2001) 

No que respeita ao valor da proteína bruta Masucci et al. (2006) e Sujak et al. (2006) 

obtiveram valores mais elevados, 41 e 36 %, respectivamente. Pelo contrário os valores 
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obtidos foram superiores aos de Vaz et al. (2004) que se compreenderam entre 17 e 27 %. 

Estas diferenças devem-se às diferentes variedades utilizadas. 

4.1.1.2. Composição Tânica do Extracto de Grainha d e Uva (Vitis vinífera L.) 

Quadro 9– Composição tânica do extracto de grainha de uva 

 mg g -1 EGU 

Fracção dos monómeros 15,6 

Fracção dos oligómeros 194,9 

Fracção dos polímeros 424,3 

Total de Taninos Condensados 634,8 

 

A proporcionalidade entre as três fracções está de acordo com os resultados o estudo 

de Sun et al. (1998a). Cosme et al. (2009) na determinação da composição tânica de 5 

variedades de Vitis vinífera L. obtiveram também um padrão idêntico ao do presente estudo, 

mas representando a fracção dos polímeros uma maior fracção do total de 

proantocianidinas, entre 77 a 85 % contra os 67 % verificados no presente trabalho. As 

diferenças verificadas podem ser explicadas pelo diferente método de extracção (HPLC vs. 

método gravimétrico) e pela variação que existe entre castas. Contudo é generalizado o 

facto da fracção dos polímeros ser a com mais expressão na composição química dos 

taninos condensados. Sun et al. (1998a) determinaram a massa molar de cada uma das 

fracções de taninos condensados extraídos de bagaço de uva por HPLC e obtiveram valores 

médios de 328, 2 881 e 9 123 Da para as fracções dos monómeros, oligómeros e polímeros, 

respectivamente. Kennedy e Taylor (2003) determinaram a massa molar de TC de grainha 

de uva obtendo valores entre 582 e 7 570 Da. 

A vantagem da utilização de extracto de grainha de uva no presente estudo é que 

neste apenas estão presentes taninos condensados ou proantocianidinas (Labarb et al., 

1999; Prieur et al., 1994), representando cerca de 64 % do extracto. 

4.1.1.3. pH Ruminal 

De forma a assegurar que a administração de taninos condensados não iria alterar a 

dinâmica do complexo sistema de fermentação que é o rúmen, foi medido o pH do licor de 

rúmen dos 3 animais em estudo (Anexo II e valores médios no Quadro 16) em 4 tempos 

após a administração de alimento. 

Durante os períodos de incubação e após a administração de alimento verificou-se um 

normal abaixamento de pH que a partir das 3 horas voltaria a subir até atingir os níveis 

normais (Figura 16). Verificou-se que não houveram alterações de pH causadas pela 
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administração de taninos, estando assim controlado este importante parâmetro, 

determinante para o equilíbrio da população microbiana (Fondevila e Pérez-Espés, 2008) e 

consequentemente para o desenvolvimento da actividade fermentativa. Estes resultados são 

coincidentes com os de Hervás et al. (2003) onde não se verificaram diferenças 

significativas no pH do licor de rúmen entre animais aos quais foram administrados taninos 

condensados e os animais com dieta controlo. 

 

Figura 16 – Variação do pH do licor de rúmen e respectivo desvio padrão 

 

4.1.1.4. Solubilidade da Fracção Proteica 

Os taninos condensados diferem na sua capacidade de se complexar com as 

proteínas ao pH do rúmen e, consequentemente, na reversibilidade do processo de 

complexação numa fase pós ruminal (Perez-Maldonado et al., 1995). Tal como referido 

anteriormente a interacção entre as proteínas e os taninos condensados é dependente do 

pH (Min et al., 2003) e a quantidade máxima de taninos é complexada quando o pH do meio 

apresenta uma variação máxima de cerca de 1 unidade de pH relativamente ao Ponto 

Isoeléctrico (pI) da proteína (Hagerman e Butler 1978). Nesta gama de pH a interacção entre 

ambos os compostos é máxima, coincidindo com a fase em que a repulsão electroestática 

entre proteínas é mínima (Hagerman e Butler 1981). Segundo várias fontes bibliográficas o 

pI da proteína dos Lupinus varia entre 4 e 5 sendo a maior solubilidade conseguida a pH 8-9 

(solubilização próxima dos 80 %) (e.g. El-Adaway et al., 2001). O pH do meio em que 

ocorreu a complexação (solução de acetona a 70 % (v/v) foi medido sendo de 6. Assim, o 

meio onde ocorreu a complexação apresentou condições para não interferir com a mesma, 

ocorrendo a um nível óptimo, cerca de uma unidade de pH de diferença para o pI da 

proteína. De acordo com estes resultados o pH apresentou-se no nível óptimo para a 
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complexação não interferindo com a estabilidade dos complexos formados. Após formação 

dos complexos, o pH ruminal não causou a descomplexação dos mesmos, como pode ser 

verificado pelos resultados adiante apresentados. 

Além do pH a formação de complexos tanino condensado : proteína é influenciada por 

factores como a temperatura e a polaridade das soluções (Mueller-Harvey e McAllan, 1992). 

O facto de o trabalho ter sido realizado sempre a temperaturas inferiores a 60 ºC, que 

segundo Reed (1995) é o limite para o qual pode ocorrer alterações na estrutura dos taninos 

e polimerização dos mesmos, também eliminou a influência deste parâmetro na formação 

dos complexos. É importante referir que a formação dos complexos antes da exposição ao 

rúmen beneficiou a estabilidade dos mesmos. Uma vez que estes factores estavam 

controlados foi reduzida ao mínimo a influência dos mesmos na formação e estabilidade 

destes compostos, tanto para o estudo da degradação e digestibilidade como para a sua 

análise molecular.  

Para a eluição dos complexos tanino condensado : proteína no processo de 

cromatografia de exclusão molecular teve de se estabelecer o pH do eluente (solução 

tampão). Tendo em linha de conta com a gama de pH óptima da coluna e com a 

solubilidade das proteínas (condição necessária para a sua eluição) fixou-se uma gama de 

pH onde se iria trabalhar (entre os 4 e 6) de modo a não afectar a estabilidade dos 

complexos (Anexo II – Quadro 15). Dentro desta gama e, tendo em conta que a força iónica 

mínima para a eluição das amostras seria de 0,15 M NaCl, foram determinadas as 

condições óptimas de pH e concentração salina que permitissem a máxima solubilidade da 

fracção proteica do grão de tremoço (Figura 17). 

 

Figura 17 – Solubilidade da proteína do grão de Lupinus albus variedade Estoril para 
diferentes níveis de pH e concentração salina e respectivo desvio padrão 
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Da análise dos resultados fixou-se um pH de 6 e uma concentração salina de 

0,35 M NaCl. Uma vez que as condições de trabalho da coluna exigiam salinidade e a 

fracção proteica solúvel dos Lupinus em concentração salina corresponde à fracção das 

globulinas, pode inferir-se que foi maioritariamente esta a fracção extraída para análise por 

cromatografia de exclusão molecular. Tal como acontece com outras fracções proteicas, 

também a solubilidade das globulinas dos Lupinus albus L. é muito afectada pela força 

iónica (Cerletti et al., 1982), pelo que a adição deste sal em quantidades relativamente 

elevadas pode solubilizar cerca de 60 % das globulinas a valores de pH correspondentes à 

solubilidade mínima. 

4.1.2. Caracterização do Complexo Tanino Condensado :Proteína 

Para a caracterização do complexo tanino condensado : proteína foi utilizado o método 

de cromatografia de exclusão molecular, para determinação de massa molar de diferentes 

compostos em diferentes fases do estudo de modo a avaliar a interacção entre eles. A 

apresentação dos resultados deste novo método aplicado foi incluída no subcapítulo 4.1 por 

este se ter mostrado ineficaz na determinação da massa molar dos elementos em estudo. 

Na cromatografia de exclusão molecular, as moléculas em solução são separadas de 

acordo com as diferenças de tamanho à medida que vão passando na coluna equipada com 

o meio cromatográfico que neste caso é um gel.  

A coluna de alta resolução Sephacryl S-200 (26/60) é concebida para a purificação de 

proteínas, péptidos e polissacáridos. Apresenta uma resolução de massas molares 

compreendidas entre 5 000 e 250 000, consegue separar partículas com dimensões entre 

25 e 75 µm, apresentando uma gama de pH de 3 a 11 para a qual a estabilidade da coluna 

se mantém. A coluna funcionou em solução tampão que foi escolhida tendo em 

consideração a solução onde se quer recolher o produto e esta tem de ser compatível com a 

estabilidade e actividade das proteínas e complexos tanino condensado : proteína. De 

acordo com as indicações do fabricante, a força iónica do tampão deve ser de pelo menos 

0,15 M NaCl de forma a evitar interacções iónicas não específicas com a matriz. Tendo em 

consideração estes requisitos pelos estudos apresentados anteriormente, optou-se por 

trabalhar com a força iónica e o pH onde se verificou a máxima solubilidade da proteína, i.e., 

0,35 M NaCl e pH 6. A dimensão das partículas foi controlada pela filtração tanto da solução 

tampão como de todas as amostras que foram eluídas na coluna. 

4.1.2.1. Calibração da coluna 

O princípio base deste método é a comparação entre o comportamento em filtração 

em gel dos compostos em estudo com o comportamento dos compostos que apresentam 

um comportamento conhecido relativamente à filtração em gel (Andrews, 1965). Daí a 
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necessidade de se calibrar a coluna eluíndo proteínas de massa molar conhecida e 

determinando o seu comportamento. A partir desta correlação é possível, então, determinar 

a massa molar de compostos. 

O perfil de eluição das proteínas padrão (Figura 18) foi o esperado, apresentando uma 

boa definição dos picos de eluição. A ferritina apresentou um volume de eluição (Ve) de 

100 ml e a absorvância máxima de 0,3030, a catalase 115 ml e 0,2255, a aldolase 115 ml e 

0,1370, a albumina 130 ml e 0,2995, a ribonuclease A 200 ml e 0,2740, a ovalbumina 150 ml 

e 0,3535 e por fim o quimiotripsonogénio A 180 ml e 0,8170, respectivamente. O volume de 

eluição do azul dextrano foi de 90 ml com uma absorvância de 0,4570. 

 

 

Figura 18 – Perfis de eluição – Proteínas calibração coluna Sephacryl S200 

Um passo importante do tratamento de resultados em cromatografia de exclusão 

molecular é a determinação da recta de calibração da coluna (Nonier et al., 2004). 

Após determinação dos volumes de eluição foram calculados os valores da constante 

kav para determinação da recta de calibração da coluna. Os valores calculados de kav foram 

de 0,0435, 0,1087, 0,1087, 0,1739, 0,4783, 0,2609 e 0,3913 para a ferritina, catalase, 

aldolase, albumina, ribonuclease, ovalbumina e quimiotripsonogénio, respectivamente. Com 

base nos valores de kav e no logaritmo da massa molar das 7 proteínas padrão calculou-se a 

recta de calibração da coluna (Figura 19). 

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

1,000

50 100 150 200 250

A
b

so
rv

â
n

ci
a

 2
8

0
n

m

Volume

Ferritina

Catalase

Aldolase

Albumina

Ribonuclease A

Ovalbumina

Quimiotripsinogénio A



58 

 

 

Figura 19 – Recta de calibração coluna Sephacryl S200 

4.1.2.2. Determinação da massa molar 

Poucos estudos existem sobre a caracterização dos complexos taninos 

condensados : proteína. Pelo facto da formação dos complexos ser essencial à verificação 

dos efeitos benéficos das proantocianidinas no aumento da proteína bypass e a não 

afectação da digestibilidade intestinal da mesma, o intuito da determinação da massa molar 

foi a verificação do grau de complexação. Assim, neste trabalho pretendeu-se efectuar a 

determinação da massa molar em diferentes fases do estudo, de cada uma das fracções 

proteína, tanino e complexos tanino condensado : proteína. Primariamente determinar-se-ia 

a massa molar dos taninos condensados do extracto de grainha de uva e a massa molar da 

fracção proteica dos grãos de Lupinus em estudo. Estas determinações iriam servir de 

controlo para a avaliação do grau de complexação dos mesmos. Determinar-se-ia também a 

massa molar dos complexos em duas fases. Para o efeito escolheu-se o tratamento T2 por 

ser neste que se aplicou o nível maior de taninos condensados (1 g TC.2,5 g-1 PB, 

correspondendo a um complexo com 29 % de TC e 71 % de PB). A determinação da massa 

molar em amostras de T2 antes da exposição no rúmen permitiria a determinação do grau 

de complexação atingido nas condições experimentais do presente trabalho. A 

determinação da massa molar dos resíduos (amostras após exposição ruminal) de T2 às 

16 horas de incubação permitiria a determinação da estabilidade dos complexos após 

exposição ao ambiente ruminal, onde estão sujeitos à acção dos microrganismos, pH 

ruminal e condições de solubilidade diferentes. 

O pressuposto (Figura 20) colocado neste ensaio seria de que o grau de complexação 

seria determinado em função da massa molar do complexo. Se a complexação fosse total, a 

massa molar do complexo (Mr complexo TC:PB) teria de corresponder o mais próximo 
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complexo iria reflectir o grau de complexação atingido. Relativamente ao resíduo de T2 (M

resíduo T2) esta relação iria reflectir a estabilidade do complexo no rúmen.

foi assumido tendo em conta que é um novo método e considerou que não existiam outro 

tipo de interacções que pudessem influenciar a complexação.

Figura 20 – Princípio da utilização da cromatografia de exclusão molecular para a 
determinação do grau de complexação das proantocianinas à fracção proteica do grão
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Apesar de não ter sido possível obter a massa molar, o princípio da determinação da 

massa molar por cromatografia de exclusão molecular não está posto de parte, uma vez que 

outros autores conseguiram, com sucesso, em colunas preparadas para compostos 

fenólicos, determinar a massa molar de taninos condensados extraídos de grão de uva bem 

como isolar as diversas fracções de acordo com o grau de polimerização. 

Primariamente a resolução do problema passará pela escolha de uma coluna que 

permita a determinação da massa molar de polifenóis ou a selecção de condições de 

solubilidade compatíveis com as características da coluna, bem como a escolha de 

solventes adequados. Diversos relatos foram encontrados em bibliografia acerca do melhor 

solvente para estes compostos, não havendo por isso um solvente padrão para as 

proantocianidinas, uma vez que estas variam bastante em termos de estrutura molecular, 

afectando consequentemente a sua solubilidade e estabilidade. 

Guadalupe et al. (2006) utilizaram uma solução de etanol/água/ácido trifluoracético 

(55:45:0,05, v/v/v) e de acetona/água (60:40, v/v); Kennedy e Taylor (2003) N,N 

dimetilformamida contendo 1 % (v/v) de ácido acético glacial, 5 % (v/v)de água e 0,15 M de 

cloreto de lítio; Le Bourvellec et al. (2006) utilizaram acetona com 6 M de ureia: ácido 

acético (600 ml:390 ml:10 ml); Maie et al. (2003) utilizaram uma solução tampão (pH 7,0) de 

KH2PO4–K2HPO4 0,1 M e 0,2 M de NaCl/acetonitrilo (70:30); Nonier et al. (2004) utilizou 

tetrahidrofurano; Shoji et al. (2006) utilizou uma solução de hexano/acetona 4:6 e 2:8 (v/v), 

Yanagida et al. (2003) utilizou acetona-água (6:4) – 8 M ureia (pH 2). Existe então uma 

panóplia de eluentes para o mesmo composto. Os diversos autores mencionados utilizaram 

colunas específicas para polifenóis como Sephadex LH 20; Toyopearl TSKgel HW-40S; 

YMC-Pack Diol-60G, TSKTM Gel G 1000 HXL, TSKTM Gel G 2000 HXL, TSKTM Gel G 

2500 HXL, Inertsil PREP-SIL. De acrescentar que as quantidades aplicadas variaram entre 

2,5 mg e 49 mg e o volume de eluente onde a amostra foi dissolvida também variou 

bastante (entre 1 ml e 50 ml). 

De facto, existe uma série de variáveis que têm de ser equacionadas aquando da 

utilização de colunas de cromatografia de exclusão molecular, desde a coluna, o eluente, a 

quantidade de amostra, o volume da amostra, o fluxo da coluna, a porosidade e intervalo de 

leitura e precisão da coluna. 

A maior dificuldade da aplicação deste método ao estudo presente é o facto de as 

colunas serem específicas para um determinado tipo de compostos e neste caso o intuito 

era o estudo da complexação entre polifenóis e proteínas, dois compostos diferentes. A 

coluna utilizada era apropriada para a determinação da massa molar de proteínas mas 

mostrou-se ineficaz na utilização de polifenóis. Estudos futuros são necessários para a 
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adequação deste método para a análise do grau de complexação dos taninos condensados 

à proteína. 

Outra dificuldade no estudo destes complexos reside na própria composição tanto das 

proantocianidinas como das proteínas. Ambos os compostos são constituídos por várias 

fracções, com características químicas diferentes e consequentemente comportamentos 

diferentes. Para uma análise mais profunda da interacção entre ambos seria necessário 

analisar a acção isolada entre cada uma das fracções constituintes tanto dos taninos 

condensados como da proteína dos grãos de Lupinus. As diferentes fracções da proteína de 

tremoço são solúveis em condições diferentes sendo por isso difícil o estudo global da 

fracção proteica do grão de Lupinus. Segundo Hagerman e Butler (1981) a determinação 

directa da composição molecular dos complexos tanino condensado : proteína é bastante 

difícil pela interacção dos taninos nos métodos utilizados para a determinação da 

composição molecular das proteínas. Apesar de mais de 20 anos se terem passado depois 

do estudo efectuado por estes autores verificaram-se as mesmas dificuldades. 

Segundo Hagerman e Butler (1981) a afinidade das proteínas para com os taninos 

condensados depende da massa molar das mesmas, sendo diminuta em proteínas com 

massa molar inferior a 20 000. No presente estudo verificou-se que apesar da baixa massa 

molar da fracção proteica em estudo a afinidade para os taninos revelou-se elevada pela 

estabilidade destes complexos no rúmen, tema abordado no respectivo subcapítulo. Estes 

autores também referem que as proteínas ricas em prolina apresentam grande afinidade 

para os taninos condensados formando complexos estáveis. O grão de tremoço branco 

apresenta valores razoáveis deste aminoácido, podendo este facto ter contribuindo para a 

boa estabilidade que se verificou dos complexos. 

4.2. CINÉTICA DA DEGRADAÇÃO NO RÚMEN DA FRACÇÃO PRO TEICA – 

ESTUDO 2 

Modelo de Ørskov 

Desde o início do século XX que tem sido determinado o grau de degradação dos 

alimentos para ruminantes (Quin et al., 1938; Van Keuren e Heinemann, 1962; Ørskov e 

McDonald, 1979). O principal objectivo da colocação de uma amostra de alimento dentro de 

um saco de nylon suspenso no rúmen de um animal é a eliminação dos efeitos de 

passagem ou fluxo e a medição das perdas devidas apenas à degradação pela acção dos 

microrganismos do rúmen (Dhanoa et al., 1999). Contudo, experimentalmente é impossível 

controlar as fracções que escapam do saco de nylon devido às perdas mecânicas e à 

solubilidade, tendo estas que ser determinadas (Quadro 10). 
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Quadro 10 – Perdas mecânicas da fracção proteica da fracção proteica do grão de Lupinus 
albus variedade Estoril com diferentes concentrações de taninos (tempo de incubação: 0 h) 

Tratamento Perdas mecânicas 
(%) 

T0 23,1 

T1 31,1 

T2 18,7 

 

As perdas mecânicas verificadas no presente trabalho variaram entre os 18 e os 31 %. 

Na fracção das perdas mecânicas estão incluídas as perdas por solubilidade e as perdas de 

partículas de reduzida dimensão através dos poros dos sacos de nylon. Observou-se uma 

redução das perdas para T2 (nível máximo de taninos incorporado), que pode ser explicada 

ou por efeitos dos taninos condensados na solubilidade da fracção proteica ou pelo aumento 

do tamanho das partículas, devido à formação dos complexos, que impediu ou minimizou a 

saída das mesmas dos sacos de nylon. O T1 apresentou um comportamento atípico, uma 

vez que as perdas para este tratamento foram maiores do que as perdas de T0. 

Na aplicação do método dos sacos de nylon, a degradação do substrato foi descrita 

pelo modelo de Ørskov e McDonald (1979). No Quadro 11 apresentam-se os valores das 

constantes deste modelo, a degradabilidade potencial (a + b), bem como a degradabilidade 

efectiva (ECPD). Foram determinadas as curvas de degradação da fracção proteica no 

rúmen (Figura 21) ajustadas segundo o modelo de Ørskov e McDonald (1979). 
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Figura 21 – Curvas de degradação da fracção proteica do grão de Lupinus albus variedade 
Estoril no rúmen para os tratamentos T0, T1 e T2, ajustadas segundo o modelo de Ørskov e 

McDonald (1979) 

Tal como observado no estudo de Hervás et al. (2003) é de salientar que os efeitos da 

aplicação de taninos condensados na actividade ruminal são claramente dependentes da 

concentração aplicada. No presente trabalho observou-se que o efeito da aplicação de 

taninos condensados aumenta com a quantidade aplicada, uma vez que se verifica um 

incremento da quantidade de TC complexados à fracção proteica. 

Os resultados do presente estudo estão de acordo com os obtidos por Bruno-Soares 

et al. (em publicação) no qual foram utilizados taninos condensados extraídos da grainha de 

uva e aplicados à fracção proteica de grãos de Lupinus angustifolius variedade Tanjil. Neste 

trabalho foram aplicadas concentrações diferentes de proantocianidinas mas os padrões de 

comportamento das constantes de degradação foram semelhantes. Os resultados do 

presente estudo também estão de acordo com os de Salawu et al. (1999) onde os padrões 

de degradação da fracção proteica foram semelhantes em estudos com silagens tratadas 

com taninos condensados. 

Aerts et al. (1999) e Barry e McNabb (1999) verificaram um efeito benéfico da 

utilização de taninos no aumento da proteína bypass, sendo este efeito dependente da 

concentração destes compostos. Hervás et al. (2003) observaram que o efeito dos taninos 

condensados de quebracho foi claramente dependente da concentração aplicada, variando 

desde um nível (0,5 g.kg-1 peso vivo/dia) onde não produziam quaisquer efeitos, ao nível em 

que diminuíam a degradação de proteína no rúmen (1,5 g.kg-1 peso vivo/dia) e por último a 

um nível de toxicidade tanto para as ovelhas como para os microrganismos do rúmen 

(1,5 g.kg-1 peso vivo/dia). 
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A degradabilidade efectiva representa a quantidade de proteína que será 

efectivamente degradada no rúmen e é definida pelo tempo de permanência no rúmen. O 

valor da ECPD (Quadro 11) é variável e quanto maior o turnover da digesta maior será o 

valor de p (perdas no rúmen no tempo t) e a taxa de passagem (volume/hora) será maior 

quanto menor p (Ørskov et al., 1980). Assumiu-se para k um valor médio de 0,08 h-1. A taxa 

de passagem apesar de ser considerada constante, pouco provavelmente se mantém 

constante ao longo do tempo, uma vez que os alimentos que vão permanecendo no saco 

vão sendo as partículas de maiores dimensões com uma superfície específica menor para o 

ataque microbiano (Dhanoa et al., 1999). O grau de degradação dos componentes dos 

alimentos no rúmen depende da taxa de degradação e do tempo de residência (Dhanoa et 

al., 1995). 

Tal como esperado, a degradabilidade efectiva da fracção proteica é afectada 

negativamente pela presença de taninos condensados, havendo uma diminuição 

significativa (P < 0,05) entre tratamentos passando de 67 % em T0 para 63 % em T1 e 54 % 

para o T2. A maior redução da ECPD (cerca de 20 %) foi verificada para o tratamento T2, tal 

como previsto pela maior quantidade de taninos condensados complexados à proteína do 

grão (1 g TC.2,5g-1 proteína). Em termos de eficácia foi o tratamento T2 que obteve os 

melhores resultados, cerca de 15 % de redução de T1 para T2, comparativamente com 

cerca de 5 % na redução de T0 para T1. De facto, a quantidade aplicada em T2 foi cerca do 

dobro da aplicada em T1 mas a redução na ECPD foi de cerca do triplo. Bruno-Soares e 

Campos–Andrade (2003) observaram a mesma tendência, em que taninos condensados de 

quebracho aplicados em Lupinus albus, L. luteus e L. angustifolius não demonstraram 

sempre a mesma eficácia na redução da ECPD. Ben Salem et al. (2005) também 

verificaram uma redução da degradabilidade pela presença de taninos condensados em 

folhas de acácia. 
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Quadro 11 – Parâmetros da Degradação da Proteína Bruta (a, b, c)† do grão de Lupinus 
albus variedade Estoril com diferentes concentrações de taninos condensados (T0, T1 e T2) 

 
T0 T1 T2 DPR†† Nível de significância 

(P) 

      
a†(%) 25,4a 24,9a 15b 2,96 0,0085 
b†(%) 73,8a 79,6a 90,6c 3,31 0,0023 

c†(% h-1) 0,06383a 0,04679b 0,038313c 0,00389 0,0006 

      
RSD� 1,98 5,84 4,01 

 
     

(a+b)� 99,2a 104,5b 105,6b 1,34 0,0024 

      
ECPD� (k=0,05h-1) 66,8a 63,4b 54,0c 1,19 0,0001 
            

† Constantes do modelo de Ørskov e McDonald (1979) (a: fracção rapidamente degradada; b: fracção 

potencialmente degradável; c: velocidade de degradação da fracção b) 

†† DPR: desvio padrão da residual 

� ECPD: Degradabilidade efectiva da fracção proteica 

� RSD: desvio padrão residual do ajustamento ao modelo utilizado 

� (a + b): degradabilidade potencial 

T0 = 0/2,5; T1 = 0,45/2,5; T2 = 1/2,5 

a, b, c Valores na mesma coluna com a mesma letra não diferem significativamente (P> 0,05). 

Os valores da ECPD dos grãos de Lupinus albus var. Estoril correspondentes ao T0 

(controlo) foram inferiores aos obtidos por Dixon e Hosking (1992), Bruno-Soares e Campos-

Andrade (2003) e Bruno-Soares et al. (em publicação). Apesar da utilização das mesmas 

metodologias dos três autores referidos anteriormente, as diferenças de resultados em 

relação à ECPD poder-se-ão atribuir à utilização de espécies diferentes de grãos de Lupinus 

e à origem dos taninos condensados. De facto, Bruno-Soares e Campos–Andrade (2003) 

observaram que a influência da inclusão de taninos condensados de quebracho na ECPD 

dependeu da cultivar utilizada. A reactividade dos taninos condensados é dependente da 

quantidade e actividade biológica dos TC bem como da própria estrutura das proteínas às 

quais se vão complexar (Andrabi et al., 2005) 

A fracção rapidamente degradada a foi menor para o tratamento T2 do que para os 

restantes tratamentos. Ben Salem et al. (2005) não observaram diferenças significativas na 

fracção a em dietas com ou sem taninos fornecidos por folhas de acácia. O facto de T2 ter o 

maior nível de incorporação de taninos sugere que por haver uma maior porção da fracção 

proteica complexada com taninos condensados há uma diminuição substancial da fracção 
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rapidamente degradável, cerca de 10 unidades percentuais. A observação desta diferença 

não se revelou para níveis inferiores de taninos condensados, sugerindo que apenas para 

níveis elevados (neste caso, para o nível máximo de incorporação recomendado) se 

verificaram efeitos de redução da actividade dos microrganismos do rúmen na fracção a. O 

parâmetro a inclui tanto a fracção efectivamente solúvel como a fracção insolúvel que 

escapa pelas acções mecânicas exercidas nos sacos de nylon. O facto de T2 ter 

apresentado uma redução deste parâmetro também se pode dever ao aumento do tamanho 

das partículas, pela formação de complexos, tendo estas ficado retidas nos sacos de nylon. 

No que se refere ao parâmetro b, fracção potencialmente degradável, verificou-se que 

também apenas para o tratamento T2 se observou o efeito da presença de taninos 

condensados. O aumento da fracção b para T2 é consequência directa da redução da 

fracção a. Este resultado aponta para o facto de que valores de taninos até 0,45 g.2,5 g-1 de 

proteína não afectaram a fracção potencialmente degradável dos grãos em estudo, mas 

níveis de 1 g.2,5 g-1 de proteína reduziram esta fracção (P < 0,05). Contudo, no trabalho de 

Bruno-Soares et al. (em publicação) realizado em Lupinus angustifolius e utilizando 

concentrações menores de taninos observaram-se diferenças significativas no parâmetro b 

entre tratamentos (P < 0,05). Estas diferenças de resultados nos estudos mencionados 

anteriormente poderão ser explicadas pelo tipo de proteínas constituintes de cada um dos 

grãos de Lupinus utilizados e sua influência na solubilidade da fracção proteica do grão. 

Nomeadamente, pelo estudo de Vaz et al. (2004) verificou-se que os grãos de Lupinus albus 

apresentam quantidades comparativamente mais elevadas de glutelinas, compostos 

insolúveis. Além da composição da fracção proteica, em termos de aminoácidos estes dois 

grãos também apresentam diferenças significativas tanto de perfil como de conteúdo total 

em aminoácidos (Sujak et al., 2006). Ben Salem et al. (2005) também verificaram uma 

redução da fracção b com a aplicação de taninos condensados presentes em folhas de 

acácia. Os efeitos na fracção potencialmente degradável estão potencialmente dependentes 

da espécie utilizada por diferenças de composição da fracção proteica. 

Em termos de velocidade de degradação da fracção b verifica-se um efeito positivo 

directo, isto é, quanto maior a quantidade de taninos condensados aplicados maior a 

redução da velocidade de degradação da fracção potencialmente degradável (parâmetro c). 

Assim, estes compostos diminuem a velocidade da degradação da fracção proteica por 

parte dos microrganismos do rúmen, proporcionalmente à quantidade em que estão 

presentes. No entanto, Ben Salem et al. (2005) não observaram diferenças significativas 

neste parâmetro relativamente às dietas com taninos fornecidos por folhas de acácia, 

provavelmente pelas diferentes condições de fornecimento dos taninos condensados. 

Moss et al. (2001) obtiveram valores para as constantes de degradação (Ørskov e 

McDonald, 1979) em grãos de Lupinus muito semelhantes aos obtidos neste estudo para o 
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tratamento T0 indicando que a utilização de acetona não influenciou a acção dos 

microrganismos do rúmen e consequentemente sem efeitos na degradação da fracção 

proteica. 

É de salientar que o modelo utilizado para o cálculo da cinética da degradação no 

rúmen assume que não existe uma fase lag associada à degradação pelos microrganismos. 

Por outro lado, o erro de ajustamento dos modelos de regressão (Ørskov e McDonald, 

1979), traduzido no valor de RSD, para T0 não ultrapassou as duas unidades, o que traduz 

um bom ajustamento de acordo com Ørskov (1980).  

De facto, os valores observados para a degradação da fracção proteica do grão de 

tremoço sem a presença de taninos condensados revelaram um bom ajustamento ao 

modelo utilizado (Figura 22) com um RSD de 1,98, apresentando os tratamentos T1 (Figura 

23) e T2 (Figura 24) valores de RSD superiores ao recomendado, 5,84 e 4,01, 

respectivamente. Este facto implica que o modelo de Ørskov e McDonald (1979) se mostrou 

ineficiente no ajustamento das curvas de degradação da proteína no rúmen na presença de 

taninos condensados. 

 

 

Figura 22 – Curva de degradação da fracção proteica do grão de Lupinus albus variedade 
Estoril com tratamento T0 ajustada segundo o modelo de Ørskov e McDonald (1979) 

(RSD = 1,98) 
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Figura 23 – Curva de degradação da fracção proteica do grão de Lupinus albus variedade 
Estoril com tratamento T1 ajustada segundo o modelo de Ørskov e McDonald (1979) 

(RSD = 5,84) 

 

Figura 24 – Curva de degradação da fracção proteica do grão de Lupinus albus variedade 
Estoril com tratamento T2 ajustada segundo o modelo de Ørskov e McDonald (1979) 

(RSD = 4,01) 
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Para T1 e T2 este valor foi superior a 100 % o que, evidentemente, não está correcto, sendo 

explicado pelo mau ajustamento do modelo para T1 e T2 (RSD de 5,84 e 4,01, 

respectivamente). 
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modelo de Ørskov e McDonald (1979) à degradabilidade da fracção proteica no rúmen. 

Tipicamente as curvas de desaparecimento da proteína e outros componentes obtidas pelo 

método dos sacos de nylon são analisadas utilizando um modelo baseado na cinética 

simples de primeira ordem em que se baseia o modelo de Ørskov e McDonald (1979). 

Contudo, em 1988, Dhanoa incorporou o efeito do tempo lag, sendo o modelo matemático 

descrito na Equação 3, onde p, t, a, b e c têm o mesmo significado das constantes do 

modelo de (Ørskov e McDonald, 1979) apenas surge o novo parâmetro T representa o 

tempo lag (h), ou seja o tempo que decorre até se iniciar a degradação da fracção b. Neste 

caso até ao tempo T o resultado da equação é a, correspondendo então as perdas no 

rúmen à fracção a até ao final da fase lag. 

� � �  � !1 � ������"�#…,…� � $………………..………….. [3] 

No caso de alimentos rapidamente degradados, em que a degradação ocorre 

maioritariamente nas primeiras 24 h, a fase lag tem pouco significado. Contudo, noutros 

alimentos esta fase já tem expressão tornando-se necessária no modelo de ajustamento. 

Antes que a degradação do conteúdo dos sacos de nylon possa ocorrer, tem de se iniciar o 

processo de hidratação, ligação e colonização do substrato insolúvel pelos microrganismos 

do rúmen (Dhanoa et al., 1995). O aumento do número da população de microrganismos 

associados às partículas dos alimentos leva a uma fase de degradação rápida de parte do 

substrato durante a qual as fracções mais facilmente degradáveis são consumidas. O 

substrato remanescente é então degradado a uma menor velocidade até que o resíduo 

contenha apenas a fracção não degradável do alimento. A acção combinada destas três 

fases origina os perfis de degradação que se apresentam sob a forma de uma curva 

exponencial (Figura 21). Na primeira fase o aumento exponencial da taxa de degradação de 

substrato está associada ao crescimento microbiano inicial durante a fase de colonização, 

enquanto subsequentemente a taxa de degradação decresce devido ao possível efeito 

inibitório da actividade microbiana pelo aumento do substrato não degradável em detrimento 

da fracção degradável que já foi consumida (Dhanoa et al., 1995). 

No presente trabalho devido aos valores elevados de RSD (> 4) do ajustamento das 

perdas no rúmen do N do grão na presença de taninos condensados, experimentou-se o 

modelo de Dhanoa (1988) para o ajustamento do tratamento T2 (Figura 25). Para este caso 

o modelo de Dhanoa (1988) mostrou um melhor ajustamento aos valores observados 

(RSD = 3,67 com T = 5,22 h). Neste caso, obteve-se uma curva exponencial com uma fase 

inicial a taxa constante (fase lag). Esta fase inicial significa que a degradação só arrancou 

após a fase lag com uma duração de aproximadamente 5 horas, onde ocorreu uma fase 

inicial de hidratação, ligação e colonização dos microrganismos do rúmen ao substrato 

(complexo tanino condensado : proteína) mais prolongada, ao contrário do que se passa no 
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modelo de Ørskov e McDonald (1979) em que existe mas é quase instantânea. Esta fase lag 

que ocorreu apenas nos grãos com taninos condensados complexados à fracção proteica 

pode ser explicada pela acção positiva destes compostos na inibição da degradação da 

fracção proteica pelos microrganismos do rúmen. A sua presença dificulta também o acesso 

inicial dos microrganismos do rúmen ao substrato atrasando assim o início da degradação 

da fracção proteica. 

 

Figura 25 – Curvas da degradação da fracção proteica do grão de Lupinus albus variedade 
Estoril com tratamento T2 segundo os modelos de Ørskov e McDonald (1979) (RSD = 6,12) 

e Dhanoa (1988) (RSD = 3,67, T = 5,22 h) 

Pelo melhor ajustamento obtido pelo modelo de Dhanoa (1988), evidenciou-se que 

apesar de altamente degradáveis no rúmen, na presença de taninos condensados 

complexados com a sua fracção proteica os grãos de leguminosas, nomeadamente tremoço 

branco, apresentam um comportamento de degradação semelhante aos alimentos como as 

palhas e forragens. Para estes alimentos é necessário ter em linha de conta a fase lag.  

O modelo de Dhanoa (1988) inclui a fase lag, contudo Dhanoa et al. (1995) verificaram 

que, por ser um modelo de 1ª ordem, ocorrem desvios importantes na análise da cinética de 

degradação de alimentos de baixa qualidade. A partir deste modelo de 1988 estes autores 

em 1995 por derivação, criaram um modelo de 2ª ordem mais ajustado à cinética de 

degradação de alimentos de baixa qualidade e que consegue explicar em separado o 

comportamento biológico da fase lag (representada por uma recta) e da curva exponencial. 

De uma forma sucinta este modelo (Equação 4) considera que o alimento (ou um nutriente 

deste) colocado no rúmen consiste em três fracções: a fracção imediatamente solúvel 

(correspondente às perdas mecânicas) que é assumida como sendo imediatamente 

degradada; uma fracção insolúvel mas potencialmente degradada; e uma fracção insolúvel e 

não degradada. Até aqui é semelhante ao modelo de Ørskov e McDonald (1979) e Dhanoa 

(1988). Este modelo, tal como o de Dhanoa (1988), considera também a ocorrência de uma 

fase lag antes do início da degradação. A diferença consiste na consideração de taxas de 
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degradação e taxas de passagem como não sendo constantes ao longo do tempo (c e d, 

respectivamente). 

� � �  � %1 � ������"��&!√��√"#(…,…� � $………..………….. [4] 

No sentido da utilização das proantocianidinas como aditivos alimentares, é 

necessário considerar a adequação do modelo de ajustamento das curvas de degradação 

da fracção proteica do rúmen na presença de proantocianinas, uma vez que neste trabalho 

se verificou que a presença destes compostos influencia a adequação do modelo de 

ajustamento. Apesar de estatisticamente apropriados, os modelos exponenciais simples 

contêm simplificações inerentes bem como pressupostos que provavelmente diferem da 

realidade in vivo (López et al., 2006). Por isso, em estudos futuros será importante a 

inclusão dos parâmetros taxa de degradação e taxa de passagem dos complexos tanino 

condensado : proteína, uma vez que estes apresentam comportamentos diferentes da 

fracção proteica isolada, no que refere à capacidade inicial de ataque pelos microrganismos 

do rúmen, velocidade de degradação e dimensão dos complexos que será naturalmente 

superior ao da proteína isolada. De facto, Silanikove et al. (2001) verificaram que os TC 

alteraram a dinâmica do rúmen, diminuindo o fluído ruminal e o seu conteúdo em partículas, 

aceleraram a taxa de passagem da fase líquida para o abomasum e retardaram a passagem 

da digesta para o intestino. A aceleração da taxa de passagem da fase líquida afecta 

marcadamente a actividade microbiana nos alimentos (Fondevila e Pérez-Espés, 2008) 

sendo por isso importante ter em consideração a avaliação deste parâmetro na aplicação de 

taninos condensados. 

De um modo geral a tendência é a diminuição da degradabilidade com o aumento da 

quantidade de taninos condensados aplicados. Estudos in situ e in vitro como os de Min et 

al. (2000, 2002 a e b) e Molan et al. (2001) demonstraram que o aumento das 

concentrações de TC aumenta a quantidade de proteína bypass pelo efeito destes 

compostos na redução das taxas de degradação pelos microrganismos do rúmen e da taxa 

de crescimento das bactérias proteolíticas. 

As proteínas dos grãos de tremoço em estudo que iriam ser primariamente 

degradadas seriam as globulinas (altamente solúveis), seguidas das glutelinas que são 

insolúveis e por isso degradadas mais lentamente e das albuminas que apesar de solúveis 

contêm pontes de enxofre tornando-as também lentamente degradadas 

A degradação no rúmen das proteínas dos grãos de leguminosas envolve duas fases: 

a hidrólise das ligações peptídicas pelas proteases e peptidases e a descarboxilação e/ou 

desaminação dos aminoácidos (Goelema, 1999). Como resultado da digestão proteolítica, 

os polipéptidos são libertados e então degradados a dipéptidos e aminoácidos (Yu et al., 

2002) e para que a quebra das proteínas ocorra, os microrganismos e as suas enzimas 
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proteolíticas têm de ter acesso ao seu substrato. As proteínas solúveis são mais 

susceptíveis à degradação do que as proteínas insolúveis. Além da insolubilidade as 

ligações por pontes de enxofre também apresentam extrema importância na 

degradabilidade da proteína. No estudo da cinética do rúmen verificaram-se para o grão em 

estudo valores de degradabilidade inferiores aos referidos na bibliografia. Este facto deve-se 

potencialmente à composição da fracção proteica do tremoço e corrobora com os resultados 

de Vaz et al. (2004) onde em 17 variedades de tremoço branco de origem portuguesa se 

verificou uma presença invulgarmente grande de glutelinas. Ora esta fracção é uma fracção 

lentamente degradável pelos microrganismos do rúmen tendo, possivelmente a sua 

presença em quantidades elevadas contribuído para esta menor degradabilidade efectiva. 

 

4.3. DIGESTIBILIDADE IN VITRO DA FRACÇÃO PROTEICA – ESTUDO 3 

Na cinética da degradação para a avaliação da digestibilidade intestinal foram 

utilizadas incubações em dois tempos diferentes (16 e 24 h), e os respectivos resíduos 

utilizados para a prossecução do estudo da digestibilidade in vitro. Neste estudo adicionou-

se um terceiro tratamento (T3 = 0,75 g TC.2,5 g-1 proteína) a fim de obter mais dados para 

verificação de um comportamento linear por parte dos taninos condensados no que respeita 

à sua influência na degradação da fracção proteica por parte dos microrganismos do rúmen 

(Anexo III).  

Relativamente à degradabilidade da fracção proteica, no caso das 16 h de 

permanência do grão de tremoço branco no rúmen, observou-se a esperada relação directa 

mas não se observou uma relação linear entre a quantidade de taninos condensados 

aplicada e a diminuição da degradabilidade. Esta relação directa foi expressa por um 

polinómio de 2º grau em que quanto maior a quantidade de TC aplicada maior a redução da 

degradabilidade da fracção proteica no rúmen (Figura 26). 
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Figura 26 – Variação da degradabilidade da fracção proteica do grão de Lupinus albus L. 
com diferentes concentrações de taninos condensados (T0, T1, T3 e T2) para um tempo de 

permanência ruminal de 16 h 

No que respeita às 24 horas de permanência do tremoço branco no rúmen a tendência 

também foi directa mas não linear. Aqui também foi então expressa por um polinómio de 

2º grau, verificando-se uma tendência mais acentuada para a diminuição da digestibilidade 

com a presença de taninos em maior quantidade (Figura 27). No caso das 24 h observou-se 

que os tratamentos T0 e T1 apresentaram aproximadamente o mesmo comportamento. Esta 

diferença no modelo de ajustamento pode ser explicada pelo facto de, às 24 h de incubação, 

já se começarem a verificar adaptações dos microrganismos aos taninos condensados, 

apresentando por isso o mesmo comportamento do grão sem taninos condensados. 

 

Figura 27 – Variação da degradabilidade da fracção proteica do grão de Lupinus albus L. 
com diferentes concentrações de taninos condensados (T0, T1, T3 e T2) para um tempo de 

permanência ruminal de 24 h 
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Nos sistemas de avaliação das necessidades proteicas dos ruminantes, 

nomeadamente o sistema PDI, o valor alimentar das proteínas é determinado pela 

quantidade de proteína que escapa à degradação no rúmen e a quantidade potencial de 

proteína microbiana sintetizada retirando a quantidade de proteína endógena excretada nas 

fezes e a quantidade necessária para repor as perdas endógenas de proteína (Tamminga et 

al., 1994). A quantidade de proteína que escapa do rúmen foi determinada pelo método dos 

sacos de nylon (Ørskov e McDonald, 1979) e a quantidade que realmente é digerida no 

intestino por uma adaptação ao método de Casalmigla e Stern (1995). Em ambos os 

métodos os resultados disponíveis são poucos referentes à utilização das proantocianidinas 

como aditivo alimentar. Mesmo sem a utilização de taninos, apesar da proteína bypass ser o 

principal parâmetro na determinação do valor alimentar da fracção proteica nos ruminantes, 

a maioria das vezes assume-se um valor fixo para a digestibilidade intestinal de 0,75 (Cone 

et al., 2006). Parece assim que estudos como o presente serão importantes realizar, não só 

para avaliar o efeito dos taninos condensados na digestibilidade intestinal da proteína mas 

também para avaliar com exactidão a digestibilidade da fracção proteica dos vários 

alimentos para ruminantes. 

Pela avaliação da cinética da fracção proteica comprovou-se o efeito benéfico da 

complexação da fracção proteica a taninos condensados e consequentemente no aumento 

da quantidade de proteína bypass sem efeitos na digestibilidade da mesma. De facto, no 

presente trabalho verificou-se uma total descomplexação da proteína aos taninos 

condensados pela ausência de diferenças significativas na digestibilidade intestinal in vitro 

da fracção proteica dos grãos de tremoço (Quadro 12), apresentando esta valores de cerca 

de 80 % (Anexo IV). 

Quadro 12 – Digestibilidade da fracção proteica do grão Lupinus albus variedade Estoril com 
diferentes concentrações de taninos condensados (T0/2,5, T0,45/2,5, T0,75/2,5 e T1/2,5) e diferentes 

tempos de incubação 

Tempo de incubação (I) T0/2,5 T0,45/2,5 T0,75/2,5 T1/2,5 DPR* Nível de significância (P) 
T I T x I 

                  

16h 78,44a 80,24a 81,96a 82,95a 
2,28 0,3293 0,6044 0,3402 

24h 81,87a 80,51a 80,31a 81,87a 
                  

� DPR: desvio padrão da residual 

T0 = T0/2,5; T1 = T0,45/2,5; T3 = T0,75/2,5; T2 = T1/2,5 
a, b, c Valores na mesma coluna com a mesma letra não diferem significativamente (P > 0,05) 
a, b, c Valores na mesma linha com a mesma letra não diferem significativamente (P > 0,05) 

A proteína bypass dos grãos de tremoço digerida no abomasum e no intestino (estudo 

in vitro) não diferiu significativamente (P > 0,05) entre a proteína controlo (T0) e entre a 
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proteína dos três tratamentos utilizados (T1, T3 e T2). Isto é, não se verificaram diferenças 

significativas na digestibilidade intestinal dos grãos com e sem taninos ou ainda entre as 

diferentes dosagens de taninos condensados. De acrescentar que também não se 

verificaram diferenças no efeito do tempo de incubação utilizado e o efeito entre o 

tratamento e o tempo de incubação também não foi significativo (P > 0,05) (Quadro 13). 

Quadro 13 – Resultados do tratamento estatístico da digestibilidade 
intestinal a dois factores de variação (tratamento [T] e tempo de incubação [I]) 

Tratamento   Tempo incubação DPR� Nível de significância (P) 

T0/2,5 T0,45/2,5 T0,75/2,5 T1/2,5  
I16 h I24 h  

T I 

82,4a 80,7a 80,4a 80,2a   81,1a 80,7a 2,28 0,3293 0,6044 

� DPR: desvio padrão da residual 

T0 = T0/2,5; T1 = T0,45/2,5; T3  = T0,75/2,5; T2 = T1/2,5 

I16 h = tempo de incubação de 16 horas; I24 h = tempo de incubação de 24 horas 
a, b, c Valores na mesma linha com a mesma letra não diferem significativamente (P > 0,05) 

O método dos três passos simula de perto as condições fisiológicas in vivo, incluindo 

os potenciais efeitos da fermentação no rúmen e abomasum. É um método rápido, fiável e 

expedito, é aplicável a uma grande variedade de suplementos proteicos e reflecte, com 

precisão, diferenças na digestão das proteínas. 

Existem poucos estudos para a avaliação do efeito da complexação de taninos 

condensados da proteína na digestibilidade intestinal da mesma e a bibliografia disponível 

não é consensual. Até então, a maioria dos autores faz referência ao potencial dos taninos 

baseado em pressupostos ainda não confirmados. De acrescentar ainda que a maioria dos 

estudos foi efectuada aplicando taninos não na forma purificada mas como constituintes de 

alimentos ricos nestes compostos. Rakhmani et al. (2005) observaram que a proteína 

complexada com taninos não libertou a totalidade dos taninos a diferentes níveis de pH (4,5 

e 8,5) sugerindo que este facto se iria repercutir na não libertação da totalidade da proteína 

no intestino delgado verificando-se assim perdas importantes de azoto nas fezes. Min et al. 

(2003) observaram que taninos condensados de L. corniculatus não influenciaram a 

digestibilidade dos aminoácidos essenciais no intestino delgado enquanto taninos 

condensados de L. pedunculatus reduziram marcadamente a digestibilidade aparente no 

intestino delgado. Pelo contrário, as hipóteses colocadas na revisão de Min et al. (2003), na 

qual é referido que os taninos condensados no intestino libertam a proteína previamente 

complexada, foi apoiada por alguns estudos. Segundo Andrabi et al. (2005) os taninos 

condensados exercem um efeito mínimo na disponibilidade da proteína alimentar para a 

digestão pós ruminal, verificando que mais de 73 % da proteína complexada foi digerida no 

intestino e que esta digestibilidade não foi diferente da da proteína sem taninos 

condensados. Bermingham et al. (2001) obtiveram resultados positivos com TC 
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(38 g TC.kg-1 MS) de Onobrychis viciifolia, não tendo verificado nenhum efeito na absorção 

de AAE no intestino delgado. De acrescentar que estes autores obtiveram resultados 

positivos na absorção de AA no intestino quando foram administrados taninos (64 g TC.kg-1 

MS) de Hedysarum cornarium. Também Aerts et al. (1999) e Barry e McNabb (1999) 

verificaram um aumento na absorção de aminoácidos no intestino delgado em dietas ricas 

em taninos. Salawu et al. (1999) obtiveram resultados semelhantes em silagens, com um 

aumento da proteína bypass e as proteínas complexadas foram digeridas no intestino 

delgado sem efeitos adversos na digestão da matéria orgânica e do azoto. Burggraaf et al. 

(2008) também não observou reduções na digestibilidade da fracção proteica utilizando 

taninos condensados presentes nas flores de trevo branco (Trifolium repens L.). 

No presente trabalho provaram-se as vantagens, dependentes do doseamento, dos 

TC em termos de protecção da proteína. Estes resultados estão de acordo com os estudos 

de Burggraaf et al. (2008), Bermingham et al. (2001) Aerts et al., (1999) e Salawu et al. 

(1999), referidos anteriormente. Ora, a redução na degradabilidade efectiva da fracção 

proteica dos grãos de leguminosas no rúmen será apenas benéfica para o animal quando a 

proteína que escapa à degradação é digerida e absorvida no intestino delgado. A segunda 

fase deste estudo mostrou que estas vantagens ao nível de degradabilidade não foram 

acompanhadas de qualquer alteração na digestibilidade intestinal. 

Estes resultados abrem boas perspectivas à utilização de taninos como aditivos 

alimentares. Os pressupostos atribuídos ao potencial destes compostos foram reforçados 

abrindo caminhos na melhoria da dieta dos ruminantes com consequentes efeitos na sua 

capacidade produtiva.  

Além do benefício da utilização destes polifenóis, a sua aplicação a grãos de 

leguminosas permitirá uma melhor utilização alimentar dos mesmos. Isto porque, por serem 

uma fonte rica de proteína alimentar apresentam o problema de serem rapidamente 

degradáveis no rúmen. Através da sinergia com estes compostos colmatou-se uma das 

principais limitações da utilização de grãos de leguminosas em ruminantes. 

O trabalho realizado aponta os efeitos benéficos da aplicação das proantocianidinas 

como aditivos. É agora necessário prosseguir o caminho da verificação da ausência de 

efeitos secundários desvantajosos e do conhecimento mais aprofundado das interacções 

entre taninos e proteínas, de modo a melhor controlar as condições de complexação e 

consequentemente de aplicação dos mesmos. 

McSweeney et al. (2001) referiram que além do efeito nulo dos taninos na 

digestibilidade era necessário garantir a não redução do fluxo de proteína microbiana para o 

intestino, uma vez que é uma das principais fontes proteicas para o ruminante. Uma vez que 

a degradação da proteína no rúmen não foi nula (67 %, 63 % e 54 % para T0, T1 e T2, 
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respectivamente) seria interessante verificar se a extensão em que ocorre na presença de 

taninos é suficiente para a produção de proteína microbiana, visto ser a proteína alimentar a 

única fonte para os microrganismos produzirem as suas próprias proteínas. Em termos de 

efeitos directos nos microrganismos estes são menos prováveis de ocorrer uma vez que os 

TC já foram introduzidos sob a forma de complexos estáveis presumivelmente sem ocorrer 

descomplexação no rúmen. 

Ainda não está totalmente conhecido o efeito dos taninos condensados na absorção 

dos aminoácidos no intestino. Uma vez que esta é a fase crítica e última da utilização 

digestiva da fracção proteica da dieta são necessários estudos que verifiquem a inexistência 

de efeitos negativos nesta etapa. Além da verificação da absorção de aminoácidos é 

necessária também a verificação da afinidade dos taninos para os diversos aminoácidos 

essenciais dos grãos de leguminosas e os efeitos nos mesmos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A manipulação da degradação da fracção proteica da dieta ou do uso eficiente de N no 

rúmen é a estratégia mais eficaz para reduzir as perdas de N. Ficou demonstrado no 

presente estudo a influência dos taninos condensados na cinética da degradação do rúmen, 

nomeadamente: 

� revelando-se eficientes na alteração da cinética do rúmen tendo o tratamento T2 sido 

o mais eficaz; 

� pelo aumento da quantidade de proteína bypass possível de ser utilizada no intestino 

delgado e absorvida pelo animal sob a forma de proteína alimentar; 

� pela estabilidade dos complexos tanino condensado: proteína no rúmen; 

� e por último, apresentando vantagens também ao nível da previsão dos aminoácidos 

essenciais que podem ser fornecidos ao animal, uma vez que se assemelharão mais 

ao perfil da dieta. 

∴∴∴∴ 

A prossecução dos estudos de validação do uso de extractos de taninos e a 

optimização das doses a incorporar na dieta para aumentar a proteína bypass, tem de ser 

complementada com estudos para uma melhor determinação do potencial dos TC como 

aditivos alimentares. Tais áreas poderão incluir: 

� verificação da solubilidade destes complexos bem como o grau de complexação 

e condições óptimas para que esta ocorra; 

� novas técnicas para o estudo da fracção solúvel da proteína uma vez que nos 

estudos in saco assume-se a solubilidade como degradabilidade; 

� desenvolvimento de modelos holísticos que prevejam os efeitos dos taninos 

condensados no rúmen e nas várias secções do tracto gastrointestinal; 

� desenvolvimento de um modelo de ajustamento da cinética ruminal mais 

adequado aos estudos com taninos condensados complexados com fracções da 

dieta; 

� conhecimento mais preciso dos níveis de aplicação dos taninos como aditivos 

para complexarem proteínas, não ocorrendo distúrbios nos animais; 

� estudos moleculares dos complexos tanino condensado:proteína nomeadamente 

massa molar, estrutura terciária, ponto isoeléctrico e compatibilidade dos locais 

de ligação, uma vez que a força destes complexos depende das características 

tanto dos taninos como das proteínas; 
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� verificação do efeito da adstringência dos taninos condensados fornecidos aos 

animais na forma de aditivos; 

� verificação da estabilidade dos complexos de modo a que estes apenas 

interajam com o nutriente em causa. 

 

Para validação final do potencial dos taninos condensados como aditivos alimentares, 

complementarmente aos resultados obtidos no presente estudo realizado in situ e in vitro, 

será necessário que sejam conduzidos estudos in vivo. 
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ANEXO I 

Delineamento experimental 

Calibração da Coluna  

Quadro 14 – Fluxos de eluição da coluna HiPrepTM 26/60 Sephacryl S-200 HR 

Posição Fluxo (ml.min-1) 

1 1 

1,5 1,3 

2 1,6 

2,5 1,9 

3 2,2 

3,5 2,6 

4 2,8 
NOTA: Para Flow rate na posição 10X 

 

Método dos 3 Passos – Digestibilidade In Vitro  da Fracção Proteica  

Quadro 15 – Preparação de Solução tampão de fosfato de potássio a 25ºC 

pH Volume de K 2HPO4 1M (%) Volume de KH 2PO4 1M (%) 

5,8   8,5 91,5 

6,0 13,2 86,8 

6,2 19,2 80,8 

6,4 27,8 72,2 

6,6 38,1 61,9 

6,8 49,7 50,3 

7,0 61,5 38,5 

7,2 71,7 28,3 

7,4 80,2 19,8 

7,6 86,6 13,4 

7,8 90,8  9,2 

8,0 94,0  6,0 

Green (1993) 
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ANEXO II 

Ensaios Preliminares 

Preparação das Amostras e Formação dos Complexos Ta nino:Proteína  

Quadro 16 – Solubilidade da proteína do grão de Lupinus albus L. para 3 níveis de pH e 3 
níveis de concentração salina 

pH [ M ] NaCl % PB no sobrenadante 
(proteína solúvel) Solubilidade (%) 

4 0.15 1,41 4,31 

  
1,41 4,31 

4 0.15 2,70 8,23 

  
2,70 8,23 

4 0.25 1,80 5,49 

  
2,06 6,27 

4 0,25 1,80 5,49 

  
1,67 5,09 

4 0,35 1,93 5,88 

  
1,93 5,88 

4 0,35 2,06 6,27 

  
2,06 6,27 

5 0,15 1,41 4,31 

  
1,54 4,70 

5 0,15 3,73 11,36 

  
3,60 10,97 

5 0,25 1,80 5,49 

  
1,80 5,49 

5 0,25 2,57 7,84 

  
2,70 8,23 

5 0,35 1,67 5,09 

  
1,54 4,70 

5 0,35 4,11 12,54 

  
4,37 13,32 

6 0,15 1,41 4,31 

  
1,54 4,70 

6 0,15 3,21 9,80 

  
3,08 9,40 

6 0,25 2,44 7,44 

  
2,31 7,05 

6 0,25 2,70 8,23 

  
2,70 8,23 

6 0,35 2,70 8,23 

  
2,57 7,84 

6 0,35 4,11 12,54 

  
4,37 13,32 
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Animais e Dieta  

Quadro 17 – Variação do pH do fluido ruminal  

 
Animal nº 

Horas após a refeição 

 0h 1h 3h 7h 

Estudo I 1 6,77 6,54 6,74 6,70 

 2 6,66 6,39 6,44 6,54 

 3 6,88 6,45 6,27 6,50 

Estudo II 1 6,74 6,42 6,54 6,67 

 2 6,47 6,42 6,10 6,52 

 3 6,82 6,33 5,94 6,47 
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ANEXO III 

Cinética da Degradação da Fracção Proteica no Rúmen  

Quadro 18 – Degradabilidade da matéria seca do grão de Lupinus albus variedade Estoril 
com diferentes concentrações de taninos, para um tempo de permanência no rúmen de 16 h 

Degradabilidade (%) 

Animal nº T0/2,5 T0,45/2,5 T0,75/2,5 T1/2,5 

1 70,62 82,09 81,77 53,68 

81,30 69,58 72,04 70,66 

49,79 49,98 64,67 57,46 

66,07 54,53 48,40 58,22 

69,51 79,69 79,04 49,44 

80,27 69,46 78,36 55,82 

67,72 75,44 56,65 52,14 

65,94 92,66 51,97 53,16 

76,30 
  

58,57 

    
2 85,08 79,72 82,12 82,85 

91,10 85,79 87,33 87,99 

71,21 50,91 34,73 49,09 

77,30 75,58 56,90 55,67 

87,28 89,28 84,47 79,34 

89,88 87,59 70,42 70,50 

87,49 85,16 80,58 79,22 

88,20 89,02 83,57 78,28 

91,71 58,85 
 

73,49 

    
3 81,83 77,88 65,88 69,23 

88,84 55,16 66,72 57,97 

69,83 73,83 93,54 66,43 

79,78 77,07 74,37 62,89 

83,94 91,34 74,82 60,13 

77,36 72,06 83,19 57,76 

58,90 63,98 57,39 64,93 

79,58 72,12 74,50 68,06 

74,62 63,70 69,24 
 

T0 = T0/2,5; T1 = T0,45/2,5; T3 = T0,75/2,5; T2 = T1/2,5 
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Quadro 19 – Degradabilidade da matéria seca do grão de Lupinus albus variedade Estoril 
com diferentes concentrações de taninos, para um tempo de permanência no rúmen de 24 h 

 

 
Degradabilidade (%) 

Carneiro T0/2,5 T0,45/2,5 T0,75/2,5 T1/2,5 

1 93,03 74,84 91,82 92,21 

93,90 68,55 73,95 80,54 

83,15 91,77 85,62 71,56 

92,38 81,45 84,74 85,75 

88,09 86,52 76,59 68,37 

81,62 91,18 90,90 80,32 

87,70 88,30 83,69 62,86 

84,24 84,49 77,61 78,34 

89,51 
 

73,45 80,66 

     
2 91,82 86,32 85,44 85,82 

93,93 93,61 88,32 88,83 

96,38 94,48 95,13 92,42 

94,75 83,77 92,17 84,79 

93,60 91,69 90,34 90,56 

90,44 91,30 87,24 86,07 

93,27 85,24 87,12 89,30 

94,90 91,54 88,20 83,32 

  
99,27 87,92 

     
3 90,97 88,69 82,89 81,87 

89,24 75,17 83,92 69,09 

93,30 92,48 89,89 70,43 

89,70 84,55 80,95 80,41 

87,16 88,67 78,87 73,03 

91,37 83,60 77,84 69,54 

92,10 92,24 90,16 84,48 

92,23 87,03 92,71 87,68 

 
82,60 90,48 85,81 

 

T0 = T0/2,5; T1 = T0,45/2,5; T3 = T0,75/2,5; T2 = T1/2,5 
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Quadro 20 – Degradabilidade da fracção proteica da fracção proteica do grão de Lupinus 
albus variedade Estoril com diferentes concentrações de taninos 

 

Tempo de incubação Fracção  

Degradabilidade (%) 

T0/2,5 T0,45/2,5 T0,75/2,5 T1/2,5 

16 horas A 69,85 77,86 60,64 55,6 

B 87,30 77,83 77,3 74,96 

C 74,11 69,25 70,17 64,96 

Média 77,01 74,98 69,30 65,20 

  

            

24 horas A 90,07 87,64 86,79 66,23 

B 92,77 88,34 86,82 82,33 

C 89,41 86,06 85,69 72,27 

Média 90,75 87,34 86,43 73,61 

            

 

T0 = T0/2,5; T1 = T0,45/2,5; T3 = T0,75/2,5; T2 = T1/2,5 
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ANEXO IV  

Digestibilidade In Vitro  da Fracção Proteica 

 

Quadro 21 – Digestibilidade in vitro da fracção proteica do grão de Lupinus albus variedade 
Estoril com diferentes concentrações de taninos, para um  

tempo de permanência no rúmen de 16 h 

 

Fracção 
Digestibilidade (%) 

T0/2,5 T0,45/2,5 T0,75/2,5 T1/2,5 

A 74,02 76,18 82,68 81,59 

76,18 76,18 80,51 82,68 

76,18 80,51 79,43 83,76 

76,18 78,35 79,43 83,76 

B 76,18 78,35 81,59 84,84 

75,1 78,35 80,51 81,59 

78,35 78,35 79,43 83,76 

78,35 77,26 80,51 83,76 

C 83,76 87,01 81,59 83,76 

81,59 85,93 83,76 82,68 

83,76 82,68 80,51 81,59 

  81,59 83,76 81,59 81,59 
 

T0 = T0/2,5; T1 = T0,45/2,5; T3 = T0,75/2,5; T2 = T1/2,5 
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Quadro 22 – Digestibilidade in vitro da fracção proteica do grão de Lupinus albus variedade 
Estoril com diferentes concentrações de taninos, para um  

tempo de permanência no rúmen de 24 h 

 

Fracção 

Digestibilidade (%) 

T0/2,5 T0,45/2,5 T0,75/2,5 T1/2,5 

A 81,59 80,51 76,18 81,59 

81,59 80,51 79,43 80,51 

81,59 80,51 81,59 80,51 

81,59 83,76 82,68 81,59 

B 81,59 81,59 83,76 83,76 

82,68 80,51 83,76 83,76 

80,51 83,76 83,76 82,68 

81,59 80,51 81,59 78,35 

C 80,51 78,35 79,43 83,76 

81,59 78,35 77,26 83,76 

82,68 79,43 77,26 80,51 

  84,84 78,35 77,26 81,59 

 

T0 = T0/2,5; T1 = T0,45/2,5; T3 = T0,75/2,5; T2 = T1/2,5 

 


