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RESUMO 

 

Devido à conhecida importância da bovinocultura brasileira, associada a evolução tecnológica 

e uma maior consciência em relação à responsabilidade social e ambiental, e a 

sustentabilidade da produção, busca-se cada vez mais alternativas para substituir as fontes de 

tradicionais energia e proteína na alimentação bovina, sendo estes os ingredientes mais 

onerosos das dietas dos ruminantes, fomentando uma procura por alimentos alternativos para 

substituir tais ingredientes tradicionais. Este trabalho será conduzido objetivando avaliar o 

efeito do uso de melão in natura como dieta exclusiva para de gado de corte e seus efeitos 

sobre fisiologia ruminal, parâmetros bioquímicos sanguíneos e histologia hepática, de 18 

animais bovinos, machos e fêmeas, da raça nelore e holandês com idade média de 25 meses, 

provenientes do município de baraúnas/RN, onde os animais foram alimentados 

exclusivamente com melão refugado in natura. O abate foi conduzido sob inspeção municipal, 

onde foram coletadas amostras de líquido ruminal. O exame do líquido ruminal era realizado 

imediatamente após a coleta e consistirá das análises macroscópicas tempo de sedimentação e 

flotação além da mensuração do pH e a prova de redução do azul de metileno. O pH ruminal 

teve como valor mínimo médio 7,20 e máximo de 7,33 considerado normal segundo a 

literatura consultada, assim como também a cor e o odor. As provas de sedimentação e 

flutuação e da atividade redutiva bacteriana em todos os casos foram superiores a 8 minutos o 

que pode indicar uma indigestão simples, os valores dos metabolitos sanguíneos estavam 

dentro do range normal para a espécie com exceção da taxa de glicose que apresentaram 

valores variando de 130,33 a 171,50 mg/dl, muito acima dos valores considerados normais. A 

histologia hepática demonstrou danos leves ao tecido e acumulo de reservas de glicogênio, 

sendo estes fatores provavelmente decorrentes da alimentação rica em carboidratos solúveis. 

A dieta exclusiva de melão apresenta-se como alternativa para a substituição de parte da dieta 

de bovinos destinados ao corte, sendo importante observar a adaptação dos animais a dieta e o 

tempo ao qual estarão submetidos a esta. 

Palavras-chave: Alimentação alternativa, Bovinocultira de corte, Cucumis melo L.  

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Due to the well-known importance of brazilian cattle, associated with technological evolution 

and a greater awareness of social and environmental responsibility and the sustainability of 

production, more and more alternatives are being sought to replace the traditional sources of 

energy and protein in cattle feed, because those are the most expensive ingredients in 

ruminant diets, encouraging a research for alternative ingredients to replace such traditional 

ingredients. The objective was to evaluate the effect of using fresh melon as an exclusive diet 

for beef cattle and its effects on ruminal physiology, blood biochemical parameters and liver 

histology, of 18 bovine animals, male and female, of the Nelore and Holstein breed with an 

average age of 25 months, from the municipality of Baraúnas / RN, where the animals were 

fed during the termination period exclusively with fresh melon. The slaughter was carried out 

under municipal inspection, where samples of rumen liquid were collected. The ruminal fluid 

examination was performed immediately after collection and will consist of macroscopic 

analyzes of sedimentation and flotation time, in addition to pH measurement and the 

methylene blue reduction test. The ruminal pH had a mean minimum of 7.20 and a maximum 

of 7.33 considered normal according to the literature consulted, as well as color and odor. 

Sedimentation and fluctuation tests and bacterial reductive activity in all cases were longer 

than 8 minutes, which may indicate simple indigestion, blood metabolite values were within 

the normal range for the species with the exception of the glucose rate which showed values 

ranging from 130.33 to 171.50 mg / dL, well above the values considered normal. Hepatic 

histology showed mild tissue damage and accumulation of glycogen, these factors being 

probably due to a diet rich in soluble carbohydrates. The exclusive melon diet is an alternative 

to replace part of the diet of beef cattle, it is important to observe the adaptation of the animals 

to the diet and the time to which they will be subjected to it. 

 

Keywords: Alternative feed, Beef cattle, Cucumis melo L. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1  – Composição centesimal do melão cru por 100 gramas de polpa, casca e 

sementes …..................................………………………........…....................22 

Tabela 2  – Médias do pH ruminal, de acordo com o sexo e raça dos animais bovinos 

alimentados com dieta exclusiva de melão ..........................………………...45 

Tabela 3  – Análises macroscópicas e físicas do liquido ruminal de alimentados com dieta 

exclusiva de melão...........................………………………..………………  47 

Tabela 4  – Valores médios da glicose sanguínea nos bovinos alimentados com dieta 

exclusiva de melão...........................................................................................50 

Tabela 5 – Valores médios da uréia, Fosfatase alcalina, alanina e aspartato 

aminotransferase sanguíneas nos bovinos alimentados com dieta exclusiva de 

melão................................................................................................................54 

Tabela 6 – Grau de concentração de glicogênio hepático nos bovinos alimentados com 

dieta exclusiva de melão..................................................................................58 

Tabela 7 – Achados histopatológicos do fígado de bovinos alimentados com dieta 

exclusiva de melão...........................................................................................59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1  – Imagens ilustrativas dos achados histológicos, por microscopia ótica dos 

fígados de bovinos alimentados com dieta exclusiva de melão..….........60 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ALT Alanina aminotransferase 

AST aspartato aminotransferase 

CV% Coeficiente de variância 

FA Fosfatase alcalina 

mg/dL Miligramas por decilitro 

EPM Erro padrão da média 

U/L Unidades internacionais por litro 

UFERSA Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE SÍMBOLOS 

 

@ Arroba 

© Copyright 

® Marca registrada 

% Porcentagem 

$ Cifrão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1 CAPITULO I REFERENCIAL TEÓRICO........................................................ 13 

1.1 Bovinocultura de corte no Brasil.............................................................................. 14 

1.2 Alimentação alternativa na bovinocultura................................................................ 18 

1.3 Refugos da agroindústria meloeira na alimentação de ruminantes.......................... 20 

1.4 Parâmetros ruminais e acidose em ruminantes......................................................... 22 

1.5 Bioquímica sanguínea e histologia hepática............................................................. 25 

2 REFERÊNCIAS...................................................................................................... 29 

 

CAPITULO II MELÃO IN NATURA COMO DIETA EXCLUSIVA PARA 

BOVINOS NELORE E HOLANDES DESTINADOS AO CORTE: 

PARAMETROS RUMINAIS, BIOQUIMICOS E HISTOLOGIA 

HEPÁTICA............................................................................................................. 37 

3 Resumo..................................................................................................................... 38 

 Abstract..................................................................................................................... 39 

4 INTRODUÇÃO....................................................................................................... 40 

5 MATERIAL E MÉTODOS................................................................................... 42 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO............................................................................ 45 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................. 63 

8 REFERÊNCIAS...................................................................................................... 64 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

REFERENCIAL TEÓRICO 



14 
 

1.1. Bovinocultura de corte no Brasil 

 

A bovinocultura brasileira apresenta grande relevância para o país desde o período 

colonial, atuando na formação territorial de Brasil bem como no desenvolvimento da 

própria sociedade, partindo de uma base técnica rudimentar de criação que evoluiu ao 

longo do tempo, promovendo o desenvolvimento deste ramo da pecuária, caracterizando a 

criação de bovinos uma das mais importantes atividades econômicas da agropecuária 

brasileira, já em meados da década de 70 (BATISTELLA et al., 2011). 

A partir dos anos 90, segundo Barcellos, Oliveira e Marques (2016), a carne bovina 

brasileira tornou-se mais competitiva para o mercado externo, como resultado da 

disponibilidade de recursos ambientais, de extensas áreas de pastagens e de tecnologias 

específicas para sistemas de produção tropicais, devido principalmente ao impacto dessas 

características nos custos de produção.   

Atualmente, a bovinocultura   de   corte   ainda se apresenta como uma   das 

principais atividades do agronegócio brasileiro. Dados do Departamento de Agricultura 

dos Estados Unidos (USDA) apontam que o Brasil possui o segundo maior rebanho de 

bovinos do mundo, contando com um número aproximado de 226 milhões de cabeças e é o 

segundo maior produtor mundial de carne, estabelecendo um setor que movimenta R$ 

167,5 bilhões por ano, gerando cerca de 7 milhões de empregos (MAPA, 2018). 

Segundo dados apresentados pelo IBGE (BRASIL, 2019) e FAO (2018), só no ano 

de 2018 foram abatidas no Brasil 31,90 milhões de cabeças de bovinos sob algum tipo de 

serviço de inspeção sanitária, totalizando 7,68 milhões de toneladas de carcaças bovinas. 

Esses números são sustentados por fatores favoráveis ao desenvolvimento da atividade no 

país como o custo de produção; impulsionado pela disponibilidade de suprimentos, preços 

competitivos, melhores pastos devido ao clima favorável; o aumento da demanda por 

carne, à medida que a economia nacional melhora, e o aumento da demanda por 

importações.   

Segundo a ABIEC (2019), no ano de 2018 foi registrado um crescimento no 

número de abates, sendo que do total produzido 20,1% foi exportada e 79,9% foi destinada 

ao mercado interno, responsável por um consumo per capita de 42,12 kg/ano. 

Grigol et al., (2019) relatam que o consumo de carne bovina é bastante apreciado, 

quando comparada a carnes de outras espécies animais, mesmo sendo menos acessível do 

que estas, como a carne de frango por exemplo.  
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Ainda segundo o mesmo autor, a carne vermelha bovina contribui fortemente para a 

segurança alimentar e nutricional das famílias, fato este que, associado a uma crescente 

demanda mundial de carne bovina, denota o papel estratégico e o potencial do Brasil em 

produzir e fornecer este alimento.  

Segundo Ribeiro e Corção (2013), apesar do desenvolvimento da produção e 

consumo da carne bovina e suas qualidades, esse produto enfrenta discursos contrários que 

permeiam aspectos sociais, ecológicos e sanitários, fazendo com que, por razões éticas ou 

biológicas, a carne vermelha seja associada à poluição e destruição ambiental, 

contaminação por patógenos/pesticidas, e ao uso de antibióticos e/ou hormônios, de modo 

que esse medo do consumidor, reais ou imaginários, fomente uma demanda por produtos 

denominados naturais ou orgânicos, que são obtidos de uma maneira sustentável e visando 

eliminar a utilização de produtos impróprios ou considerados nocivos à saúde. 

Com relação ao modo de criação, a bovinocultura de corte brasileira baseia-se em 

sistemas produtivos extensivos, que por si só possui um apelo natural, porém com uso 

limitado de tecnologias e apresentando baixos índices produtivos de uma maneira geral, 

fazendo com que o potencial da cadeia produtiva da carne possa estar sendo comprometido 

ou parcialmente inexplorado. 

A heterogeneidade nos sistemas de produção e nos mecanismos de gestão e de 

comercialização do gado é uma forte característica da bovinocultura brasileira, coexistindo 

basicamente dois subsistemas de produção bastante distintos: um sistema caracterizado 

pela alta qualidade do produto, com adoção de tecnologia avançada e padrões eficientes de 

gestão e comercialização; e um segundo sistema, mais comumente empregado, cujas 

características são: uma menor qualidade da carne, baseado na produção extensiva, 

contando com pequena intensidade tecnológica e padrões precários de gestão e de 

comercialização do gado bovino (CARVALHO; ZEN, 2017).  

O Brasil sendo um país de clima tropical e com vasta extensão de terra, permitiu 

que a pecuária de corte se desenvolvesse como atividade extrativista e extensiva, porém 

neste sistema onde a dieta basal é uma forragem, geralmente de baixo valor nutricional, os 

baixos índices de produtividade são recorrentes. Desse modo para atender as expectativas 

de demanda nacional e externa por produtos cárneos bovinos, práticas que elevem tais 

índices devem ser adotadas, estando estas práticas relacionadas, principalmente, a adoção 
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de novas tecnologias de produção, que permitam tanto a lucratividade como a 

sustentabilidade do sistema (HOFFMANN et al., 2014). 

Por outro lado, conceitos que estão ligados às condições ambientais em que os 

animais são criados e as dietas utilizadas nos sistemas de produção possuem um crescente 

apelo mercadológico: o chamado “boi verde apresenta-se como forte componente para a 

conquista de mercados mais exigentes em relação a preservação ambiental e 

aproveitamento de recursos, conceitos que associados as atuais técnicas de criação podem 

resultar em uma redução de custos, riscos econômicos e impactos ambientais, além de 

proporcionar uma melhoria no bem-estar animal e a geração de um produto tido como mais 

saudável (DIAS-FILHO, 2014). 

Nessa busca por melhores índices zootécnicos e sustentabilidade na produção o 

confinamento de bovinos apresenta-se como uma alternativa viável, devido a maiores taxas 

de ganho de peso diário, incrementos na produtividade e qualidade da carne, além de 

possibilitar que as variações das características da carne associadas ao grupo genético 

sejam minimizadas devido principalmente a redução na idade do abate e a um melhor 

acabamento da carcaça (CUSTODIO et al., 2018).  

Os sistemas de confinamento de bovinos baseiam-se na formação de lotes 

relativamente uniformes de animais em área restrita, sendo a distribuição da alimentação, 

realizada via cocho, havendo assim um controle total sobre o fornecimento das dietas, 

permitindo um melhor controle e planejamento e favorecendo a obtenção de resultados 

positivos em termos de ganho de peso e qualidade da carne. No Brasil, predomina-se o 

confinamento de terminação com a formação de lotes de entrada com animais entre 2,5 e 

3,5 anos de idade com peso entre 350 Kg e 390 Kg respectivamente, permanecendo 

confinados por um período de 60 e 120 dias, indo para o abate pesando em torno de 480 

Kg e 510 kg (MOREIRA et al., 2009). 

Devido à estas diversas vantagens que traz ao sistema de produção de carne bovina, 

o confinamento de bovinos de corte é uma atividade crescente na pecuária brasileira, 

apesar de ainda ser reduzida quando comparada à pecuária desenvolvida a pasto. Esse 

crescimento este que tem ocorrido ao longo do tempo em função do aumento de 

tecnologias disponíveis e maior disponibilidade de grãos (GOMES et al., 2015). 

Outro fator determinante para colocar o Brasil em posição de destaque como grande 

produtor na bovinocultura de corte, tem sido a intensificação do uso do melhoramento 

genético, por meio da seleção e cruzamento de animais zebuínos (Bos taurus indicus) em 
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sua grande maioria, dentre os quais se destaca a raça Nelore, em grande parte pela 

capacidade de produção em sistemas com baixo nível de tecnologia e má distribuição da 

oferta de nutrientes, sob condições climáticas e sanitárias adversas (PAIVA et al., 2019).  

Entretanto, uma alternativa que poderia contribuir para aumentar a oferta de carne e 

melhorar a rentabilidade do produtor de leite, seria a criação de bezerros de raças puras ou 

cruzamentos com alto grau de sangue leiteiro, uma vez que estes apresentam potencial para 

ganho de peso, em virtude de sua precocidade e eficiência alimentar, com elevado 

rendimento e qualidade de carcaça, porém, verifica-se que a alimentação consiste no 

principal fator no custo de produção, o que indica a necessidade de práticas de manejo 

alimentar que busquem o aumento da eficiência como a utilização de alimentos de menor 

custo (ZEOULA et al., 2009) 

É importante destacar que as preocupações que envolvem a criação dos bovinos 

para produção de carne atualmente vão além dos fatores biológicos intrínsecos ao animal, 

havendo uma maior atenção ao modo de criação, tornando mais evidente a relação da 

produção animal com responsabilidade social, segurança alimentar, saúde humana, 

associado a uma maior consciência em relação a esses fatores por parte dos consumidores 

(MOLETTA et al., 2014). 

Tendo em vista que a alimentação dos animais é um dos pontos mais importantes e, 

por muitas vezes crítico nas produções, ao mesmo tempo em que busca-se reduzir custos 

bem como o reaproveitar recursos e reduzir danos ambientais, o uso de alimentos 

alternativos oriundos de outros setores da agroindústria apresenta-se como uma alternativa 

na bovinocultura.  

Segundo Correa et al. (2019), o processamento de produtos oriundos da 

agroindústria gera ao longo da cadeia produtiva, toneladas de resíduos orgânicos, 

ocasionando diversas pendências ambientais decorrentes do seu acúmulo e despejo 

inapropriados, no entanto, tais subprodutos apresentam um grande potencial a ser 

explorado, uma vez que constituem excelentes matérias-primas, que podem ser utilizados 

na alimentação animal, contribuindo de maneira positiva no aumento da produção e na 

melhoria da qualidade dos alimentos. 

Os novos desafios na área da zootecnia dentro da bovinocultura de corte estão 

relacionados a aplicação dos sistemas mais tecnificados e produtivos, que promovam uma 

maior eficiência do sistema, levando em consideração a viabilidade econômica, buscando a 
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redução dos custos dentro dos sistemas de produção, além da responsabilidade social e a 

compatibilidade ambiental. 

 

1.2. Alimentação alternativa na bovinocultura 

 

A segurança alimentar apresenta-se como um grande desafio, considerando a 

crescente população global e os padrões de vida em ascensão, aumentando a competição 

dentro da produção animal por terra, água e energia, enfatizando a necessidade urgente de 

ingredientes alimentares economicamente viáveis que possam ser aproveitados e que não 

competem com a alimentação humana (ØVERLAND; MYDLAND; SKREDE, 2019). 

Em muitos países, a indústria de alimentos para animais enfrenta desafios devido 

aos altos preços de fontes de energia e proteína, como milho e farelo de soja, associado a 

baixa qualidade e quantidade da forragem caracterizam-se como problemas sérios que 

limitam a produtividade da pecuária em todo o mundo (AL-SAGHEER et al., 2019). 

A bovinocultura possui grande potencial econômico, bem como grande importância 

para a nutrição humana, sendo desenvolvida de maneira expressiva nas regiões tropicais, 

apesar da grande variabilidade das características intrínsecas desses sistemas com relação 

por exemplo ao clima, recursos naturais e aspectos socioeconômicos.  

Tais fatores possuem forte influência na abordagem às atividades de produção 

pecuária sobretudo devido a limitação quanto ao uso de alimentos pobres nutricionalmente, 

de modo que a utilização de recursos alternativos na alimentação animal não apenas parece 

ser promissora na superação das limitações das fontes de alimentares nativas, mas também 

sendo considerada um método de reduzir o descarte inadequado de resíduos no ambiente 

(SALLAM et al., 2019). 

Uma vez que na bovinocultura de corte a alimentação dos animais caracteriza-se 

como o principal fator que pode vir a comprometer a sustentabilidade da atividade, dentre 

as estratégias utilizadas para tornar sua economia eficiente está o manejo alimentar e 

nutricional adequado, sobretudo na época seca do ano, associado ao uso de sistemas 

intensivos e a utilização de alimentos de bom valor nutritivo e baixo custo (GIORDANI 

JUNIOR et al., 2014).  

Desse modo, prioriza-se a busca pela redução dos custos com alimentação, que é o 

componente mais expressivo no custo de uma produção, superando 70% do total, sendo a 

porção concentrada o componente mais oneroso das dietas. Sendo assim, alternativas 
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economicamente viáveis como, por exemplo, a utilização de subprodutos da agroindústria 

na substituição total ou parcial da dieta tradicional pode representar avanços para a 

alimentação de bovinos em confinamento (SILVA et al., 2012). 

De maneira geral, os principais ingredientes utilizados para compor a porção 

concentrada das dietas dos ruminantes são o milho e o farelo de soja devido a sua 

composição química que é capaz de suprir as necessidades nutricionais dos animais e por 

não apresentam nenhuma restrição quanto à presença de fatores antinutricionais 

(CARVALHO et al., 2009).  

Entretanto, essas fontes tradicionais de  energia e proteína são os ingredientes de 

custo relativamente elevado e que varia de acordo com a época do ano, o que fomenta uma 

busca por novas fontes alternativas de alimentos que não sofram com a sazonalidade dos 

preços desses produtos base da ração bem como a diminuição  da  inclusão  de cereais  que  

possam  servir  para  alimentação  humana, sem prejudicar o desempenho zootécnico dos 

animais, levando em consideração composição bromatológica, efeitos na fisiologia 

digestiva e etc. (OLIVEIRA et al., 2018). 

Devido à elevação do consumo humano, a quantidade de resíduos produzidos pelos 

mercados de frutos e verduras apresenta-se superior à quantidade que é efetivamente 

reutilizada, de modo que nos últimos anos, surgiu um interesse substancial em vincular a 

gestão de resíduos e a produção sustentável de alimentos para animais, utilizando os 

diferentes subprodutos de provenientes da produção de frutas e / ou resíduos vegetais como 

ração animal, prática informal e comum em pequena escala usual em países em 

desenvolvimento (ANGULO et al., 2012) 

Muitos dos co-produtos provenientes da agroindústria podem ser utilizados na 

nutrição de ruminantes, uma vez que estes animais são capazes de transformar materiais 

que não são úteis para o ser humano em produtos de origem animal de alto valor biológico, 

devido principalmente ao processo fermentativo microbiano que ocorre em seu trato 

gastrointestinal (CARRERA et al., 2012).  

Os bovinocultores são frequentemente obrigados a usar rações comerciais de custo 

elevado, em grande parte inacessíveis para a maioria dos pequenos produtores. Isso exige a 

investigação de recursos alternativos de baixo custo disponíveis localmente, com valor 

nutritivo promissor que satisfaça as exigências nutricionais dos animais de produção. 
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1.3. Refugos da agroindústria meloeira na alimentação de ruminantes 

 

A agroindústria gera anualmente milhares de toneladas de resíduo, composto de 

cascas, sementes, folhas, dentre outros refugos que são descartados devido principalmente 

ao seu baixo valor nutritivo ou características sensoriais inadequadas.  

O descarte inadequado desses subprodutos pode provocar graves problemas 

ambientais principalmente devido à alta carga orgânica e elevada atividade de água desses 

componentes, de modo que a sociedade torna-se cada vez mais consciente da importância 

da reciclagem desses coprodutos agroindustriais levando em consideração o conceito de 

reutilização dos resíduos como alimentação animal (ČOLOVIĆ et al., 2019). 

Os resíduos e refugos provenientes da agroindústria, consequentes da colheita  ou   

processamento, têm sido estudados como alimentos alternativos, uma vez que podem tanto 

auxiliar na redução dos custos da alimentação animal mantendo a produtividade 

zootécnica, quanto  minimizar os impactos causados ao meio ambiente, associando-se 

ainda a uma busca crescente da população por produtos alimentares e que derivem de 

sistemas de produção que se preocupem com o ambiente e sejam ecologicamente 

responsáveis (DE CASTRO et al., 2009; OLIVEIRA et al., 2018; TEIXEIRA et al., 2014). 

Dentre os produtos de destaque produzidos pela agroindústria atualmente, o melão 

apresenta-se uma das olerícolas mais populares do mundo, sendo a China o maior produtor 

responsável por 35% da produção mundial (MULLER et al., 2013). 

De acordo com dados da FAO (2018), no ano de 2016 o Brasil foi o 3º maior 

produtor mundial de frutas, obtendo um total de 42,3 milhões de toneladas no total, 

destacando-se que no Nordeste brasileiro, apesar das restrições hídricas e outras 

características limitantes, a fruticultura apresenta elevada importância econômica e social,  

sendo a região responsável por 28,9% do valor de produção nacional de frutas. Uma das 

explicações para esse bom desempenho da fruticultura irrigada no Nordeste são as 

condições climáticas favoráveis: alta luminosidade, temperatura elevada e baixa umidade 

relativa do ar média (VIDAL, 2018).  

O Rio Grande do Norte é o maior Estado produtor de melão do Brasil, respondendo 

por 70% do cultivo nacional da fruta, sendo que em 2016 a produção meloeira no País 

chegou a 596.430 toneladas (KIST et al., 2018).  
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A produção de melão é comercializada na sua totalidade na forma de fruta fresca, 

sendo destinada ao mercado interno (70% da produção) e ao mercado externo (20% da 

produção) os 10% restantes são frutos-refugo, que considerando os altos índices de 

produtividade alcançados, a quantidade de frutos-refugo pode representar disponibilidade 

estimada de 34.950 t/ano (DE LIMA et al., 2012). 

Tal destaque da produção do melão na Região Nordeste acompanha o 

desenvolvimento da fruticultura que vem substituindo ao longo das últimas duas décadas 

as atividades agrícolas tradicionais no sertão, como o cultivo de feijão, algodão e milho, 

pelo fato da produção de frutos proporcionar maiores lucros, ocasionando outras 

oportunidades de crescimento para os produtores, sendo atualmente uma das atividades que 

mais gera emprego (MULLER et al., 2013). 

O meloeiro (Cucumis melo L.) é uma planta herbácea anual que se desenvolve bem 

em ambientes secos, quentes e bem ensolarados, e seus frutos são alimentos que podem se 

caracterizar como uma importante fonte de energia para os ruminantes (LIMA et al., 

2011). Apresenta um número de hastes ou ramificações variáveis a depender do cultivar, e 

é considerado um fruto não-climatério; as folhas são alternadas e simples, sua polinização 

é feita por insetos, principalmente abelhas, e o sistema radicular é bastante ramificado e 

pouco profundo (MULLER et al., 2013). 

O melão é um dos mais importantes representantes da família das Cucurbitáceas, de 

provável origem africana e/ou asiática, apresentando alta variabilidade dentro dos 

diferentes cultivares: o peso varia de alguns gramas a vários quilogramas a forma pode ser 

redonda, oblíqua, ovada, elíptica ou extremamente alongada, apresentando desde frutos 

não doces ou, mais comumente, frutas doces com altas concentrações de açúcar 

consumidos in natura, podendo assim ser classificado dentro de duas subespécies e 15 

grupos botânicos (LEIDA et al., 2015).  

O fruto melão, cuja composição de polpa, casca e sementes está descrita na Tabela 

1, apresenta potencialidades que vão além de suas funções nutricionais, como fornecer uma 

fonte de energia e, possivelmente, conter uma ou mais substâncias capazes de atuar como 

moduladores metabólicos, além de se apresentarem como fontes úteis de fibra alimentar, 

caroteno, minerais como potássio e vitamina C, contando com um teor total de 11,71 °Bx 

de sólidos solúveis, superior à especificação mínima do mercado internacional (10 °Bx), 

sendo fonte de de β-caroteno (3861 μg/100g) e vitamina C (43,2 mg/100g) (ROLIM; 

SEABRA; MACEDO, 2019). 



22 
 

 

 

Tabela 01. Composição centesimal do melão cru por 100 gramas de polpa, casca e 

sementes. Fonte: Storck et al. (2013) 

 
Calorias 

(kcal) 

Carboidratos 

(g) 

Fibra 

Bruta 

(g) 

Proteína 

(g) 

Lipídeos 

(g) 

Cinzas 

(g) 

Umidade 

(g) 

Polpa 29 7,5 0,3 0,7 - 0,5 91,3 
Casca 18,9 2,13 4,58 2,03 0,25 1,19 89,8 

Semente 109 15,57 16,02 9,59 0,94 1,64 56,3 

 

Com este crescimento da fruticultura irrigada no Nordeste brasileiro e o 

consequente volume gerado de refugos da produção, muitas vezes sem destino apropriado 

e danosos ao meio ambiente nesse caso, a utilização dos fruto-refugos do melão surge 

como alternativa para alimentação animal bem como uma estratégia de grande impacto 

para viabilizar a pecuária no Nordeste brasileiro, apresentando esta estratégia num meio 

eficiente de transformar materiais de baixa qualidade em alimentos nobres como a carne 

(LIMA et al., 2011). 

 

1.4. Parâmetros ruminais e acidose em ruminantes 

 

A produtividade animal, como ganho de peso e qualidade da carne, pode ser afetada 

por diversos elementos, incluindo fatores genéticos, de manejo, ambientais e nutricionais. 

Nos sistemas tradicionais de produção de bovinos de corte em regiões tropicais, 

onde os animais são criados em pastagens, o período seco do ano é uma fase crítica, onde o 

gado consome forragem de baixo valor nutritivo, caracterizada por altos teores de fibra 

indigestível e proteína bruta inferior ao valor crítico de 7% da matéria seca, podendo assim 

prejudicar o desempenho animal, estimulando o uso de suplementos concentrados que por 

sua vez podem vir a modificar o ambiente ruminal, sendo necessário medir os parâmetros 

de fermentação e as populações microbianas do rúmen, que refletem a atividade da 

microbiota ruminal (SILVA-MARQUES et al., 2019).  

Em sistemas intensivos de produção de ruminantes, grandes quantidades de 

carboidratos não fibrosos, facilmente fermentáveis são incorporados na dieta para 
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favorecer um rápido ganho de peso resultando em alteração dos parâmetros do rúmen, 

como pH ruminal, amônia e nitrogênio, afetando consequentemente a população 

microbiana e provocando alterações fisiológicas não intencionais (FANIYI et al., 2019). 

O ganho de peso diário do gado em confinamento pode alcançar taxas superiores de 

2 kg/d durante o período da terminação, sendo que para alcançar estes níveis de 

produtividade são necessárias dietas altamente fermentáveis para promover uma produção 

de ácidos graxos de cadeia curta no ambiente ruminal, elevando o fornecimento de energia 

metabolizável, porém, é necessária que haja a transição gradual de uma dieta básica para 

aqueles com alta fermentabilidade é necessário a fim de minimizar o risco de problemas 

digestivos distúrbios, como acidose ruminal e outros distúrbios como abscessos hepáticos 

(PENNER et al., 2011). 

Uma transição abrupta de uma dieta seca, composta principalmente de forragem e 

grãos, para uma dieta de alta energia contendo uma maior proporção de componentes 

concentrados facilmente digeríveis, com um menor valor de fibra efetiva, como ocorre na 

transição dos animais saindo da recria para a terminação em confinamento, aumenta o risco 

de uma depressão do pH ruminal levando o animal a um quadro de acidose ruminal 

(COON; DUFFIELD; DEVRIES, 2018).  

O uso de rações concentradas ou alimentos com grandes quantidades de 

carboidratos altamente fermentáveis podem aumentar o risco de acidose ruminal subaguda, 

deprimindo o pH do rúmen e, consequentemente, afetando saúde animal e produtividade 

dos os ruminantes (ABDELRAHMAN et al., 2019). Os monossacarídeos (principalmente 

glicose e frutose), sacarose, galactooligossacarídeos (rafinose e estaquiose) e frutanos são 

facilmente fermentados pelos migroorganismos ruminais, produzindo lactato dessa 

fermentação ou convertendo estes carboidratos em glicogênio (HALL, 2014). 

A utilização ruminal destes carboidratos não-fibrosos pode ser afetada por uma 

variedade de fatores, inclusive dependendo do nível de proteína suplementado em relação a 

glicose, frutose e sacarose, tendo efeitos positivos com uma suplementação proteica mais 

relevante e negativos quando a proteína for limitante sendo que a depender da quantidade, 

o consumo deste tipo de carboidrato pode afetar sua própria fermentação, entretanto 

recomendações especificas para a utilização destes, projetadas para equilibrar dietas junto a 

porção de fibra efetiva para incentivar a ruminação e o tamponamento dos ácidos da 

fermentação, ainda não estão totalmente descritas para o gado de corte (HALL; 

EASTRIDGE, 2014). 



24 
 

Os principais produtos de fermentação da fibra dietética são ácidos graxos de 

cadeia curta (AGCC), predominantemente acetato, propionato e butirato, lactato e 

succinato, além de água, vários gases (dióxido de carbono, hidrogênio e metano) e 

biomassa celular bacteriana, sendo que tradicionalmente, a alta concentração de acetato 

está associada à fermentação de fibras e a alta concentração de propionato está associada à 

fermentação de carboidratos não-fibrosos, que por sua vez pode alterar as concentrações 

relativas de ácidos, bases e tampões, provocando uma redução do pH e alterando o 

ambiente ruminal (MIRZAEI-AGHSAGHALI; MAHERI-SIS, 2011) 

Segundo Arik et al., (2019), a acidose ruminal subclínica é caracterizada pelo 

aumento da concentração de ácidos graxos voláteis totais (AGV) e da fração de propionato 

e pela diminuição do pH ruminal (5,2–5,8) e da fração de acetato, ao mesmo tempo em que 

a concentração de lactato excede 5-10 mM, assim para manter a flora e os processos 

biológicos normais no rúmen, bem como prevenir a acidose, o pH ruminal médio diário 

não deve ser menor que 6,16 e o tempo em que o pH fica abaixo de 5,80 não deve exceder 

um período de 5,24 h. 

Segundo Kirbas et al. (2014), a acidose láctica ruminal aguda, que é um distúrbio 

fermentativo ruminal, resultante da digestão repentina de alimentos contendo carboidratos 

facilmente fermentáveis em grandes quantidades, provocando uma produção excessiva de 

ácido lático, elevando a pressão osmótica, resultando numa passagem de fluido em 

quantidades excessivas para o intra rúmen, podendo causar dilatação do órgão, severa 

desidratação e acidose sistêmica, levando até a morte em casos extremos.  

De uma maneira geral Hernández et al. (2014) define a acidose como um distúrbio 

de fermentação no rúmen caracterizado por pH ruminal inferior ao normal, refletindo em 

um desequilíbrio entre produção microbiana, utilização microbiana e absorção ruminal de 

ácidos graxos voláteis. 

A acidose é um problema comum na bovinocultura, que provoca uma diminuição 

da digestibilidade da fibra e a eficiência da produção de proteína microbiana no rúmen 

(HUO; ZHU; MAO, 2014). Estima-se que os custos relacionados à acidose ruminal variem 

de US $ 500 milhões a US $ 1 bilhão por ano, com o custo por animal estimado em US $ 

1,12 por dia, resultado da redução da eficiência produtiva e da produção de leite, na 

bovinocultura de leite e do abate prematuro e elevação da mortalidade, na bovinocultura de 

corte (ENEMARK, 2008). 
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Para determinação e monitoramento da acidose ruminal, o pH do rúmen é 

comumente utilizado no diagnostico, utilizando como valor de referência o pH de 5,5: se o 

pH ruminal for menor ou igual a 5.5 o caso deve ser considerado positivo para acidose; um 

pH maior ou igual a 5,8 deve ser considerado negativo (ENEMARK, 2008).  

Os parâmetros físicos do liquido ruminal também podem dar indícios de alterações 

provocadas pelo padrão alimentar, como citado por Jasmin et al. (2011): ruminantes 

alimentados com volumosos fibrosos, apresentam cor verde-oliva no conteúdo ruminal, enquanto 

aqueles alimentados com maior percentual de alimentos concentrados, uma coloração marrom-

leitosa ou uma cor verde-enegrecida em caso de putrefação; O conteúdo ruminal normalmente tem 

odor aromático e ácido, um odor pútrido indica um longo período de anorexia; A consistência do 

fluido ruminal pode variar naturalmente de aquosa a viscosa sendo que amostras fortemente 

contaminadas com saliva podem parecer muito viscosas e tal contaminação por saliva também será 

refletida por um aumento nos valores de pH. 

Outro ponto importante quanto ao ambiente ruminal é a relação entre a 

comunidades de microrganismos ruminais, compostas por bactérias, protozoários ciliados, 

fungos anaeróbios, bacteriófagos e etc., que possibilitam a digestão de uma ampla gama de 

ingredientes de origem vegetal, como gramíneas, legumes, grãos, sementes oleaginosas e 

subproduto de culturas, que variam bastante quanto a sua composição bioquímica. 

O pH do rúmen é um dos fatores mais variáveis que podem influenciar a população 

microbiana, uma vez que existem dois grupos básicos de bactérias que funcionam em pHs 

distinto: os microorganismos digestores de fibras, mais ativos a um pH entre 6,2 a 6,8, e os 

digestores de amido, que preferem um ambiente mais ácido, com um pH de 5,2 a 6,0. 

Certas espécies de protozoários podem ser bastante deprimidas com um pH abaixo de 5,5 

fibrosos (MIRZAEI-AGHSAGHALI; MAHERI-SIS, 2011). 

Levando em consideração a composição química e principalmente o teor de 

carboidratos do melão, a avaliação dos parâmetros ruminais e a modificação destes bem 

como alterações na atividade dos microrganismos do rúmen são importantes ferramentas 

na avaliação da influência desta dieta alternativa na saúde gástrica dos animais submetidos 

bem como na qualidade do produto final. 

 

1.5. Bioquímica sanguínea e histologia hepática 

 

  A composição bioquímica do plasma sanguíneo reflete de modo fiel a situação 

metabólica dos tecidos animais, de forma a poder se avaliar lesões teciduais, transtornos no 
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funcionamento de órgãos, adaptação do animal diante de desafios nutricionais e 

fisiológicos e desequilíbrios metabólicos específicos ou de origem nutricional, levando em 

consideração que  a interpretação deste perfil é complexa, em parte devido à grande 

variação de níveis dos vários metabolitos em função de fatores como raça, idade, dieta, 

manejo, clima e estado fisiológico. (GONZÁLEZ, 2018) 

A acidose ruminal é uma doença metabólica, caracterizada por distúrbio 

fermentativo que acontecem após a ingestão de carboidratos facilmente digeríveis, 

frequentemente apresenta reflexos sistêmicos de acidose e vários processos secundários 

que são potencialmente prejudiciais à produção, desse modo, a observação dos sinais 

clínicos, como a análise do fluído ruminal, quando associados ao conhecimento das 

alterações sanguíneas permitem melhor avaliação do quadro clínico (VIEIRA et al., 2012). 

A acidose  também está  associada  com  inflamações  em  diferentes  tecidos  e  

órgãos  dos  animais, já  foram  relatados  abscessos  em  diversos  locais  como  no  tecido  

subcutâneo,  coração,  rins,  pulmões  e,  principalmente  no  fígado; Ainda, o  aumento  da  

concentração  de  ácidos graxos de cadeia curta  no  espaço  porta  pode  causar  acidose  

intracelular  nos  hepatócitos  prejudicando  as  funções  do  fígado  e  levando  a  acidose   

metabólica   em   casos   de   acidose   subclínica (CARVALHO; FILHO; FERREIRA, 

2002).    

As funções do fígado envolvem uma incrível variedade de processos biológicos 

essenciais à vida, incluindo participação nos metabolismos de carboidratos, lipídios, 

proteínas, hormônios e vitaminas; na desintoxicação e na excreção de catabólitos e de 

outras substâncias tóxicas e na digestão, sendo um órgão altamente vascularizado e 

possuindo a capacidade de remover vários solutos do sangue, tornando-se fundamental 

para muitas funções e devido à esta notável diversidade a disfunção hepática pode resultar 

em diversas anormalidades laboratoriais (THRALL et al., 2015) e alguns dos metabólitos 

sanguíneos mais usados no estudo do perfil bioquímico podem ter correlações diretas com 

as funções e a morfologia hepática.  

O uso de vários testes de triagem melhora a detecção de anormalidades hepato-

biliares, assim exames de sangue são utilizados para avaliação inicial de doenças hepáticas, 

incluindo a medição dos níveis séricos de metabólitos na corrente sanguinea, onde as 

anormalidades encontradas geralmente apontam para doenças hepáticas e ajuda a decidir se 

a doença é aguda ou crônica e se cirrose ou insuficiência hepática estão presentes 

(HYDER; HASAN; MOHIELDEIN, 2013) 
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A glicose é considerada o mais importante dentre os vários metabólitos usados 

como combustível para a oxidação respiratória, entretanto o nível elevado de glicose 

sanguínea pode indicar falhas na homeostase, como ocorre em doenças tais como a 

acidose. Na digestão dos ruminantes, pouca glicose proveniente do trato alimentar entra na 

corrente sanguínea sendo o fígado o órgão responsável pela sua síntese a partir de 

moléculas precursoras na via da gliconeogênese, assim, o ácido propiônico produz 50% 

dos requerimentos de glicose, os aminoácidos gliconeogênicos contribuem com 25% e o 

ácido láctico com 15%. (GONZÁLEZ, 2018). 

A concentração de uréia sanguínea tem sido empregada nos perfis metabólicos 

como um indicador do metabolismo protéico (GONZÁLES et al., 2000). A ureia é 

sintetizada no fígado a partir da amônia proveniente do catabolismo dos aminoácidos e da 

reciclagem de amônia do rúmen e os níveis de uréia sanguínea também estão afetados pelo 

nível nutricional, particularmente em ruminantes.  De modo geral, a uréia é um indicador 

sensível e imediato da ingestão de proteína e da relação energia/proteína da dieta 

(GONZÁLEZ; SCHEFFER, 2003). 

A    fosfatase    alcalina   é    uma    glicoproteína que possui função hidro lítica, 

sendo responsável pela remoção de grupamentos fosfato de vários tipos de moléculas, sua 

atividade sérica é um importante indicador de lesão hepática e valores alterados da 

atividade da fosfatase no soro   podem refletir alterações fisiológicas ou patológicas além 

daquelas de origem hepática (JORGE et al., 2014). 

Altos níveis de alanina e aspartato aminotransferase hepáticas (ALT, AST) 

aumentam o risco de doenças e mortalidade relacionadas ao fígado, além disso a ALT está 

associada ao diabetes tipo 2. Na prática clínica, os níveis sanguíneos, ALT e AST são 

usados para identificar lesões hepática, pois seus níveis sanguíneos aumentam quando a 

membrana celular do fígado é danificada e, portanto, marca a lesão hepatocelular. 

(HYDER; HASAN; MOHIELDEIN, 2013) 

Levando em consideração a participação do fígado no metabolismo e sua relação 

com os diversos metabolitos sanguíneos citados, a avaliação histológica do órgão se faz 

necessária a fim de conhecer a extensão dos danos e suas consequências, provenientes das 

alterações dos níveis normais alterações nos produtos do metabolismo 

Segundo Duarte et al. (2009), em ruminantes, a biópsia hepática tem aplicação 

clínica importante, fornecendo informações sobre a estrutura morfológica e a composição 

detalhada do órgão, quando    provas    de    função    hepática    denotam   alteração   na   
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função   do   fígado, a   determinação exata da lesão e de sua extensão somente poderá ser 

obtida com o uso de biópsia hepática. 

A biópsia hepática permanece como o melhor teste diagnóstico para confirmar a 

suspeita doença hepática gordurosa não-alcoólica e, principalmente, estadiar a severidade 

do dano hepático e da fibrose, sendo procedimento padrão no diagnóstico de doenças como 

esteatose, hepatite crônica, esteatohepatite e cirrose, e está indicada em praticamente todas 

as patologias do fígado, pois pode ser realizada com segurança e oferece informações 

importantes quanto ao diagnóstico e à evolução de patologias (CHATKIN et al., 2008). 
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3. MELÃO IN NATURA COMO DIETA EXCLUSIVA PARA BOVINOS: 

PARAMETROS RUMINAIS, BIOQUIMICOS E HISTOLOGIA HEPÁTICA 

RESUMO: O objetivo foi estudar o efeito do uso de melão in natura como dieta exclusiva 

para de gado de corte observando os efeitos de tal dieta sobre parâmetros ruminais, 

bioquímicos e histologia hepática. O exame do líquido ruminal verificou características 

macroscópicas tempo de sedimentação e flotação além da mensuração do pH e a prova de 

redução do azul de metileno. O pH ruminal teve como valor médio 7,20 e máximo de 7,33 

considerado normal segundo a literatura consultada, assim como também a cor e o odor. 

As provas de Sedimentação e flutuação e da atividade redutiva bacteriana em todos os 

casos foram superiores a 8 minutos o que pode indicar uma indigestão simples, os valores 

dos metabolitos sanguíneos estavam dentro do range normal para a espécie com exceção 

da taxa de glicose que apresentaram valores variando de 130,33 a 171,50 mg/dL, acima 

dos valores normais. A histologia hepática demonstrou danos leves e acumulo de 

glicogênio, condições decorrentes da alimentação rica em carboidratos solúveis. A dieta 

exclusiva de melão apresenta-se como alternativa para a substituição de parte da dieta de 

bovinos destinados ao corte, sendo importante observar a adaptação dos animais a dieta e o 

tempo ao qual estarão submetidos a esta. 

 

Palavras chaves: Alimentação alternativa, Bovinocultira de corte, Cucumis melo L. 
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MELON IN NATURA AS AN EXCLUSIVE DIET FOR CATTLE: RUMINAL, 

BIOCHEMICAL AND HEPATIC HISTOLOGY PARAMETERS 

ABSTRACT: The objective was to study the effect of using fresh melon as an exclusive 

diet for beef cattle, observing the effects of such a diet on ruminal, biochemical and liver 

histology parameters. Examination of ruminal fluid verified macroscopic characteristics of 

sedimentation and flotation time, in addition to pH measurement and the methylene blue 

reduction test. The ruminal pH had a mean value of 7.20 and a maximum of 7.33 

considered normal according to the consulted literature, as well as color and odor. 

Sedimentation and fluctuation tests and bacterial reductive activity in all cases were longer 

than 8 minutes, which may indicate simple indigestion, blood metabolite values were 

within the normal range for the species with the exception of the glucose rate, which 

showed values ranging from 130.33 to 171.50 mg / dL, above normal values. Liver 

histology showed mild damage and accumulation of glycogen, conditions resulting from a 

diet rich in soluble carbohydrates. The exclusive melon diet is an alternative to replace part 

of the diet of beef cattle, it is important to observe the adaptation of the animals to the diet 

and the time to which they will be subjected to it. 

 

Keywords: Alternative feed, Beef cattle, Cucumis melo L. 
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4. INTRODUÇÃO 

A produtividade animal, como ganho de peso e qualidade da carne, pode ser afetada 

por diversos elementos, incluindo fatores genéticos, de manejo, ambientais, o 

desenvolvimento da bovinocultura e a necessidade consequente de se intensificar a 

produção de carne acarretaram grandes mudanças com relação a nutrição, modificando 

ingredientes e elevando as quantidades de alimento fornecidas.  

Desse modo, torna-se cada vez mais comum o uso de suplementos concentrados 

que podem modificar o ambiente ruminal, sendo necessário monitorar os parâmetros de 

fermentação e as populações microbianas do rúmen, que refletem a atividade da microbiota 

ruminal (SILVA-MARQUES et al., 2019), em sistemas que utilizem rações concentradas 

ou alimentos com grandes quantidades de carboidratos altamente fermentáveis. 

Distúrbios no sistema digestivo dos animais e enfermidades como a acidose 

ruminal subaguda (ARS), por exemplo, passam a ser relevantes em explorações intensivas, 

representando um dos maiores problemas na exploração dos bovinos, prejudicando não só 

a produtividade e a rentabilidade da propriedade, mas também o bem-estar animal, sendo 

uma condição que apresenta sinais clínicos discretos, tornando difícil sua detecção 

(RODRIGUES et al., 2013) 

Quando se utiliza ingredientes alternativos na alimentação de ruminantes se fazem 

necessárias investigações sobre o padrão de fermentação ruminal, uma vez que este está 

associado ao desempenho dos animais, sendo a análise do fluido ruminal de indiscutível 

valor no diagnóstico de enfermidades ligadas ao aparelho digestivo, levando em 

consideração que a microbiota do rúmen é sensível às alterações que influenciem nas 

condições as quais os animais são normalmente submetidos. (SILVA; EZEQUIEL; 

CLEEF, 2012). 

Com relação a estes parâmetros normais para os bovinos, Borges et al. (2011) citam 

que o ambiente ruminal favorece o desenvolvimento contínuo da população microbiana 

(bactérias, protozoários e fungos) devido a fatores como: uma temperatura ideal média de 

39ºC; anaerobiose; pH tampão médio de 6,8; suplemento de nutriente e contínua remoção 

de digesta e dos produtos de fermentação. 

Segundo Bouda, Quiroz-rocha e González (2000), na maioria dos transtornos 

ruminais e metabólicos as alterações iniciais podem ser detectadas no líquido ruminal mais 

facilmente, pois as mudanças nos valores de referência são significativamente mais 

evidentes do que no próprio sangue e a análise do líquido ruminal pode ser realizada 
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mediante provas e equipamentos muito mais simples e baratos, avaliando-se características 

do liquido ruminal como cor, odor, consistência, pH, atividade redutiva bacteriana, 

sedimentação e avaliação dos protozoários. 

O Rio Grande do Norte é o maior Estado produtor de melão do Brasil, e os frutos 

refugos do meloeiro apresentam um potencial para uso na alimentação de ruminantes e em 

alguns casos já são utilizados para a alimentação de bovinos, porém apesar destes, é 

importante se considerar que o valor nutritivo destes subprodutos é dependente, dentre 

outros aspectos, dos processos de beneficiamento das indústrias, qualidade dos frutos, 

diferenças na constituição dos refugos (AZEVÊDO et al., 2011) sendo ainda que o valor 

nutricional também está sujeito a complexa interação com os microrganismos do trato 

digestivo nos processos de digestão (CRISTINA et al., 2009). 

Segundo Lima et al. (2011) os frutos de melão são alimentos com altas quantidades 

de carboidratos, principalmente os carboidratos não fibrosos, importante fonte de energia 

para os ruminantes, porém é importante considerar que o tipo e a quantidade dos 

carboidratos fibrosos e não fibrosos afetam a fermentação e a eficiência microbiana.   

A composição bioquímica do plasma sanguíneo reflete de modo fiel a situação 

metabólica dos tecidos animais, e a acidose pode estar associada com inflamações nestes 

diferentes tecidos, sobretudo no fígado, órgão que participa de diversos processos 

metabólicos, assim exames de sangue são utilizados para avaliação inicial de doenças 

hepáticas, incluindo a medição dos níveis séricos de metabólitos na corrente sanguínea, 

associada biópsia do fígado que determinação a exata extensão da lesão (GONZÁLEZ, 

2018. HYDER; HASAN; MOHIELDEIN, 2013, DUARTE et al. 2009)   

O objetivo desta análise de caso foi estudar o efeito do uso de melão in natura como 

dieta exclusiva para de gado de corte observando os efeitos de tal dieta sobre parâmetros 

ruminais, bioquímicos e na histologia hepática. 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

As amostras foram coletadas durante o processo de abate, a partir de 18 bovinos 

com idade média de 25 meses e peso médio aproximado de 370 kg.  

Os animais foram oriundos de fazenda particular, localizada no município de 

Baraúnas/RN e propriedade de empresa especializada em fruticultura, onde foram 

alimentados Ad libitum, durante o as fases de cria e recria exclusivamente com melão 

refugado e in natura, de diversas variedades como amarelo, dino, pele-de-sapo, galia e 

cantaloupe.  

Segundo o zootecnista responsável pelo setor de produção animal da empresa, os 

animais foram alimentados com os frutos refugo de melão desde a fase de cria onde, após a 

apartação, recebem uma porção de concentrado, com o objetivo de acelerar o 

desenvolvimento ruminal, juntamente com melão picado que é oferecido à vontade.  Já na 

fase de recria o melão torna-se a alimentação exclusiva, sendo fornecido o fruto inteiro 

ainda à vontade. 

Durante a fase de recria, os animais foram mantidos em lotes confinados em 

piquete a céu aberto, delimitado por cerca elétrica, com um espaço estimado de 12m2 por 

animal, dotado de bebedouros e um comedouro central construído a partir de recipientes de 

polietileno, onde a dieta era fornecida durante todo o dia, distribuídos em pelo menos duas 

refeições, seguindo o cronograma da fazenda e de acordo com a disponibilidade dos frutos-

refugo. 

O abate foi conduzido sob inspeção municipal no Abatedouro Público Municipal 

Sebastião Alves Martins, localizado na cidade de Assú/RN, realizado de acordo com os 

procedimentos que caracterizam o abate humanitário, seguindo as exigências do Ministério 

da Agricultura (RIISPOA, 2017). Assim, após um jejum de sólidos de 12 horas, 

prosseguindo posteriormente para o abate onde foram insensibilizados pelo método de 

concussão percussivo não penetrativo, seguido de sangria, com corte da carótida e jugular. 

Em seguida, foi realizada a esfola, evisceração e retirada da cabeça e das extremidades dos 

membros.  

Durante o abate, na etapa de evisceração do abate coletadas 3 amostras não filtradas 

de liquido ruminal em tubo para centrifugação com fundo cônico de 15ml, examinandas 

por um único avaliador imediatamente após a coleta para determinação das características 
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macroscópicas. Os parâmetros para as características organolépticas (cor, odor e 

consistência) foram avaliados segunda a metodologia descrita por Rodrigues et al., (2013): 

 Cor: a escala de cores do líquido ruminal, que está correlacionada a alimentação do 

animal, pode ser classificada de verde oliva ou verde puro para animais a pasto; 

amarelo acastanhado para animais alimentado com silagens; cinza leitoso em caso 

de acidose ou verde enegrecida, em casos patológicos.  

 Odor: pode ser classificado em aromático em sua normalidade, podendo variar 

para ácido, repugnante, amoniacal ou inodoro, dependendo das condições ruminais 

 Consistência: a normalidade do liquido ruminal deve ser levemente viscosa e, em 

sua anormalidade, variando entre muito viscosa, em decorrência de contaminação 

com a saliva ou a ocorrência de timpanismo espumoso; e pouco viscosa, em virtude 

de uma inatividade microbiana e jejum prolongado. 

O pH ruminal foi determinado pela mensuração utilizado fita reativa universal 1-14 

em contato com o suco gástrico, como descrito por Bouda, Quiroz-rocha e González, 

(2000). 

A prova de sedimentação e flutuação consistiu em deixar em repouso por até 12 

minutos uma amostra do conteúdo do líquido ruminal e medir o tempo em que aparecem 

os eventos de sedimentação e flutuação e para a prova de determinação da atividade 

redutiva bacteriana ou PRAM, adicionou-se 0,5 ml de azul de metileno solução a 0,03% 

em uma amostra de 10 ml do líquido ruminal e mediu-se o tempo transcorrido desde a 

adição até o retorno da coloração original da amostra (ZILIO et al., 2008).  

Para a análise dos parâmetros séricos, foram coletadas no período imediatamente 

pré-abate amostras de sangue através punção da veia jugular externa, em tubos do tipo 

vacutainer, sem adição de anticoagulantes. Posteriormente, os tubos foram centrifugados a 

3000 rpm, durante 20 minutos e, em seguida, com o auxílio de uma pipeta, o plasma foi 

retirado e distribuído, uniformemente, em tubos tipo ependorff, devidamente identificados, 

conservados sob refrigeração e enviados para o laboratório CACIM®, onde foram 

realizadas análises. As concentrações plasmáticas de glicose, fosfatase alcalina, AST 

(aspartato aminotransferase), ALT (alanina aminotransferase) e ureia foram determinadas 

conforme metodologia adotada pelo laboratório, utilizando os sistemas de análises 

bioquímicas ADVIA 1800® e Hitachi 917®, ambos baseados no método colorimétrico. 

Para realização da biópsia do fígado, um fragmento de aproximadamente 3 cm2 foi 

coletado e armazenado em cassete histológico e processadas segundo protocolo da técnica 
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de inclusão em parafina. Os   cortes   foram   realizados   em micrótomo com espessura de 

5 micrômetros. 

De acordo com Behmeret al. (1976), foi adotado o método de Hematoxilina e 

Eosina (HE) para visualização geral dos tecidos e órgãos afetados e para verificação da     

presença de glicogênio foi utilizado o método de PAS (Ácido periódico de Schiff) 

(Michalany, 1980). As análises microscópicas foram efetuadas em microscópio ótico, com 

aumento de 40x (Olympus CX31, Olympus Ótica Co, Japão). Seguindo metodologia 

adaptada de ŞAHIN et al. (2013), para melhor compreensão dos resultados relacionados a 

reservas de glicogênio, as concentrações destas reservas foram classificadas por três 

avaliadores independentes em escores que vão de 1 a 5, onde 1: Baixíssima concentração, 

2: Baixa concentração, 3: Moderada concentração, 4: Alta concentração, 5: Altíssima 

concentração de reservas de glicogênio. 

As variáveis passíveis de quantificação foram analisadas estatisticamente por 

análise de variância com medidas repetidas mediante comparação entre médias de acordo 

com teste Tukey (p < 0,05), utilizando o programa SISVAR, versão 5.6. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O pH ruminal teve como valor mínimo médio 7,20 e máximo de 7,33 (Tabela 2), 

não apresentando diferenças estatísticas (p>0,05) entres os resultados apresentados quando 

comparados animais machos e fêmeas ou fêmeas das raças nelore e holandesa. 

Apesar dos animais estarem submetidos a doze horas de jejum pré-abate no 

momento da coleta, Borges et al. (2002) comprovaram em estudo que os testes 

organolépticos (cor, odor e consistência) e as provas funcionais do suco ruminal variam 

com o tempo de conservação de 12 horas, porém mantem-se dentro dos padrões de 

normalidade, sendo assim, mesmo que decorrido algum tempo após a última refeição, as 

características do liquido ruminal ainda podem ser avaliadas e refletem os padrões 

originais do ambiente ruminal. 

Tabela 2. Médias do pH ruminal, de acordo com o sexo e raça dos animais bovinos 

alimentados com dieta exclusiva de melão. 

Sexo pH p EPM CV (%) 

Macho 7.20 

0.8485 0,190 9.16 

Fêmea 7.28 

Raça pH p EPM CV (%) 

Holandesa 7.33 

0.7641 0.189 7.70 

Nelore 7.28 

Médias seguidas de letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). EPM: Erro 

padrão da média; CV%: Coeficiente de variância 

Segundo Dirksen (2008), o valor dito normal do pH para o conteúdo ruminal oscila 

entre 5,5 e 7,4 no decorrer do dia, variando de acordo com a  alimentação que é fornecida e 

com o intervalo de tempo entre a última alimentação e a mensuração do pH ruminal.  

Feitosa (2008) descreve que logo após a ingestão do alimento, ocorre uma elevação 

significativa na digestão bacteriana, o que, por sua vez, provoca um aumento na produção 

de ácidos graxos e, consequentemente, diminui os valores de pH, que é gradualmente 

reestabelecido para valores próximos a neutralidade com o passar das horas, até atingir 

valores superiores a sete, 12 horas após a última refeição do animal, e possivelmente sob 

efeito tamponante da saliva.  
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Como o líquido ruminal foi coletado imediatamente após o abate dos animais que já 

haviam passado por um longo período de jejum como exigido pelas normas que regem o 

abate humanitário de bovino no Brasil, os valores de pH apresentaram-se superiores a 7 em 

todos os casos observados, embora a dieta a qual os animais estavam submetidos fosse rica 

em carboidratos, o que poderia provocar uma elevação da acidez ruminal. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Oliveira et al. (2015) ao fornecer uma 

dieta com elevada proporção de concentrado contendo milho em grão moído e milho em 

grão úmido a cordeiros, observou que o pH ruminal obtido após o abate de 6,62 e 6,63 e os 

animais não apresentaram nenhum dos sintomas relacionados a acidose. 

Poungchompu et al. (2009) ao testarem a manipulação da fermentação ruminal 

utilizando saponinas dietéticas associadas à casca do mangostim e a fruta da “soapberry”, 

averiguaram que os valores de pH ruminal de vacas holandesas não diferiram entre os 

diferentes níveis de inclusão nas dietas, apresentando valores que variaram de 6,2 a 6,5 e 

apesar dos altos níveis de concentrado, não foram observados sinais clínicos de acidose em 

nenhum animal. 

Piquer et al. (2009) ao analisarem o uso de frutas cítricas integrais como alternativa 

ao grão de trigo na dieta de ovinos, observaram que todas as dietas testadas no experimento 

mostraram uma queda no pH ruminal após a alimentação, mas a queda para as dietas com 

maior proporção de fruta foi mais pronunciada do que para a dieta controle, o que segundo 

os autores pode estar relacionado à rápida fermentação de açúcares e pectinas. Porém estas 

dietas com maior adição de frutas cítricas inteiras apresentaram valores médios de pH mais 

elevados (6,6).  

Ao avaliarem a fermentação ruminal em cabras leiteiras alimentados com dietas 

incluindo os frutos-refugo de tomate e pepino, Romero-Huelva, Ramos-Morales e Molina-

Alcaide (2012) não verificaram diferenças significativas no pH ruminal entre as dietas 

utilizando a inclusão dos frutos e o controle, todas apresentando um pH ruminal superior a 

6.9. 

Oliveira et al. (2015b) ao avaliarem os efeitos da administração de duas diferentes 

quantidades de melão sobre variáveis bioquímicas de ovinos não adaptados, verificaram 

uma discreta acidose metabólica sistêmica nos níveis mais elevados (75% da matéria seca 

de melão), com os animais apresentando pH ruminal inferior a 5,0 após a ingestão da dieta. 

De acordo com a literatura, dietas contendo frutas ou outros ingredientes que 

apresentam uma elevada taxa de carboidratos altamente fermentáveis tendem a reduzir, no 



47 
 

momento da refeição, o pH ruminal que é reestabelecido a normalidade com o passar das 

horas e, de uma maneira geral, não promove um quadro de acidose ruminal agudo, exceto 

quando uma quantidade muito elevada de alimentos ricos nesse tipo de carboidratos é 

oferecida a uma população de animais não adaptados a este tipo de dieta.  

Os animais utilizados neste estudo foram adaptados desde a fase inicial de sua 

criação a uma dieta composta exclusivamente de melão, adaptação esta que pode favorecer 

a digestão deste tipo alimento e corroborar para o não aparecimento de sinais claros de 

acidose em um primeiro momento e para o pH ruminal encontrar-se na faixa de 

neutralidade horas após a última refeição. Entretanto, a avaliação de outros parâmetros 

pode dar indícios de alterações mais severas no ambiente ruminal.    

A coloração do líquido ruminal variou entre verde oliva e castanho amarelado 

(Tabela 3), com raras ocorrências de verde puro para fêmeas da raça nelore, de modo que, 

no total 71,88% dos animais apresentaram coloração verde oliva, 6,25% uma coloração 

verde pura e 21,87% apresentaram coloração amarelo acastanhada. 

Tabela 3. Análises macroscópicas e físicas do liquido ruminal de bovinos alimentados 

com dieta exclusiva de melão 

Variável Macho Nelore Fêmea Nelore Fêmea Holandesa 

% 

Cor 

Verde oliva 100 68,75 33,3 
Verde puro - 12,5 - 

Amarelo acastanhado - 18,75 66,67 

Consistência 

Muito viscosa 10 18,75 66,7 

Levemente viscosa 50 31,25 33,3 

Pouco viscosa 40 50 - 

Odor 

Aromático 100 93,75 100 
Ácido - 6,25 - 

 

Apesar da alimentação exclusiva de melão, de maneira geral o liquido ruminal dos 

animais submetidos a dieta apresentou coloração normal, como descrita por Bouda e 

Quiroz-Rocha  (2018) que afirma que a coloração normal do líquido ruminal pode variar 

de forma normal desde o verde oliva, o verde marrom até o verde cinzento, de acordo com 

o tipo de alimentação que o animal receba, sendo anormal colorações leitoso-cinza na 

acidose ruminal e a cor verde escuro na alcalose ou na putrefação ruminal.  
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As fêmeas holandesas apresentaram, em sua maioria (66,7%) uma coloração 

amarela acastanhada, que segundo Rodrigues et al. (2013) está dentro do espectro de 

coloração normal, principalmente para bovinos submetidos a alimentação contendo 

silagem de milho ou palha.  

Logo, a coloração diferenciada do líquido ruminal dos animais dessa categoria pode 

ter sido influenciada pelo fato de que os frutos do melão, assim como a silagem de milho, 

apresentam uma quantidade elevada de carboidratos não fibrosos e açucares solúveis.  

Este também pode estar associado ao fato de que, como descrito por Ortolani; 

Maruta e Minervino (2016), bovinos taurinos de aptidão leiteira são mais suscetíveis a 

desenvolverem quadros mais severos de acidose lática quando comparados com animais 

zebuínos, o que pode explicar essa mudança na coloração do liquido ruminal em 

decorrência de alterações provocadas pela dieta. 

Os resultados encontrados também estão de acordo com os parâmetros observados 

por Lopes (2015) ao avaliar o ambiente ruminal de ovinos alimentados com bagaço do 

pseudofruto do caju desidratado, pois relata que a coloração do líquido ruminal variou do 

amarelo acastanhado, cor obtidas nas primeiras duas horas após o fornecimento da dieta, 

ao verde pardo, quando avaliado o liquido coletado após cinco e oito horas da alimentação. 

Menezes et al. (2012) ao avaliarem os parâmetros ruminais de ovinos alimentados 

com farelo de mamona verificaram que a cor verde-oliva, que indica a normalidade do 

líquido foi padrão para todas as rações testadas. 

Com relação à consistência do liquido ruminal, os resultados obtidos dos animais 

da raça holandesa também diferem do padrão observado para os demais animais, onde a 

maioria (66,67%) apresentou uma consistência muito viscosa. 

Segundo Feitosa (2008) a consistência normal do suco ruminal deve ser levemente 

viscosa e sua anormalidade varia entre muito viscosa, devido à contaminação com a saliva 

ou a ocorrência de timpanismo espumoso e pouco viscosa, devido a inatividade microbiana 

e jejum prolongado. 

O Timpanismo é caracterizado por uma dilatação excessiva do rúmen por retenção 

anormal de gases de fermentação na forma de espuma no conteúdo ruminal ou gás livre, 

estando a ocorrência desse quadro associada com o consumo de alimentos facilmente 

fermentáveis ou dieta com excesso de grãos finamente triturados (DALTO et al., 2009). 
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Uma alteração dessa ordem, mesmo que de uma forma pouco intensa, pode explicar 

a consistência do líquido ruminal, levando em consideração a já descrita susceptibilidade 

da raça da subfamília taurina à desordens fermentativas. 

Resultados semelhantes foram verificados por outros autores ao avaliarem a 

utilização de coprodutos agroindustriais na alimentação de ruminantes como Kang et al., 

(2018) utilizando líquido de casca de castanha de caju, Hasanuzzaman et al. (2014) com o 

uso do mingau de arroz e Asadollahi et al. (2018) utilizando polpa de beterraba e semente 

de canola assada, onde todos verificaram uma elevação na viscosidade dos fluidos 

avaliados. 

As demais categorias avaliadas apresentaram viscosidade do fluido ruminal 

variando entre levemente viscosa (normal) e pouco viscosa, provavelmente em decorrência 

do período de jejum pré-abate. Entretanto, segundo Asrat; Manohar; Melkamu (2015) a 

consistência aquosa pode ser devido à microflora inativa, relacionada às síndromes que 

perturbam as bactérias e os protozoários. 

O odor foi classificado como aromático de maneira geral, em concordância com o 

descrito por Zilio et al. (2008) que afirmam que o odor normal é aromático, e um cheiro 

desagradável intenso é indicio de formação excessiva de ácido láctico decorrente de 

sobrecarga por carboidratos ou grãos.  

Noronha Filho et al. (2019) estudaram o efeito sobre os paramentos ruminais de 

bezerros mestiços alimentados com grande quantidade de carboidrato de alta fermentação 

(oligofrutose), e verificaram uma alteração no aroma do fluido ruminal, passando de 

aromático para ácido após o fornecimento das dietas. 

As provas de sedimentação/flutuação e da atividade redutiva bacteriana em todos os 

casos foram superiores a 8 minutos, o que segundo Bouda; Quiroz-Rocha (2018) pode 

indicar uma indigestão simples, explicada pelo excesso de carboidratos na dieta ao longo 

do tempo em que esta foi fornecida aos animais. 

Asrat, Manohar e Melkamu (2015) citam em seu trabalho, onde avaliaram 

distúrbios ruminais em bovinos, o clareamento tardio do corante (azul de metileno) indica 

diminuição da atividade bacteriana anaeróbica e estes resultados podem estar relacionados 

a anorexia de vários dias e acidose ruminal. 

Segundo Radostits et al. (2002) o tempo de sedimentação e flotação normal 

esperado é de 4 a 8 min, e modificações nesse padrão podem estar relacionadas a 

anormalidades como ausência de flutuação em acidose. 
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Nascimento et al. (2016) verificaram alterações digestórias, semelhantes as 

observadas neste trabalho, em bovinos alimentados com Agave sisalana, sendo 

comprovadas por uma redução do azul de metileno maior que 10 minutos e sedimentação 

sem flotação. 

Outro fator que pode ser levado em consideração é com relação a ingestão de 

proteína na dieta, uma vez que a composição do melão em relação a essas substancias pode 

não suprir completamente as necessidades dos animais e dos microorganismos ruminais, e 

como uma restrição alimentar desta ordem afeta estes parâmetros ruminais.  

Segundo Estrada (2013) um nível menor do que 6% de proteína bruta na dieta, pode 

provocar uma diminuição do consumo voluntário, e, portanto, uma consequente deficiência 

de energia, que por sua vez provoca uma redução na função ruminal, decrescendo a 

eficiência de utilização do alimento.  

Com relação aos metabolitos sanguíneos, os resultados para a concentração da 

glicose plasmática estão dispostos na Tabela 4, não sendo verificada diferença estatística 

entre as categorias animais avaliados (p>0,05), entretanto valores elevados para este 

parâmetro foram observados. 

Tabela 4. Valores médios da glicose sanguínea nos bovinos alimentados com dieta 

exclusiva de melão 

Categoria Glicose (mg/dl) p EPM CV% 

Macho Nelore 171.50 
0.3071 18,82 31.21 

Fêmea Nelore 130.33 

Fêmea Holandesa 141.50 
Médias seguidas de letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). EPM: Erro 

padrão da média; CV%: Coeficiente de variância 

Segundo Kaneko; Harvey e Bruss (2008), os valores de referências para a 

concentração da glicose plasmática em bovinos variam de 45 a 75 mg/dl, enquanto os 

dados obtidos nessa pesquisa superam o valor limite máximo considerado normal para a 

espécie em pelo menos 289%, apesar de que, segundo González (2018), o teor de glicose 

sanguíneo em ruminantes sofre pouca variação, devido aos mecanismos homeostáticos 

bastante eficientes do organismo, que envolvem o controle endócrino por parte da insulina 

e do glucagon sobre o glicogênio e dos glicocorticoides sobre a gliconeogênese, exceto em 

animais com severa disfunção nutritiva.  

Muito provavelmente essa elevada taxa de glicose observada é decorrente do alto 

teor de carboidratos solúveis do melão, uma vez que, em termos quantitativos, os 
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carboidratos sejam os precursores mais importantes dos ácidos graxos de cadeia curta, que 

são obtidos quando uma grande variedade de enzimas hidrolíticas bacterianas 

despolimeriza as grandes macromoléculas, permitindo que os organismos fermentem seus 

açúcares componentes (MACFARLANE; MACFARLANE, 2003).  

Os carboidratos não-estruturais são digeridos principalmente no rúmen pelos 

microrganismos Streptococcus bovis, Ruminobacter amylophilus, Lactobacillus sp; estes 

fermentam esses carboidratos não-estruturais (amido, pectina, açúcares), utilizam tanto 

amônia como peptídeos e aminoácidos como fonte de nitrogênio e podem produzir amônia 

(CAÑIZARES; RODRIGUES; CAÑIZARES, 2009). 

Estes carboidratos são rapidamente fermentados no rúmen, ocasionando redução do 

pH ruminal, diminuindo a atividade celulolítica e podendo deprimir a relação 

acetato:propionato: enquanto a degradação da celulose e hemicelulose produz uma maior 

proporção de acetato, a degradação dos carboidratos solúveis eleva a produção de 

propionato, diminuindo a proporção dos demais ácidos, principalmente em decorrência da   

morte das bactérias fibrolíticas e dos protozoários (principais produtores de acetato), 

ocasionada pela diminuição do pH ruminal (NETO et al., 2014). 

Nos ruminantes, os carboidratos provenientes da dieta são fermentados em ácidos 

graxos de cadeia curta no rúmen suprindo 90% das exigências corporais de glicose, assim, 

a principal fonte de glicose para os ruminantes é a gliconeogênese, sendo o propionato o 

principal substrato, e levando em consideração que o fígado tem grande capacidade de 

produzir glicose, mas não é um utilizador eficiente de glicose exógena (CAÑIZARES; 

RODRIGUES; CAÑIZARES, 2009), pode-se explicar o excedente do metabolito na 

corrente sanguínea.  

Leal, Mori e Ortolani (2007) afirmam que doses elevadas de propionato podem 

provocar hiperglicemia, o que por sua vez, induz a uma parada ruminal temporária, sendo   

assim um efeito colateral indesejável. 

Ainda, Leal; Maruta e Ortolani, (2007), citam que ruminantes com   acidose lática 

ruminal têm   um   quadro   de   hiperglicemia, sugerindo   que   a   gliconeogênese, a   

partir   do   lactato, estaria aumentada. A acidose láctica fica caracterizada quando o nível 

de lactato sanguíneo excede a 5 mmol/L, em decorrência de uma alimentação com 

glicídios solúveis facilmente fermentáveis como uma dieta com alto teor de concentrados, 

ou ainda pela ingestão de frutas, o que provoca a produção excessiva de lactato ruminal 

(indigestão ácida) pela ação do Streptococcus bovis, que fermenta anaerobicamente, de 
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maneira rápida, os carboidratos solúveis, levando ao acúmulo e absorção de lactato até que 

a produção desta substancia supera a quantidade que pode ser absorvida,  causando uma 

queda no pH ruminal para valores abaixo de 5,0 (GONZÁLEZ, 2018).  

O lactato absorvido no rúmen é metabolizado no fígado, que por sua vez têm 

importante papel na remoção do lactato da corrente sanguínea. O papel do lactato nesse 

órgão é ser uma fonte principal de carbono para a gliconeogênese, processo pelo qual 

moléculas como lactato, glicerol e aminoácidos são convertidas a glicose (FURLAN; 

DEPIERI; PEDROSA, 2017).   

É importante ainda levar em consideração que concentrações plasmáticas de glicose 

elevadas levam ao desenvolvimento de degenerações crônicas associadas à falência de 

diversos órgãos, principalmente olhos, rins, coração, nervos e vasos sanguíneos 

(FERREIRA et al., 2011). 

Os resultados verificados neste trabalho estão de acordo com dados observados por 

Oliveira et al. (2015) ao avaliarem os efeitos da administração de duas diferentes 

quantidades de melão sobre variáveis hemogasométricas, bioquímicas e hematológicas de 

ovinos verificaram que os animais com inclusão de 75% de melão na dieta apresentaram 

alterações nos parâmetros sanguíneos indicativos de discreta acidose metabólica sistêmica 

além de apresentarem hiperglicemia, alcançando picos de 99 mg/dl na concentração 

plasmática da glicose. 

Abdollahzadeh et al. (2010), em estudo realizado para avaliar os efeitos da 

substituição do feno de alfafa pela silagem de tomate e bagaço de maçã sobre os 

metabolitos sanguíneos de vacas holandesas multíparas, constataram que a alimentação 

com a silagem resultou em maiores concentrações de glicose, com valores variando de 

90,89 a 118,8 mg/dl, valores acimas dos valores de referência para bovinos, com a inclusão 

de apenas 15 % e 30% de frutos na dieta total, respectivamente. 

Zhou et al. (2014) compararam parâmetros bioquímicos sanguíneos substituindo 

parcialmente milho e o farelo algodão por folhas de amoreira ensilada e bagaço de amora 

na nutrição de novilhos mestiços e verificaram que a glicose plasmática não foi afetada 

pelos alimentos suplementados com os resíduos de amora.  

Azizi et al. (2014) avaliaram os efeitos da silagem de bagaço de maçã sobre os 

parâmetros sanguíneos de vacas no início da lactação e verificaram que a maior 

concentração de glicose foi observada em vacas alimentadas com dietas contendo 45% da 

silagem de maçã (56,28 mg/dl). 
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Ahmadi et al. (2019) examinaram como a inclusão parcial de frutas e vegetais de 

descarte na ração influencia os metabólitos sanguíneos das ovelhas, e nenhum dos 

metabolitos sanguíneos, incluindo a glicose que apresentou uma taxa média de 71 mg/dl, 

foi afetada pela inclusão dos vegetais e frutas. 

Assim, a dieta a qual os animais do presente estudo estiveram submetidos, devido 

ao alto teor de sólidos solúveis dos frutos refugos, provocaram um quadro hiperglicêmico 

decorrente da fermentação destes carboidratos, que geram um excesso de produção de 

propionato, que é o principal precursor da glicose, associado a produção substancial de 

lactato, devido à fermentação anaeróbica realizada por microrganismos ruminais, o que 

pode caracterizar um quadro de acidose, como foi indiciado anteriormente pelas provas de 

eficiência e algumas características do liquido ruminal. 

Com relação aos demais parâmetros bioquímicos sanguíneos (uréia, fosfatase 

alcalina, ALT e AST) (Tabela 5) não foram verificadas diferenças significativas entre as 

categorias animais avaliadas (p>0,05) e as taxas dos metabólitos encontraram-se dentro dos 

padrões para a espécie descritos na literatura consultada. 

Segundo Kaneko; Harvey e Bruss (2008), os valores de referência para ureia 

sanguínea em bovinos devem estar entre 23 e 58 mg/dl, para fosfatase alcalina os valores 

deve estar abaixo de 488 U/L, para ALT devem estar entre 11 e 40 U/L e para AST devem 

estar entre 78 e 132 U/L.  

A uréia sanguínea caracteriza-se como um indicador do estado nutricional de 

ruminantes, sobretudo em relação a energia e proteína, assim, os níveis séricos de ureia 

estão diretamente relacionados ao aporte proteico na ração e à relação energia:proteína da 

dieta (HOMEM et al., 2010). Como os animais desse experimento se demonstraram dentro 

dos níveis considerados normais para a espécie, é provável que a alimentação exclusiva 

com melão seja suficiente para fornecer os níveis mínimos de aporte proteico para bovinos 

adultos destinado ao corte. 

Tabela 5. Valores médios da uréia, fosfatase alcalina, alanina e aspartato aminotransferase 

sanguíneas nos bovinos alimentados com dieta exclusiva de melão 

Categoria Parâmetro Valor EPM p CV% 

Macho 
Nelore 

Ureia (mg/dl) 23.00 2,96 0.1693 26.16 

Fosfatase alcalina (U/L) <488 - - - 

AST (U/L) 98.70 13,05 0.5374 32.30 

ALT (U/L) 22.00 1.72 0.1784 20.01 

Fêmea Ureia (mg/dl) 29.17 2.96 0.1693 26.16 
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Nelore 
Fosfatase alcalina (U/L) <488 - - - 

AST (U/L) 109.70 13,05 0.5374 32.30 

ALT (U/L) 22.83 1.72 0.1784 20.01 

Fêmea 
Holandesa 

Ureia (mg/dl) 31.00 2.96 0.1693 26.16 

Fosfatase alcalina (U/L) <488 - - - 

AST (U/L) 88.70 13.05 0.5374 32.30 

ALT (U/L) 18.33 1.72 0.1784 20.01 

Médias seguidas de letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). EPM: erro padrão 

da média; CV%: Coeficiente de variância 

Com relação a concentração plasmática de ureia para ruminantes submetidos a 

dietas contendo resíduos de frutas ou ingredientes com alto teor de carboidratos facilmente 

fermentáveis, resultados semelhantes aos observados foram obtidos por Chedea et al. 

(2017), ao avaliarem o efeito de uma dieta contendo 15% de bagaço de uva sobre o estado 

geral de vacas leiteiras, observaram que a uréia total (8,20 mg/dl) e AST estava dentro dos 

limites normais. 

De Freitas et al., (2003) verificaram valores da concentração de uréia sanguínea 

20,80; 25,76; 21,91 e 21,23 mg/dL para cada tratamento ao avaliar a suplementação com 

blocos nutritivos com 25, 30, 35 e 40% (respectivamente) de melaço de cana de açúcar na 

suplementação de bezerros. 

Coppo et al. (2002) observaram que a adição de polpa cítrica na suplementação de 

vacas (15 kg/animal/dia durante quatro meses de polpa cítrica fresca) atenuou a diminuição 

da uréia de um ano para outro, com uma média de concentração deste metabolito em torno 

de 30mg/dl. 
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A enzima fosfatase alcalina é um marcador sérico de processos colestásicos, 

quando há interrupção do fluxo bilial normal, sendo importante no diagnóstico das 

hepatopatias, onde a magnitude e duração da atividade enzimática no plasma dependem da 

atividade de reparação tecidual, da localização celular, da taxa de remoção enzimática do 

plasma, bem como do tipo, severidade e duração da injúria ou estímulo e número de 

hepatócitos afetados (EMANUELLI et al., 2008).  

Apesar da dieta exclusiva de melão os animais deste experimento estiveram 

submetidos, que provocou uma elevação dos níveis de glicose sanguínea, o que por sua vez 

pode indicar uma sobrecarga hepática, a atividade da enzima fosfatase alcalina foi avaliada 

como normal, estando seus níveis de acordo com a literatura consultada, e, portanto, 

indicando que a dieta não tenha provocado danos hepáticos significativos. 

Silva et al. (2013) avaliaram parâmetros sanguíneos de bovinos alimentados com 

diferentes volumosos associados à glicerina, co-produto da produção de biodiesel a partir 

de oleaginosas utilizado como fonte alimentar energética na nutrição de ruminantes, 

verificou que a concentração da enzima fosfatase alcalina se manteve dentro do intervalo 

sugerido como normal (140.9 U/L).  

Barletta et al. (2012) avaliaram os efeitos de diferentes níveis de inclusão de grão 

de soja cru e integral na alimentação de vacas sobre parâmetros sanguíneos, não 

verificaram diferenças (p>0,05) entre as rações experimentais para as concentrações 

séricas de fosfatase alcalina, e os níveis das enzimas também estavam dentro dos valores 

encontrados para a espécie, variando de 35,30; 35,76; 36,53 a 38,15 de acordo com os 

respectivos níveis de inclusão de soja: 0, 8, 16 e 24%.  

Os únicos estudos encontrados relacionando o consumo de frutos e a atividade da 

enzima fosfatase alcalina em bovinos foram realizados por Colodel, Driemeier e Pilati, 

(2000) e de Oliveira et al. (2004), relatando casos de intoxicação experimental com frutos 

de Xanthium cavanillesiie (valores máximos para fosfatase alcalina de 440 U/L) e 

Dodonea viscosa (valores máximos para fosfatase alcalina de 178,1 U/L). Em ambos os 

casos a atividade sérica da enzima fosfatase não mostrou alterações além dos valores 

normais para a espécie. 

 Segundo Stojević et al. (2005), a atividade elevada da AST e ALT são indícios 

importantes de doença hepática aguda e crônica: a determinação das atividades de AST em 

vacas leiteiras está relacionada à síndrome do fígado gordo baixo apetite e aparecimento de 

cetose, caracterizando-se como um marcador sensível de danos no fígado, mesmo que o 
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dano seja de natureza subclínica. Neste trabalho não foram verificadas alterações nos 

padrões de atividades destas enzimas demonstrando assim que a dieta exclusiva de melão 

provavelmente não provocou danos significativos ao fígado que comprometesse a função 

desse órgão na manutenção metabólica dos animais deste experimento. 

Gowda et al. (2015), ao examinarem a possibilidade de usar o resíduo fermentado 

de abacaxi na alimentação de animais como um novo recurso alimentar verificaram que  os 

parâmetros bioquímicos do sangue AST e ALT (139 e 19.5 UI/L, respectivamente) não 

diferiram significativamente entre os grupos de borregos alimentados com milho ou 

silagem de abacaxi e os valores estavam dentro da faixa fisiológica, sugerindo que a 

alimentação com a silagem não teve nenhum efeito adverso na saúde geral dos cordeiros. 

Zhe-shi et al. (2006), também estudaram o efeito de resíduos de abacaxi fermentado 

nos índices sanguíneos de vacas leiteiras e obtiveram resultados que comprovam que a 

substituição de parte da ração concentrada por resíduos da fruta não alterou a taxa de 

glicose nem das enzimas ALT, AST do soro sanguíneo. 

Rizzo, Fernandes e Andrade (2015), ao relatarem um caso de indigestão causado 

pela ingestão de manga (Mangifera indica) por uma vaca leiteira (¾ holandês x ¼ Gir), 

observaram que o consumo excessivo e não adaptado da fruta, sendo retirados 174 caroços 

do rúmen do animal, apresentou, através do exame bioquímico, resultado que denota o 

comprometimento hepático (ALT: 26 UI/L e AST 460 UI/L). 

Helayel et al. (2012), estudaram a ingestão de caule de bananeira (Musa sp.) em 

bovinos e verificaram que os animais consumiram uma quantidade excessiva de talo de 

bananeira, bem como por um tempo prolongado utilização, porém observaram valores para 

ALT (UI/L) de 20-18 e AST (UI/L) de 94-120, ambos dentro dos níveis de normalidade 

para estes metabolitos. 

Ao avaliar os resultados obtidos da analise bioquímica dos metabolitos sanguíneos 

dos bovinos deste experimento, submetidos a uma dieta exclusiva de melão, sabendo que 

estes  ricos em carboidratos solúveis, foi verificado que os níveis séricos das substancias 

avaliadas, com exceção da glicose, se encontravam dentro dos níveis considerados normais 

para a espécie, o que indica que esta dieta alternativa, apesar de provavelmente causar 

estresse metabólico, principalmente a nível ruminal, não provocou distúrbios fisiológicos 

agudos, sobretudo relacionados a saúde hepática, que fossem capazes de inviabilizar a 

produção animal destes bovinos. 
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Com relação a histologia hepática, os resultados para a avaliação das reservas de 

glicogênio hepático, os graus de concentração para este parâmetro estão apresentados na 

Tabela 6, não sendo verificados diferenças estatísticas entre as categorias animais avaliados, 

com as concentrações variando de moderada a elevada concentração, frequentemente 

apresentando depósitos de glicogênio de tamanho superior ao considerado normal (Figura 1).  

Tabela 6. Grau de concentração de glicogênio hepático nos bovinos alimentados com dieta 

exclusiva de melão 

Categoria Grau p EPM CV% 

Macho Nelore 4.67 
0.0901 0.962 15.39 

Fêmea Nelore 3.83 

Fêmea Holandesa 4.00 
Médias seguidas de letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). EPM: erro padrão da 

média; CV%: Coeficiente de variância 

Segundo Aschenbach et al. (2010), a gliconeogênese hepática em ruminantes tem alta 

prioridade metabólica, baseada em adaptações evolutivas: o gado, diferente da maioria das 

espécies monogástricas, não apresentam a enzima glicoquinase hepática, enzima necessária 

para capturar o excesso de glicose do plasma sanguíneo e acumulá-lo dentro dos hepatócitos 

como glicose-6-fosfato para uso na glicólise, assim a falta dessa garante não apenas uma 

baixa taxa de quebra de glicose hepática, mas também implica que os níveis intracelulares de 

glicose-6-fosfato sejam elevados através da gliconeogênese, podendo estas moléculas serem 

armazenadas na forma de glicogênio.  

Dessa forma, a dieta rica em carboidratos solúveis a qual os animais desse 

experimento estavam submetidos através da alimentação exclusiva de melão, proporciona 

uma elevada taxa de precursores do glicogênio, como o propionato e o lactato (produto de 

uma provável acidose lática, como discutido anteriormente), que associado a estes fatores 

fisiológicos próprios da espécie podem explicar as taxas elevadas das reservas de glicogênio 

hepático que foram verificadas. 

Nazifi, Karimi e Ghasrodashti, (2004) ao avaliarem um quadro de diabetes mellitus e 

fígado gorduroso em vaca, que apresentava hiperglicemia, não observaram nenhuma 

evidência de material PAS positivo no exame patológico do fígado que indicou uma depleção 

de glicogênio nos hepatócitos em decorrência da degeneração hepática, diferente dos 

resultados obtidos no presente estudo, o que indica um nível muito menor de 

comprometimento hepático dos animais alimentado com melão in natura como único 

ingrediente da dieta. 
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Com relação a histopatologia do figado, os achados microscópicos obtidos pela análise 

dos fragmentos hepáticos estão descritos na Tabela 7. Os achados frequentes e mais 

relevantes verificados foram focos de degeneração vacuolar e infiltrações inflamatórias, com 

um grau de severidade variando de leve a moderada, o que indica estresse metabólico em 

decorrência da dieta rica em carboidratos solúveis, porém as alterações hepáticas não 

alcançaram ainda um nível crítico, que inviabilize as funções hepáticas ou prejudique o 

metabolismo dos animais submetidos a tal dieta.    

Tabela 7. Achados histopatológicos do fígado de bovinos alimentados com dieta exclusiva de 

melão 

Categoria Alterações histopatológicas 

Fêmea Holandesa 

Degeneração vacuolar 

Congestão; fragmentação nuclear 

Degeneração vacuolar leve; Infiltrado inflamatório 

Degeneração vacuolar moderada; Congestão 

Eosinofilia citoplasmática; Congestão 

Fragmentação nuclear; Focos de degeneração vacuolar 

Macho Nelore 

Infiltrado inflamatório; Edema focal 

Infiltrado inflamatório; Concreções eosinofilicas 

Congestão 

Eosinofilia citoplasmática 

Degeneração vacuolar moderada 

Edema leve 

Fêmea Nelore 

Infiltrado inflamatório 

Infiltrado inflamatório; Concreções eosinofilicas 

Necrose leve 

Degeneração vacuolar 

Congestão 

Degeneração vacuolar 

 

Dentre estes achados, foram verificados diversos focos de degeneração vacuolar 

(Figura 1) que, segundo Miranda e Santos (2008), as degenerações do  tipo  vacuolar  ou  

hidrópica caracterizam-se por pequenas  vesículas  distribuídas  pelo  citoplasma, que  se  

rompem e se unem formando uma vesícula maior contida  apenas  pela  camada  de  

queratina, e ocorrem  nos  casos  de  excesso de cortisol e nas glicogenoses, sendo estas 

últimas doenças resultantes do acúmulo anormal de glicogênio e de gordura no fígado,  sendo 

caracterizada pela deficiência de glicose-6-fosfatase, enzima-chave no metabolismo do 

glicogênio (REIS et al., 1999). Estas degenerações verificadas provavelmente são decorrentes 
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de uma sobrecarga de glicogênio, resultante do grande aporte de glicose proporcionado pela 

dieta a qual os animais estavam submetidos. 

Figura 1. Imagens ilustrativas dos achados histológicos, por microscopia ótica dos fígados de bovinos 

alimentados com dieta exclusiva de melão. (A)  Foco de necrose leve. (B) infiltrado inflamatório; (C) 

Degeneração vacuolar; (D) Depósitos de glicogênio de tamanho anormal (setas). Coloração 

Hematoxilina-Eosina (A,B e C) e ácido periódico e reativo de Schiff (D). 

Congestão hepática, também verificada neste trabalho, consiste no aumento da 

quantidade de sangue numa região por dificuldade de retorno venoso, podendo esta ser geral 

ou local, bem como aguda ou crônica. O fígado é um dos primeiros órgãos a sofrer de 

congestão (PELETEIRO; PINHO; ORVALHO, 2001). 

A congestão hepática pode ser causada pela sobrecarga de uma substância, em 

decorrência por exemplo do excesso no consumo de carboidratos solúveis, e ocorre quando o 

fígado é incapaz removê-la da corrente sanguínea de forma eficaz, provocando o acúmulo de 

metabólitos (IGLESIAS, 2017), fato que pode explicar a presença destes achados na 

histologia hepática de bovinos submetidos a uma dieta rica em açucares, como é o caso dos 

animais submetidos a dieta exclusiva de melão. 

Em diversas amostras de fragmentos hepáticos avaliados nesse estudo foi verificada a 

presença de infiltrados inflamatórios (Figura 1) que ocorrem quando células inflamatórias, 
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como neutrófilos, eosinófilos, linfócitos, plasmócitos, macrófagos e mastócitos, se infiltram 

nos vasos sanguíneos (infiltração perivascular) (SHIMIZU, 2007), tendo-se a ideia de que o 

infiltrado dos tecidos é um indicador da resposta imunológica do hospedeiro (MANZANO; 

ALTEMANI; MARTINS, 2010).  

Segundo (ALJADA et al., 2004) a ingestão de glicose induz aumentos na geração de 

espécies reativas de oxigênio por leucócitos polimorfonucleares e células mononucleares e 

também influencia em alterações pró-inflamatórias nestas células. Devido a dieta rica em 

glicose, associado às pequenas degenerações verificadas anteriormente, a presença das 

infiltrações pode denotar um processo inflamatório moderado em decorrência da dieta e da 

sobrecarga metabólica no órgão, fato corroborado também pelas múltiplas observações de 

eosinofilia citoplasmática e as concreções eosinofilicas (coágulos  eosinofílicos,  compostos  

de  células inflamatórias), que na maioria das vezes, é um processo reacional a inflamações, 

caracterizado por um número de eosinófilos igual ou superior a 450/µL, sendo que estes são 

capazes de sintetizar e liberar diretamente um grande número de mediadores pró-

inflamatórios (LEAL et al., 2001; PÉREZ-ARELLANO et al., 2004).  

Ainda, apoptose pode ocorrer pela agressão imuno-mediada, com a destruição de 

hepatócitos pelas através de cascata de caspases, que levam à contração das células e 

fragmentação nuclear (BERTOLAMI, 2005), como também foi verificado neste estudo. 

Achados histopatológicos hepáticos semelhantes em ruminantes foram encontrados 

por Cardoso et al. (2015), ao testar a intoxicação experimental pelos frutos de uva-Japão, 

Hovenia dulcis (Rhamnaceae) em bovinos, onde os animais consumiram até 50 kg do fruto 

maduro, e pela microscopia foram observadas necrose e degeneração vacuolar de hepatócitos 

acompanhadas de congestão moderada e infiltrado de neutrófilos e macrófagos de intensidade 

leve a moderada. 

Costa de Sousa et al. (2017) reportaram um caso de ingestão de 755 frutos de 

Mangifera indica (manga) em vaca miniatura, onde os resultados dos fragmentos 

histopatológicos revelaram que aproximadamente 85% do parênquima hepático foi afetado 

com lesões caracterizadas por hepatócitos difusamente inchados, além de vacúolos 

lateralizados discretos e claros no núcleo (degeneração lipídica). 

Também ao relatar indigestão por ingestão de manga (Mangifera indica) em bovinos 

Rizzo, Fernandes e Andrade, (2015) verificaram moderada congestão hepática, focalmente 

extensa na região centrolobular e presença de discreto infiltrado inflamatório linfocítico. 
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Mckenzie et al. (1988) avaliaram a histologia hepática de vinte e seis novilhas 

Hereford que consumiram principalmente frutos maduros de Cucumis myriocarpus 

(popularmente conhecido como pepino de groselha, melão almofada ou melão espinhoso) e 

verificaram que o fígado estava congestionado, os hepatócitos periféricos estavam inchados, 

vacuolados e necróticos.  

A avaliação da histologia hepática dos animais neste experimento, de uma maneira 

geral, demonstrou que o consumo do melão in natura como dieta exclusiva na alimentação 

provocou alterações de leve a moderada na estrutura do órgão, não sendo estas capazes de 

comprometer o funcionamento do órgão e assim prejudicando de maneira acentuada a 

homeostase dos animais. Segundo Hughes e King (1995), devido à grande reserva funcional 

do fígado, é necessária a perda de mais de 70% da massa hepatocelular antes que os sinais 

clínicos de insuficiência hepática aguda se tornem aparentes, como nos casos de lipidose 

difusa grave, infiltração celular, hepatocelulose aguda ou uma necrose intensa.  

Dessa forma, o consumo in natura e exclusivo de frutos refugo de melão, 

proporcionou um ganho de peso satisfatório para a idade dos animais, segundo literatura 

consultada, porém apresentando sinais de distúrbios metabólicos, como um elevado índice 

glicêmico advindo da sobrecarga de carboidratos da dieta que podem ter causado uma acidose 

lática durante todo período de criação, o que resultou em uma concentração elevada de 

reservas glicogênicas no fígado, sem apresentar ainda danos significativos, fato corroborado 

pelos níveis normais dos demais metabólitos sanguíneos e pela histologia de fragmentos do 

fígado, que demonstrou poucas e leves alterações na estrutura do tecido hepático.  

A adaptação desde a fase de cria dos animais a esta dieta alternativa provavelmente 

desempenha um papel relevante nos resultados obtidos, habituando desde a fase inicial o 

metabolismo do animal a uma dieta rica em carboidratos solúveis, sendo de suma importância 

que este aspecto seja levado em consideração na reprodução deste experimento. Ainda é 

importante destacar que as alterações fisiológicas verificadas, embora ainda sejam discretas, a 

longo prazo (superior ao observado nesse experimento) podem evoluir a ponto de 

comprometer a saúde e a produção animal. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Os animais submetidos a dieta alternativa composta exclusivamente do melão in 

natura apresentaram alterações nos parâmetros ruminais e na histologia hepática, uma elevada 

glicemia e acúmulo de glicogênio no fígado, e apesar de não apresentarem sinais clínicos que 

comprometessem a produção, atingindo peso satisfatório para a idade quando foram abatidos, 

a dieta com alto teor de carboidratos solúveis pode comprometer as funções vitais ao longo do 

tempo. Assim, os frutos refugo do melão in natura podem ser utilizados para a nutrição de 

bovinos de corte porém é preferível que não o seja feito de forma exclusiva, podendo 

substituri parte da dieta total, sendo importante levar em consideração a adaptação dos 

animais a dieta e ao tempo a que estarão submetidos a esta.  
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