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Resumo 

A Cyamopsis tetragonoloba é uma leguminosa cultivada principalmente na Índia 

e no Paquistão, para o que contribui a sua elevada capacidade de resistir à seca. Das 

suas sementes é extraída uma goma – a goma de guar – que, sendo um produto 

economicamente muito valorizado, confere a esta cultura um alto valor industrial. O 

endosperma das sementes de guar contém grandes quantidades de galactomanano 

que, quando adicionado à água, forma ligações de hidrogénio, conferindo viscosidade 

e espessamento à solução. Assim, a goma de guar é aplicada num grande número de 

indústrias: petrolífera, alimentar, farmacêutica, entre outras. Da extração de goma de 

guar resultam os coprodutos proteicos, Korma e Churi, que são as porções de gérmen 

e casca da semente, respetivamente. 

O objetivo principal deste trabalho foi avaliar a qualidade proteica para animais 

ruminantes de três coprodutos da extração da goma de sementes de guar – Guar Meal 

Korma sem tratamento (GMKo), Guar Meal Korma com tratamento (GMKoT) e Guar 

Meal Churi GMCh) – estabelecendo uma comparação com o bagaço de soja (BSo). A 

avaliação destes coprodutos baseou-se no estudo da cinética de degradação da sua 

fração proteica no rúmen, utilizando a técnica in situ em três vacas leiteiras da raça 

Holstein Frísia. 

O GMKoT é a MP que apresenta o teor em PB mais elevado (50,7% na MS), 

correspondendo a 104% da PB do BSo. O GMCh e o GMKo apresentam valores de 32,9 

e 43,6% de PB na MS, correspondendo a 68 e 90% do teor em PB do BSo. Baixo, no 

caso do GMKoT, a moderado, no caso do GMCh, teor em fibra (NDF), assim como o 

muito baixo teor em ADL (i.e., lenhina). 

O Modelo 1, sem tempo de latência, foi o que melhor descreveu a degradação 

da fração MS de todos os alimentos estudados. Já no caso da cinética de degradação 

da fração proteica do GMKo e do GMKoT, foi o Modelo 2, onde está incluído o tempo 

de latência. Foram observadas diferenças significativas (P<0,001) entre alimentos 

quanto aos parâmetros de cinética de degradação da MS (a, b e c). No caso da fração 

PB, observamos diferenças significativas (P<0,001) apenas na velocidade de 

degradação (c) e no tempo de latência (tl). A fração a da MS diferiu entre todos os 

alimentos (P<0,05), sendo o GMCh o alimento que apresentou a fração solúvel (a) da 

MS mais elevada (42%). No que concerne à quantidade de proteína não degradável 

(UDP), todos os derivados de guar fornecem menor quantidade de UDP por kg do que 
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o BGS, apresentando os GMKo e o GMKoT um teor semelhante neste tipo de proteína 

(135,3 e 143,6 g/kg MS, respetivamente). 

 

Palavras-chave: Cyamopsis tetragonoloba¸ degradação, digestibilidade, Guar 

Meal Churi, Guar Meal Korma, rúmen, técnica in situ. 
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Abstract 

Cyamopsis tetragonoloba is a legume grown mainly in India and Pakistan 

because of its high capacity to withstand drought. From its seeds is extracted a gum - 

guar gum - which, being an economically highly valued product, gives this crop a high 

industrial value. The guar seeds endosperm contains large amounts of galactomannan 

which, when added to water, form hydrogen bonds, giving viscosity and thickening to the 

solution. Thus, guar gum is applied in many industries: oil, food, pharmaceutical, among 

others. The protein co-products from the guar gum extraction, Korma and Churi, are the 

germ and hulls portions of the seed, respectively. 

The main objective of this work was to evaluate the protein quality for ruminant 

animals of three co-products from the extraction of guar gum - Guar Meal Korma without 

treatment (GMKo), Guar Meal Korma with treatment (GMKoT) and Guar Meal Churi 

(GMCh) - establishing a comparison with soybean meal (BSo). The evaluation of these 

co-products was based on the kinetics of degradation of their protein fraction in the 

rumen, using the in situ technique in three Holstein dairy cows. 

The GMKoT is the MP that presents the highest PB content (50.7% in DM), 

corresponding to 104% of PB of BSo. GMCh and GMKo present values of 32.9 and 

43.6% of PB in MS, corresponding to 68 and 90% of PB content of BSo. Low in the case 

of GMKoT, moderate in the case of GMCh, fiber content (NDF), as well as the very low 

ADL content (i.e., lignin). 

Model 1, without latency time, was the one that best described the degradation 

of the MS fraction of all the foods studied. In the case of the degradation kinetics of the 

protein fraction of GMKo and GMKoT, it was the Model 2, which includes the latency 

time. Significant differences (P<0.001) in feed were observed for the degradation kinetics 

parameters of DM (a, b and c). In the case of the PB fraction, we observed significant 

differences (P<0.001) only in the rate of degradation (c) and in the latency time (tl). The 

fraction a of MS differed among all foods (P<0.05), with GMCh being the food that 

presented the highest soluble fraction (a) of MS (42%). Regarding the amount of 

undegradable protein (UDP), all guar derivatives provide less UDP per kg than BGS, 

with GMKo and GMKoT having a similar content in this type of protein (135,3 and 143,6 

g/kg MS, respectively). 

 

Key words: Cyamopsis tetragonoloba¸ degradation, digestibility, Guar Meal 

Churi, Guar Meal Korma, rumen, technique in situ. 
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I.Revisão bibliográfica 

1.1 INTRODUÇÃO 

A alimentação animal representa o principal custo de produção dos animais das 

explorações pecuárias e é um fator determinante na saúde e no bem-estar animal bem 

assim como da segurança dos produtos de origem animal. No entanto, são vários os 

desafios que se colocam mais recentemente ao setor dos alimentos para animais, 

destacando-se os impactos decorrentes das alterações climáticas, a perda de 

biodiversidade, a degradação dos solos e a qualidade da água, bem como a competição 

com os alimentos para consumo humano. Estes fatores determinam o custo e a 

disponibilidade das matérias primas (MP) para a alimentação animal, principalmente em 

termos de soja disponível, na medida em que esta é altamente condicionada pela 

importação dos países produtores e dependente da volatilidade dos mercados. No que 

toca à composição das dietas, as indústrias têm-se debruçado sobre os coprodutos e 

outros ingredientes que noutros tempos foram considerados excedentes da produção 

agrícola primária e da indústria alimentar (Vieira, 2017). 

Em 2016, as MP mais consumidas pela UE-28 foram os cereais, os bagaços e 

os coprodutos da indústria alimentar e do bioetanol, com uma percentagem de consumo 

de 49,8%, 26,4% e 10,9%, respetivamente (FEFAC, 2016) (Gráfico 1). 

Gráfico 1 - Consumo de MP na UE-28 em 2016. (Fonte: (FEFAC, 2016)). 
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Algumas MP não são produzidas em quantidade suficiente na UE, pelo que se 

procede à importação das mesmas de países terceiros. Estes valores encontram-se 

representados no Gráfico 2, onde é possível observar a grande dependência da UE-28 

na importação dos bagaços, utilizados essencialmente como fonte proteica incorporada 

nos alimentos compostos destinados à alimentação animal. Desta forma é necessário 

diversificar as fontes proteicas utilizadas, por forma a reduzir a dependência da 

importação de países não pertencentes à UE e fomentar a sua produção na UE. 

Gráfico 2 – Importação de MP pela UE-28 em 2016 (43 milhões de toneladas). Fonte: (FEFAC, 2016). 

 

O guar (Cyamopsis tetragonoloba) é uma leguminosa anual produzida em solos 

arenosos e secos, tais como aqueles que constituem as zonas áridas e semiáridas do 

globo terrestre. Esta interessante capacidade de resistir à reduzida disponibilidade de 

água provem do facto desta planta apresentar um sistema radicular bem constituído e 

profundo, o que lhe permite obter uma vasta área de captação de água (Pathak, 2015). 

A planta de guar consegue ainda adaptar-se e crescer em solos poucos férteis e, por 

ser uma planta pertencente à família das leguminosas, apresenta nódulos nas raízes 

que, no seu interior, contêm bactérias fixadoras de azoto (NBHC, 2015; Singh & 

Mustard, 2014). Desta forma, a incorporação dos resíduos provenientes desta cultura 

melhora a fertilidade e a produtividade do solo (NBHC, 2015; Singh & Mustard, 2014). 

Desde há vários anos que a produção de guar exibe um elevado valor 

económico, principalmente nas regiões mais secas e menos férteis, pois, para além da 

sua interessante capacidade adaptativa, é utilizada como MP para a produção de goma. 

Inicialmente, as sementes de guar eram na sua maioria utilizadas na alimentação 

humana e na alimentação animal. Mais tarde veio a descobrir-se que o endosperma 
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destas sementes era abundantemente constituído por galactomananos que, 

naturalmente, proporcionam viscosidade. A goma de guar, obtida através das sementes 

do guar, é amplamente utilizada nas diversas indústrias: mineira, do papel, alimentar, 

dos produtos cosméticos, dos óleos e, finalmente, a indústria farmacêutica (Pathak, 

2015). 

Atualmente, existem diversas variedades de guar que, devido às suas diferenças 

fisiológicas e anatómicas, são produzidas com um propósito diferente. Grande parte das 

variedades de guar estão direcionadas para a produção de semente propriamente dita, 

utilizada na alimentação humana, e para a produção de forragens e germinados 

utilizados essencialmente na alimentação animal. Existem ainda outras variedades mais 

direcionadas para a cobertura de solo e outras para a produção de sementes ricas em 

goma (Pathak, 2015). 

O guar é produzido maioritariamente na Índia, durante a época mais chuvosa do 

ano. No entanto, atualmente existem já alguns países como a Austrália, o Brasil, a África 

e a América do Norte, nomeadamente os EUA, que produzem esta leguminosa (NBHC, 

2015; NRAA, 2014; Pathak, 2015). 

A zona árida da Índia é caracterizada pelos solos pobres em nutrientes e 

humidade, e pelos elevados níveis de insolação que se fazem sentir diariamente. Estas 

condições agroclimáticas, apesar de rigorosas, apresentam-se ótimas para o sucesso 

do cultivo do guar visto que esta planta não exige grande quantidades de água e 

nutrientes e tem o seu crescimento otimizado em regiões com grande disponibilidade 

de luz solar (Pathak, 2015). 

A nível global produzem-se aproximadamente 750 000 toneladas de guar por 

ano. A Índia é o maior produtor de sementes e o maior exportador de goma no mundo, 

representando cerca de 80 a 85% da produção global de sementes e goma de guar, 

seguido pelo Paquistão com 10 a 12% (NBHC, 2015; Pathak, 2015; Sharma, 2010). O 

resto da produção de sementes de guar provem essencialmente dos EUA, da Austrália 

e do Sudão (NBHC, 2015; Pathak, 2015; Sharma, 2010).  

Ao longo dos últimos anos a procura e o consumo de guar aumentaram 

significativamente devido à valorização do produto, despertando o interesse de vários 

países em conhecer e em implementar a sua produção. Os maiores importadores de 

goma de guar passam pela Austrália, Áustria, Brasil, Canadá, China, Chile, Alemanha, 

Grécia, Irlanda, Itália, Japão, México, Portugal, Suíça, Inglaterra e EUA (Pathak, 2015). 
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1.2 CONSTITUIÇÃO DA SEMENTE DE GUAR 

A semente de guar é maioritariamente constituída por três frações diferentes: a 

casca (14 a 17%), o endosperma (35 a 42%) e o gérmen (43 a 47%) (Nidhina & 

Muthukumar, 2015; Pathak, 2015; Singh & Mustard, 2014). A casca é o invólucro fibroso 

que reveste a semente e é desta forma a camada mais exterior e menos abundante. Ao 

contrário da maior parte das leguminosas a semente de guar é constituída por uma 

maior quantidade de endosperma, o que acaba por ter bastante interesse para o 

processo de extração da goma (Pathak, 2015). A Figura 1 ilustra a constituição 

morfológica da semente de guar. 

 

A partir da semente de guar é possível extrair uma substância hidrocolóide 

natural, solúvel em água que, mesmo em baixas concentrações, é capaz de originar 

uma solução espessa, que pode ser valorizada por diferentes indústrias (NBHC, 2015). 

O endosperma desta leguminosa contém grandes quantidades de goma de 

galactomananos que formam um gel viscoso em contacto com a água (NBHC, 2015). A 

goma de guar deriva do endosperma da semente tornando-se desta forma o principal 

produto comercializável da planta (NBHC, 2015). Do processo de extração desta 

substância obtêm-se os coprodutos Churi e Korma, utilizados na formulação de 

alimentos compostos para a alimentação animal (NBHC, 2015). Os galactomananos, 

encontrados no endosperma, representam 35% da matéria seca da semente, sendo 80 

– 90% galactomananos puros, contendo uma proporção de 1:2 de galactose com 

manose. 

1.3 ORIGEM E DISPERSÃO 

Diversos autores referem que a atual C. tetragonoloba apresenta como seu 

ancestral a C. senegalensis (Mudgil, Barak, & Khatkar, 2014; Prosea, 1997). No entanto, 

Casca (14-17%) 

Endosperma (35-42%) 

Gérmen (43-47%) 

Figura 1 - Constituição morfológica da semente de guar. Fonte: adaptado de Mudgil, 2014. 
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existe ainda alguma discordância quanto ao seu local exato de origem pois alguns 

autores acreditam que a C. senegalensis surgiu no continente africano (Mudgil et al., 

2014), enquanto outros nos remetem para o noroeste da Índia e do Paquistão (Prosea, 

1997). As espécies domésticas de guar estão, na sua maioria, normalmente associadas 

à Índia e ao Paquistão, onde a planta tem sido cultivada durante séculos e utilizada 

como alimento para o Homem e para os animais (Mudgil et al., 2014). 

Pensa-se ainda que a dispersão da C. senegalensis tenha sido realizada pelos 

comerciantes árabes que efetuavam a travessia desde o Senegal até à Península 

arábica (Mudgil et al., 2014; Prosea, 1997), durante os séculos IX e XIII (Mudgil et al., 

2014). Nessa altura os comerciantes utilizavam a C. senegalensis como alimento 

forrageiro para alimentar os cavalos utilizados como meio de transporte da mercadoria 

destinada ao comércio (Mudgil et al., 2014; Prosea, 1997). 

Por volta de 1915 o guar acabou por chegar à Indonésia, à Malásia e às Filipinas 

(Prosea, 1997). O guar chegou aos EUA antes da Primeira Guerra Mundial, em 1903, 

sendo inicialmente utilizado como adubo verde (Mudgil et al., 2014; Prosea, 1997). A 

sua utilização a nível industrial apenas se desenvolveu entre 1940 e 1950 devido à 

brusca diminuição do acesso à goma de alfarroba, amplamente utilizada nas indústrias 

de papel e têxtil e importada da Europa e da África do Norte. O difícil acesso à goma de 

alfarroba promoveu a procura de novos produtos substitutos, incluindo a goma de guar 

(Mudgil et al., 2014). A goma de guar e a goma de alfarroba são constituídas por 

galactose e manose, que no entanto, ocorrem em diferentes proporções (Mudgil et al., 

2014). 

O grande desenvolvimento comercial da goma de guar ocorreu durante a 

Segunda Guerra Mundial, impulsionado pela Universidade do Arizona (Mudgil et al., 

2014). Whistler (1948), ao analisar a estrutura molecular da goma e as propriedades do 

guar, puro polissacárido, percebeu o potencial industrial associado a este produto, 

recomendando o desenvolvimento da planta de guar como cultura doméstica destinada 

à indústria (Mudgil et al., 2014). 

1.4 PRODUÇÃO DE GUAR 

1.4.1 Biologia da planta 

A C. tetragonoloba cresce verticalmente e atinge uma altura máxima de 2 – 3 m. 

Desenvolve-se a partir de um único caule com ramificações ao nível basal e/ou 

ramificações mais finas ao longo do caule, conforme a variedade. Por ser uma 
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leguminosa, desenvolvem-se nódulos ao nível radicular que, contendo bactérias do 

género Rhizobium, são capazes de fixar no solo o azoto atmosférico (Pathak, 2015). 

Dependendo da variedade, as vagens podem ser finas ou achatadas, e podem 

conter no seu interior entre 5 a 12 sementes ovais com cerca de 5 mm de diâmetro. 

Quanto às folhas, estas exibem uma forma oval e alongada, com 5 a 10 cm de 

comprimento, e estão inseridas no caule de forma alternada (Feedipedia, 2015). 

 

1.4.2 Necessidades e práticas culturais 

Tal como foi já referido anteriormente, o guar é uma planta extremamente 

resistente à escassa precipitação e às temperaturas elevadas; no entanto, a sua 

resistência às geadas é bastante baixa. Para um crescimento máximo, a planta requer 

uma temperatura do solo entre os 25 e os 30°C e um clima seco com chuva escassa, 

mas regular (Mudgil et al., 2014). 

Apesar de ser uma planta tolerante à seca, é importante que ocorra precipitação 

antes da sementeira, para garantir uma boa germinação das sementes, e antes da 

maturação das sementes, de modo a induzir este processo fisiológico. No entanto, o 

excesso de humidade durante a fase inicial de crescimento e depois da maturação das 

sementes resulta na diminuição da qualidade das próprias vagens (Mudgil et al., 2014). 

1.4.3 Produção mundial de guar 

A necessidade de determinada quantidade de água no momento mais adequado 

torna esta cultura amplamente dependente do padrão anual de precipitação, causando 

desta forma balanços ocasionais no fornecimento e preços do guar. O padrão de 

Figura 2 - Da direita para a esquerda: vagens verdes, floração e sementes de guar. (Fonte: Feedipedia, 
2015). 
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precipitação anual do norte da Índia e do Paquistão fornece naturalmente as condições 

ideais de crescimento para esta cultura. Esta acaba por ser uma das razões pelo qual 

quase 90% do guar produzido mundialmente provém da Índia e do Paquistão (Mudgil et 

al., 2014). 

O guar é igualmente cultivado nas zonas semiáridas do hemisfério sul, tal como 

no Brasil, na Austrália, na África do Sul e no sul dos EUA (Estados do Texas e Arizona) 

(Mudgil et al., 2014; Singh & Mustard, 2014).  Estima-se ainda que a produção total de 

sementes de guar nestes países ronde as 15.000 toneladas por ano (Mudgil et al., 

2014). As condições agroclimáticas da Austrália são também favoráveis ao cultivo do 

guar, estando em curso neste país um incentivo estatal à produção de guar. Outros 

países, tais como a China e a Tailândia, têm manifestado interesse na produção de 

guar. Assim, num futuro próximo o guar pode deixar de ser um monopólio da Índia e do 

Paquistão (Mudgil et al., 2014). 

A Índia, líder mundial na produção de guar, representa 80% da produção total de 

guar no mundo, sendo 70% do mesmo cultivado no estado de indiano de Rajastão 

(Mudgil et al., 2014; Singh & Mustard, 2014). Esta cultura é produzida na sua maioria 

nas regiões situadas na zona noroeste do país, que engloba os estados de Rajastão, 

Gujarate, Haryana e Punjab (Mudgil et al., 2014). Estima-se que a produção total de 

guar na Índia tenha ultrapassado as 2,7 milhões de toneladas durante o ano agrícola de 

2013-14 (Singh & Mustard, 2014). Durante os anos 70 o guar era ainda produzido nos 

estados de Uttar Pradesh, Madhya Pradesh e Orissa, no entanto, à medida que as 

indústrias de processamento foram fechando a sua produção nestes estados acabou 

por se tornar insignificante (Mudgil et al., 2014). 

No Paquistão e antes dos anos 90 do século passado, cerca de 80% do guar era 

cultivado em sistema de regadio, aumentando assim o rendimento por hectare (Mudgil 

et al., 2014). A produção anual de guar durante este período variou entre 180000 e 

250000 toneladas por ano (Mudgil et al., 2014). 
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1.4.4 Processamento da semente de guar pela indústria da extração da 

goma  

As sementes de guar apresentam uma forma esférica, de cor acastanhada, e 

com uma dimensão inferior à semente da ervilha (Figura 2). Inicialmente as sementes 

inteiras são partidas e o gérmen é separado do endosperma, obtendo-se duas metades 

de endosperma por cada semente (Figura 3). Ao produto resultante deste primeiro 

processo dá-se o nome de endosperma não descascado (undehusked guar splits). 

Quando a fina camada de material fibroso que envolve as metades do endosperma é 

retirada, por descasca térmica, obtém-se o puro endosperma (refined guar splits). 

Segue-se o processo de floculação e posterior moenda do endosperma puro, obtendo 

a goma de guar como produto final. O coproduto resultante deste processo, constituído 

pelas cascas e pelo gérmen, designa-se por guar meal (bagaço de guar) e, por ser rico 

em proteína, é utilizado na alimentação animal, principalmente na de animais 

ruminantes (Mudgil & Barak, 2014; Thombare et al, 2016). 

O endosperma é submetido a vários tratamentos, tais como floculação, 

secagem, moenda e purificação, de forma a produzir diferentes gomas com 

propriedades específicas, como tamanho da partícula, capacidade de ligação com as 

Figura 3 - Fluxograma esquemático do processamento associado à extração da goma de guar das 
sementes de guar. Adaptado de: Mudgil et al. 2014; Thombare et al. 2016. (Mudgil et al., 2014; Thombare 
et al., 2016)). 
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moléculas de água através das pontes de hidrogénio, conforme as exigências das suas 

aplicações específicas na indústria (Mudgil et al., 2014). 

Quadro 1 - Produtos resultantes do processamento das sementes de guar para obtenção de goma. (Fonte: 
adaptado de (Dhawan & Kashish, 2015)). 

Tipo de produto Percentagem (%) 

Goma de guar 29,2 

Guar Korma 32,0 

Guar Churi 34,5 

Desperdício 4,3 

Total 100,0 

 

1.4.5 Utilização do guar e dos seus derivados 

Inicialmente, a planta de guar era maioritariamente utilizada como adubo verde 

(Rai, 2015; Singh & Mustard, 2014), no sentido de aumentar a fertilidade do solo, como 

cultura de cobertura, impedindo o crescimento de infestantes, e ainda, como sombra 

para a produção de gengibre (Hymowitz, 1963) e açafrão (Prosea, 1997). Sabe-se ainda 

que, no noroeste e no sul da India, as vagens tenras e adocicadas são apreciadas e 

consumidas pela população (Prosea, 1997). 

As sementes de guar, ricas em galactomananos predominantemente associados 

ao endosperma, são uma fonte industrial de goma vegetal utilizada em diversos setores 

de produção. A goma, proveniente destas sementes, apresenta um poder espessante 5 

a 8 vezes superior ao amido. Desta forma, a goma de guar é atualmente utilizada como 

espessante e estabilizador no setor alimentar, mais propriamente na constituição de 

molhos, gelados, iogurtes, vegetais enlatados, e na preparação de queijos e de tabaco 

reconstituído (Prosea, 1997). É também utilizada como agente fortalecedor de tecidos 

e de folhas de papel de impressão e de absorção, como agente filtrador no setor mineiro 

e como aditivo constituinte dos fluídos de perfuração usados na indústria de extração 

de petróleo e gás (Mudgil et al., 2014; Prosea, 1997). 

Inicialmente a goma de guar era na sua maioria procurada pelas indústrias do 

sector alimentar, representando 50 – 55% do abastecimento total de goma de guar 

enquanto a indústria de extração mineira não ultrapassava os 30%. Atualmente o sector 

mineiro e petrolífero são aqueles que apresentam maior procura e consumo de goma 

de guar, alcançando valores que rondam os 60 – 65% do abastecimento total (Quadro 

2). 
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Quadro 2 - Consumo e aplicação global da goma de guar. Adaptado de: NBHC, 2015; NIAM, 2014; Mudgil 
et al, 2014; Pathak, 2015. 

Área de aplicação Indústrias alvo 
Consumo 

atual 

Sector alimentar 

Panificadoras (pão) 
Laticínios (gelados, sorvetes, queijos, etc.) 
Condimentos (molhos, ketchup, maioneses) 
Bebidas (bebidas de chocolate) 
Pet Food (espessante) 

15 – 20% 

Setor farmacêutico 
Cosméticos e medicamentos (como ligante e 
espessante) 
Emagrecimento (redução do peso e laxante) 

5 – 10% 

Setor industrial 

Perfuração de petróleo 
Exploração mineira (aumento do rendimento, auxiliar 
de filtração) 
Explosivos (agente gelificante) 
Mineração de carvão (ligante) 

60 – 65% 

Outras 

Impressão têxtil (agente espessante para corantes) 
Papel (aumenta a resistência e diminui a 
porosidade) 
Tabaco (ligante e fortalecimento) 
Fotografia (gelificação e endurecimento) 

5 – 10% 

 

Esta alteração de cenário ocorreu essencialmente devido à elevada procura 

deste produto pela indústria petrolífera dos EUA e do Médio Oriente (Mudgil et al., 2014; 

Singh & Mustard, 2014). Em determinados locais do globo terrestre existem grandes 

quantidades de petróleo e gás natural, no entanto, muitas vezes, estes recursos 

energéticos estão confinados em unidades de rocha subterrânea tão apertadas que os 

fluidos não podem fluir através delas (King, sem data). Desta forma, para libertar o 

petróleo e o gás natural, as empresas de perfuração bombeiam fluidos sob pressões 

suficientemente altas para fraturar as unidades de rocha subterrânea – fraturamento 

hidráulico (King, sem data). A adição de goma de guar a estes fluidos aumenta a sua 

viscosidade tornando o bombeamento de alta pressão e o processo de fraturamento 

mais eficientes (King, sem data). 

O aumento da procura pela goma de guar resultou num aumento gradual dos 

preços da MP – os grãos de guar – e dos produtos derivados (Singh & Mustard, 2014). 

No entanto, os preços do guar indicam incerteza uma vez que esta cultura é 

principalmente cultivada em condições de sequeiro e a sua produção está confinada, 

em parte, a uma área geográfica limitada (Singh & Mustard, 2014). Outro fator 

importante que alterou de forma significativa o preço foi a diversidade de utilizações a 

este associadas (Singh & Mustard, 2014). 

Alguns autores são da opinião de que a atividade inibidora da tripsina é o 

primeiro fator anti nutricional que limita a inclusão de guar meal nas dietas dos animais. 
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Nidhina & Muthukumar (2014) mostram que tanto o GMCh como o GMK apresentam 

atividade inibidora de tripsina, fitatos, taninos e saponinas (Quadro 3). O GMK apresenta 

os valores mais elevados de atividade inibidora de tripsina e fitatos enquanto que o 

GMCh é aquele que contém valores mais elevados de taninos. Relativamente às 

saponinas não existem diferenças significativas entre os dois coprodutos. As saponinas 

fazem decrescer a palatabilidade e a ingestão dos alimentos e aumentam a 

permeabilidade das vilosidades intestinais, permitindo que determinados nutrientes 

normalmente não absorvidos acabem por ser absorvidos (Nidhina & Muthukumar, 

2015). 

Quadro 3 - Fatores anti nutricionais presentes no GMK e no GMCh. Adaptado de: Nidhina & Muthukumar, 
(2015). 

Constituinte (mg/g) GMK GMCh 

Atividade inibidora de tripsina 1,8 ± 0,09a 0,73 ± 0,02b 

Fitatos 29,8 ± 0,6a 16,8 ± 0,3b 

Taninos 5,9 ± 0,2a 6,8 ± 0,1b 

Saponinas 27,5 ± 1,9a 29,2 ± 1,4a 

 

O guar meal poderá também conter resíduos de goma, ricos em 

galactomananos, que atuam como agente depressor do crescimento nas aves, sendo 

este efeito ultrapassado pela adição de enzimas, tais como pectinase e a celulase, 

capazes de hidrolisar esses mesmos resíduos (Nidhina & Muthukumar, 2015). Outros 

autores indicam que o guar meal contém pouca quantidade de fatores inibidor de tripsina 

e, por isso mesmo, pode ser utilizado como complemento proteico eficaz, em vez do 

bagaço de soja, em dieta de aves (Nidhina & Muthukumar, 2015). 

Para melhor conhecer a potencialidade destas MP ao nível da sua inclusão na 

dieta de ruminantes é necessário realizar ensaios no sentido de determinar parâmetros 

zootécnicos importantes, recorrendo a ensaios de ingestão com níveis crescentes de 

inclusão, medições de ingestão voluntária e determinações de respostas produtivas tais 

como ganho médio diário, produção de leite e/ou carne, eficiência de conversão 

alimentar, entre outras. Conhecer os parâmetros de degradação e as características 

proteicas permite-nos otimizar a utilização do azoto e, desta forma, diminuir o footprint. 

Atualmente é possível encontrar alguns destes estudos realizados em monogástricos, 

aves na sua maioria, no entanto, a informação em animais ruminantes é muito escassa. 
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1.5 IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DOS COPRODUTOS NA 

ALIMENTAÇÃO ANIMAL 

A utilização dos coprodutos provenientes das diversas agroindústrias tem vindo 

a constituir uma alternativa importante na alimentação do setor pecuário, produtos esses 

que noutros tempos foram considerados excedentes da produção agrícola primária e da 

indústria alimentar (Vieira, 2017). A sua utilização consciente e adequada é capaz de 

manter ou até mesmo de aumentar os níveis de produção reduzindo significativamente 

os custos associados à alimentação e, consequentemente, os custos de produção. 

Desta forma, os produtores são capazes de aumentar a eficiência dos seus sistemas de 

produção, quer no setor leiteiro quer no da carne. No entanto, é importante ter em conta 

que o valor nutricional dos coprodutos varia com a composição da MP e com as técnicas 

de processamento a que estas estão sujeitos. 

Para além das vantagens económicas e nutricionais associadas à utilização dos 

coprodutos podemos ter ainda em conta a diminuição da poluição ambiental pois existe 

a possibilidade de se utilizarem os coprodutos não integrados na alimentação humana 

que, de outra forma, seriam muito provavelmente descartados pelo setor agroindustrial, 

aumentando a poluição ambiental pela acumulação de resíduos. Logo, o setor da 

produção animal pode facilmente funcionar como um conversor dos coprodutos da 

produção de alimentos destinados ao consumo humano. 

1.6 VALORIZAÇÃO NUTRICIONAL DE FONTES PROTEICAS PARA 

ANIMAIS RUMINANTES  

Os animais devem receber uma dieta equilibrada, contendo as quantidades 

adequados de proteína, energia, vitaminas e minerais de forma a melhorar os resultados 

de produção (Ørskov, 1988). É importante que se utilizem métodos precisos de 

avaliação nutricional dos alimentos pois estes permitem desenhar dietas adequadas 

para os animais, criar um plano alimentar correto e, não menos importante, decidir quais 

as MP que economicamente são mais viáveis (Ørskov, 1988). Estes métodos de 

avaliação são ainda imprescindíveis ao setor da importação e exportação de MP e 

alimentos na medida em que se consegue atribuir um preço consoante o seu valor 

alimentar. Se a informação sobre os alimentos for compilada a partir de muitas fontes, 

a avaliação nutricional dos alimentos deve poder ser repetida e deve refletir a qualidade 

do alimento em vez dos efeitos do animal ou da técnica usada para a avaliação (Ørskov, 

1988). 
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Durante os últimos dois séculos o desenvolvimento dos sistemas de avaliação 

de alimentos decorreu em paralelo com os estudos realizados nas áreas da química, da 

fisiologia animal, da microbiologia ruminal, entre outros. Existem atualmente diversos 

sistemas de avaliação que, embora sob diferentes terminologias, apresentam os 

mesmos princípios básicos (McDonald et al., 2010). 

Os microrganismos do rúmen são responsáveis pelo fornecimento da maior 

parte dos nutrientes energéticos ao animal hospedeiro, fermentando os hidratos de 

carbono da dieta em acetado, propionato e butirato (McDonald et al., 2010). Neste 

sentido, e de forma a explorar plenamente o potencial energético das dietas os 

microrganismos devem crescer e multiplicar-se, envolvendo a síntese de proteína 

microbiana em larga escala. Os atuais sistemas de avaliação proteica dos alimentos 

para ruminantes envolvem a determinação da degradabilidade da proteína no rúmen, a 

síntese de proteína microbiana, a digestão da proteína da dieta e microbiana no intestino 

e a eficiência da utilização dos aminoácidos absorvidos (INRA, 2018). 

A maior parte dos sistemas atuais de recomendações proteicas para animais 

ruminantes são baseados na proteína metabolizável, os quais evoluíram desde a 

primeira versão proposta pelo INRA em 1978 (INRA, 2018). Para calcular a proteína 

metabolizável, é fundamental nestes sistemas proceder à quantificação da fração da 

proteína do alimento disponível para os microrganismos do rúmen (fração degradável) 

e da fração da proteína do alimento que não é degradada no rúmen. Reconhece-se que 

a cobertura das necessidades em aminoácidos do animal é garantida a partir dos 

aminoácidos absorvidos no intestino delgado (ID), que têm essencialmente origem 1) 

na proteína microbiana, produzida a partir da proteína degradável no rúmen e 2) na 

fração proteica alimentar não degradada no rúmen, mas digestível no ID.  

São inúmeros os estudos que mostram que as proteínas dos alimentos são 

degradadas a diferentes velocidades no rúmen, o que depende essencialmente da sua 

estrutura e localização nos tecidos da planta (Van Soest, 1994). Os processos 

tecnológicos a que são submetidos os alimentos podem afetar de forma marcada a 

extensão e taxa de degradação no rúmen das proteínas dos produtos derivados (Dijkstra 

et al. 2005). Assim, para fazer uma apreciação do valor proteico dos alimentos é 

necessário estudar a sua cinética de degradação no rúmen.  

A quantificação da fração da proteína degradável e da proteína não degradável 

no rúmen pelos sistemas de referência das recomendações alimentares (e.g. INRA, 

NRC, AFRC) baseia-se na informação obtida pela técnica de incubação in situ. Esta 

técnica consiste na incubação de amostras dos alimentos alvo de estudo em sacos de 
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nylon no rúmen de animais fistulados. A estimativa da extensão e velocidade de 

desaparecimento (i.e., degradação) da proteína (bruta) dos alimentos constitui 

informação essencial para uma correta avaliação da fração desta proteína que será 

convertida em proteína microbiana e daquela que será digerida no ID e, portanto, da 

disponibilidade de proteína metabolizável para o animal ruminante. 
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II.Trabalho experimental 

1.1 FUNDAMENTOS E OBJETIVOS DO TRABALHO REALIZADO 

O trabalho experimental que se apresenta nesta dissertação foi realizado no 

âmbito de um protocolo estabelecido entre a Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro (UTAD) e a empresa Acembex do grupo RAR. Num contexto de forte 

dependência da UE da importação de bagaço de soja (BSo) e de outras fontes proteicas 

para atender às necessidades de proteína na formulação dos alimentos compostos, os 

stakeholders do setor da produção animal têm mostrado um interesse crescente na 

procura de novas fontes alimentares alternativas às fontes convencionais. Neste 

sentido, o objetivo principal deste trabalho foi avaliar a qualidade proteica de três 

coprodutos da extração da goma de sementes de guar – Guar Meal Korma sem 

tratamento, Guar Meal Korma com tratamento e de Guar Meal Churi (doravante 

designados por GMKo, GMKoT e GMCh), estabelecendo uma comparação com a fonte 

proteica de maior utilização a nível mundial no fabrico de alimentos compostos – o 

bagaço de soja. A avaliação destes coprodutos baseou-se no estudo da sua composição 

química e cinética de degradação da sua fração proteica no rúmen, utilizando a técnica 

in situ em vacas leiteiras Frísia.  

1.2 MATERIAL E MÉTODOS 

1.2.1 Preparação dos alimentos para análises laboratoriais e incubações 

Antes de serem submetidos a análises laboratoriais cada um dos alimentos, com 

exceção do GMCh, foi moído num moinho equipado com um crivo de 1mm de forma a 

tornar as amostras o mais homogéneas possível. A moenda do GMCh não se realizou, 

uma vez que este já se encontrava com uma partícula bastante fina e homogénea. Para 

a incubação in situ, utilizaram-se os alimentos com a granulometria original. Esta opção 

teve o objetivo de minimizar perdas de partículas aquando da incubação. 

1.2.2 Animais, dieta e maneio 

O estudo foi realizado em 3 vacas adultas da raça Frísia, não lactantes, 

multíparas e fistuladas no rúmen (cânula Bar Diamond®, modelo #1C), com peso vivo 

de 625± 56 kg. Os animais encontravam-se alojados individualmente em parques com 

tapete de borracha, com comedouros igualmente individuais e com acesso a 

bebedouros que garantiram a disponibilidade de água ad libitum durante todo o ensaio. 
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Antes de se iniciarem as incubações, os animais foram alimentados com a dieta 

experimental durante 14 dias (período de adaptação). 

A dieta oferecida aos animais era constituída por 13 kg de silagem de milho, 3 

kg de feno de prado natural e 3,4 kg de alimento concentrado (composição em 

ingredientes no Quadro 4), tendo como objetivo garantir uma proporção de 

forragem:concentrado de 70:30 na matéria seca da dieta. A dieta foi distribuída 2 vezes 

por dia (9:00 e 18:00h). 

Para a preparação de cada refeição, a silagem de milho, o feno e o alimento 

concentrado foram misturados manualmente de forma a simular uma dieta tipo TMR 

(Total Mixed Ratio). A silagem de milho era retirada do silo e pesada imediatamente 

antes da mistura para evitar perdas por oxidação. 

Foram recolhidas amostras dos alimentos constituintes da dieta e secas a 65ºC 

durante, pelo menos 24 h em estufa de circulação forçada de ar, para determinação da 

matéria seca (MS). Posteriormente fez-se uma mistura destas amostras semanais e 

amostragem para determinação da composição química. 

Quadro 4 - Composição em ingredientes do alimento composto fornecido aos animais utilizados no estudo. 

Ingrediente g/kg 

Milho 300,0 

Bagaço de soja 46,5 275,0 

Bagaço de colza 160,0 

Bagaço de palmiste 47,0 

Polpa de beterraba 50,0 

Destilados de milho 48,0 

Cascas de soja 40,0 

Sabão cálcico 20,0 

Melaço de cana 18,0 

Bicarbonato de sódio 7,5 

Óxido de magnésio 5,0 

Carbonato de cálcio 18,5 

Sal 4,0 

Ureia 2,8 

Metionina líquida 2,0 

Aroma 0,2 

Antioxidante (vitamina E) 20,0 
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Diariamente, 2 horas após a refeição da manhã, os animais foram transferidos 

para um parque exterior por um período aproximado de 4 horas, permitindo-lhes a 

realização de atividade física, ao mesmo tempo que se procedia à limpeza das 

instalações.  

1.2.3 Preparação das amostras para incubação 

A incubação das amostras realizou-se em sacos de nylon com uma dimensão 

de 10 x 20 cm e uma porosidade de 53 ± 10 µm (ref #BG1020, Bar Diamond®, EUA). 

Tendo em conta que se realizaram oito tempos de incubação diferentes (0, 2, 4, 

8, 16, 24, 48 e 72 horas) em três vacas, que se estudaram quatro MP e se efetuaram 

duas repetições no tempo, por cada tempo de incubação, foram inicialmente preparados 

192 sacos. Foi ainda efetuada uma 3ª repetição sempre que a variação percentual entre 

os valores obtidos nas duas repetições era superior a 10%. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑐𝑜𝑠 = 𝑛º 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖çõ𝑒𝑠 ×  𝑛º 𝑀𝑃 ×  𝑛º 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑠 ×  𝑛º 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑏𝑎çã𝑜 

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑐𝑜𝑠 = 2 × 4 × 3 × 8 = 192 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 

Pesaram-se 8 g de amostra em cada saco. A quantidade de amostra incubada 

relativamente à área de exposição foi de 25 mg/cm2. Os sacos foram fechados com um 

elástico de borracha e amarrados ao longo de um fio de nylon. Uma das extremidades 

do fio de nylon foi atada a um peso por forma a garantir que as amostras se mantivessem 

imersas no conteúdo ruminal. A outra extremidade foi ligada a uma borracha que 

permaneceu no exterior da cânula, facilitando a remoção dos sacos e garantindo a sua 

suspensão no rúmen. A Figura 4 representa a disposição dos sacos, o peso e a borracha 

utilizados nas incubações. 

Figura 4 - Imagem representativa da disposição dos sacos para incubação. 
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1.2.4 Incubações 

As incubações foram realizadas do tempo mais longo para o mais curto, ou seja, 

os primeiros sacos a serem incubados foram os das 72h e os últimos os das 2h. Os 

sacos das 0h não foram incubados no rúmen, no entanto, foram submetidos aos 

mesmos procedimentos que os restantes sacos. 

Antes da incubação propriamente dita, todo o material necessário ao 

procedimento foi colocado na bancada de trabalho, na própria vacaria, e organizado por 

vaca para garantir que cada uma receberia os sacos corretos. 

A rotina de incubação foi a mesma para todas as incubações realizadas e para 

todas as vacas para que esta operação não comprometesse os resultados. Assim, todas 

as incubações começaram na vaca 1 e terminaram na vaca 3, com um máximo de 5 

minutos despendido por vaca, pois é importante que o rúmen permaneça em contacto 

com o ar atmosférico o menor tempo possível, interferindo o mínimo com o ambiente 

ruminal. 

1.2.5 Tratamento dos sacos após incubação 

Depois de retirados do rúmen, os sacos foram lavados com água corrente de 

modo a retirar a maior parte das partículas dos conteúdos ruminais. A fase seguinte 

passou pela lavagem dos sacos na máquina de lavar no programa utilizado para a 

lavagem de lãs, sem centrifugação, e sem a adição de qualquer tipo de sabão. Após 

lavagem os sacos foram colocados a secar na estufa durante 24 horas a 55ºC. 

Depois de secos, os sacos foram pesados e anotado o seu peso. O valor anotado 

é a soma entre o peso do próprio saco com o peso do material não degradado, que varia 

consoante o tempo de permanência da amostra inicial no rúmen. Assim, temos que o 

peso do material não degradado é igual à diferença entre o peso do saco com o resíduo 

(peso total) e o peso do próprio saco: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 = (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑎𝑐𝑜 + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑅𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 𝑆𝑒𝑐𝑜) − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑎𝑐𝑜 

1.2.6 Tratamento e armazenamento do resíduo seco 

Após as pesagens, o conteúdo de cada saco foi retirado e colocado em 

recipientes limpos, secos e devidamente identificados. As amostras referentes às 0 e 16 

horas foram armazenadas por alimento pois entre vacas as diferenças foram mínimas. 

Relativamente às 2, 4 e 8 h estas foram armazenadas por alimento e por vaca enquanto 

as amostras das 24, 48 e 72 h foram misturadas e armazenadas apenas por alimento. 
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1.2.7 Determinação da composição química 

As amostras dos ingredientes da dieta e dos alimentos estudados (1 mm), foram 

submetidas às seguintes determinações: 

− Teor em MS, em estufa a 105ºC, até obtenção de peso constante; 

− Teor em cinzas, segundo o método nº 942.05, AOAC (1990);  

− Proteína bruta (PB), calculada como N-Kjeldahl x 6,25 (método no. 954.01; 

AOAC, 1990);  

− Teor em NDF, expresso numa base isenta de cinza (NDFom), segundo o 

método descrito por Van Soest et al. (1991); no caso da silagem de milho, foi 

efetuada com adição de α- amílase. 

− Teor em fibra de detergente ácido (ADF) foi determinado numa base isenta 

de cinza (método no. 973.18, AOAC, 1990) e em lenhina de detergente ácido 

(ADL) segundo a metodologia de Robertson e Van Soest (1981).  

− Teor em amido pela metodologia proposta por Salomonsson et al. (1984) em 

espectrofotómetro (UV-VIS-MINI-1240, Shimadzu, Kyoto, Japan) 

− Teor em gordura bruta (GB) determinado por extração com éter de petróleo, 

utilizando um sistema Tecator Soxtec HT 1043 (ASNT, 1988). 

− Os resíduos da incubação das amostras no rúmen in situ foram submetidos 

à determinação da MS e da PB. 

1.2.8 Determinação da matéria seca e da matéria orgânica 

Os alimentos incubados, com exceção do GMCh, foram moídos a 1mm para 

posterior determinação da MS e da matéria orgânica (MO). A moenda do GMCh não se 

realizou uma vez que este alimento já se encontrava com uma partícula bastante fina e 

homogénea, como referido anteriormente. 

Para cada alimento foram realizadas duas repetições, obtendo um total de 8 

amostras. Foram colocadas cápsulas de porcelana com 2,5g de amostra dentro da 

estufa por um período de 24 horas. Depois de frias, cada uma das cápsulas, contendo 

já o resíduo seco, foi pesada e o seu valor anotado. Para obter a percentagem de MS 

de cada amostra aplicou-se a seguinte fórmula: 

% 𝑀𝑆 =
(𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 + 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜) − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎

𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
× 100 

Para calcular a quantidade de MO, as cápsulas com o resíduo seco foram 

submetidas a uma temperatura de 550⁰C durante 3h na mufla. Depois de frias, cada 
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uma das cápsulas, contendo agora as cinzas, foi pesada individualmente. O cálculo da 

MO obedeceu à seguinte fórmula: 

% 𝑀𝑂 =
(𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 + 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜) − (𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 + 𝑐𝑖𝑛𝑧𝑎𝑠)

(𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 + 𝑀𝑆) − 𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎
× 100 

O resultado final da percentagem de MS e MO resulta da média entre os dois 

valores de MS e MO, respetivamente, obtidos para cada alimento. Esses mesmos 

valores encontram-se representados no quadro seguinte. 

Quadro 5 - Valores de MS e MO das matérias primas. 

1.2.9  Determinação da proteína 

O procedimento laboratorial para a determinação da PB divide-se em duas fases: 

a digestão e a destilação. Começou-se por pesar, em duplicado, 0,2 g de amostra moída 

a 1mm, seca em estufa com circulação de ar forçada a 65°C, para tubos. Juntou-se uma 

pastilha de selénio (99,9% de sulfato de potássio e 0,1 % de selénio) e 5ml de H2SO4 e 

agitou-se. Os tubos foram colocados no digestor por um período de 1h a 240°C. Depois 

de ocorrer a digestão, deixou-se os tubos a arrefecer o tempo necessário. 

Depois de frios os tubos foram individualmente sujeitos à destilação. Este 

processo ocorre num destilador, durante mais ou menos 4min e 20seg onde se adiciona 

água destilada, NaOH 40%, H3BO3 4% e por fim titula-se com H2SO4 0.1 N. 

1.2.10 Cálculos e análise estatística 

A cinética de degradação da MS e da PB foram descritas sem fase lag (Modelo 

1) de acordo com o modelo proposto por Ørskov e McDonald (1979) e, quando 

necessário, com fase de latência (Modelo 2) de acordo com o modelo de Ørskov e 

McDonald (1979) modificado por McDonald (1981), com estimativa simultânea do tempo 

de latência, conforme proposto por Dhanoa (1988): (Dhanoa, 1988) 

Modelo 1 

𝑝 = 𝑎 + 𝑏(1 − 𝑒−𝑐𝑡) 

Onde: 

Tipo de material % MS % MO 

Bagaço de Soja 89,60 92,39 

Guar Churi 96,29 94,84 

Guar Korma s/ t 91,76 93,15 

Guar Korma c/ t 93,71 94,77 
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p - quantidade de substrato degradado no rúmen no tempo t; 

a - fração rapidamente solúvel, isto é, a degradabilidade no tempo 0;  

b - fração não solúvel, mas potencialmente degradável ao longo do tempo t; 

c - taxa de degradação da fração 𝑏(ℎ−1); 

t – tempo de exposição/tempo de incubação. 

Modelo 2  

𝑝 = 𝑎, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 ≤ 𝑡𝑙 

𝑝 = 𝑎 + 𝑏(1 − 𝑒−𝑐(𝑡−𝑡𝑙)), 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 > 𝑡𝑙 

Onde: 

p -  quantidade de substrato degradado no rúmen no tempo t; 

a - fração rapidamente solúvel; 

b - fração não solúvel, mas potencialmente degradável ao longo do tempo t; 

c -  taxa de degradação da fração 𝑏(ℎ−1); 

tl -  tempo de latência (h). 

Para o ajustamento dos dados a estes modelos, utilizámos a análise de 

regressão não linear do programa JMP (SAS Institute, 2001). O ajustamento foi feito 

utilizando os dados individuais (por vaca), considerando as duas repetições por tempo. 

Os parâmetros obtidos representam constantes ajustadas por um processo iterativo 

segundo o procedimento dos mínimos quadrados nas rotinas Analyze, Modeling, 

Nonlinear do referido programa. 

A degradabilidade efetiva (DE) no rúmen foi calculada como: 

𝐷𝐸 = 𝑎 +
𝑏 × 𝑐

𝑐 + 𝑘
 

Onde: 

a, b e c são as constantes atrás descritas e k representa a taxa de passagem 

das partículas do rúmen para o abomaso (variável com o nível de ingestão e com o 

sistema de expressão do valor proteico).  

As taxas de passagem utilizadas foram de 0,05 e 0,08 h-1, propostas pelo AFRC 

(AFRC, 1993) respetivamente para novilhos em crescimento e para vacas a produzir 

mais de 15kg de leite /dia e de 0,06 h-1, de acordo com o INRA (2007).   
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Os parâmetros da cinética de degradação, a degradabilidade efetiva calculada 

para as diferentes taxas de passagem, assim como os parâmetros de valorização 

nutricional obtidos, foram analisados seguindo a rotina oneway ANOVA e as médias 

comparadas de acordo com o teste múltiplo de Student (t) do programa estatístico JMP 

(SAS Institute, 2001). 

1.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1.3.1 Composição química dos ingredientes e da dieta 

No Quadro 6 apresentam-se os resultados obtidos para a composição química 

dos ingredientes constituintes da dieta fornecida aos animais que integraram o atual 

estudo. A partir destes valores calculou-se a composição da dieta, a qual apresenta um 

valor em PB e em amido que terão permitido disponibilidade de energia e proteína à 

flora microbiana, não tendo constituído limitações à expressão da sua atividade 

fermentativa (INRA, 2007). 

Quadro 6 – Matéria seca (%) e composição química (% da MS) dos ingredientes e da dieta.  

 
Ingredientes  

 
Silagem Feno Concentrado Dieta 

MS (%) 32,7 88,4 88,7 50,7 

Composição química†     

MO 95,7 92,8 89,7 93,1 

PB 6,5 6,3 25,9 12,3 

NDFom‡ 43,5 66,6 19,3 42,2 

ADF 21,7 41,8 11,1 23,7 

ADL 2,2 5,7 2,5 3,2 

Amido 34,7          nd¥ 24,1 22,4 

Matéria Seca (MS), matéria orgânica (MO), proteína bruta (PB), teor em NDF, expresso numa base 
isenta de cinza (NDFom), teor em fibra de detergente ácido (ADF), teor em lenhina (ADL); 

¥ não determinado; 
 
 

1.3.2 Composição química das amostras das matérias-primas 

A composição das MP estudadas encontra-se no Quadro 7. O GMKoT é a MP 

que apresenta o teor em PB mais elevado (50,7% na MS), correspondendo a 104% da 

PB do BSo. O GMCh e o GMKo apresentam valores de 32,9 e 43,6% de PB na MS, 

respetivamente, correspondendo a 68 e 90% do teor em PB do BSo. Há ainda que 

realçar o maior teor em GB nas 3 MP derivadas do Guar, comparativamente ao BSo, o 



23 

 

que pode contribuir para um maior valor energético destas fontes proteicas. O ponto 

negativo associado ao maior teor em GB poderá ser ao nível do armazenamento pela 

possibilidade de rancificação. Destaca-se ainda o seu baixo, no caso do GMKoT, a 

moderado, no caso do GMCh, teor em fibra (NDF), assim como o muito baixo teor em 

ADL (i.e., lenhina), o que indica uma fibra potencialmente de elevada 

fermentescibilidade (i.e., digestibilidade). 

Quadro 7 - Composição química das amostras das matérias-primas estudadas. 

  (em % da MS) 

Matéria-prima MS (%) MO PB GB NDFom ADF ADL 

Bagaço de soja 89,5 92,3 48,7 1,2 13,4 6,4 0,7 

Guar meal korma  91,8 93,0 43,6 3,5 23,2 15,1 1,0 

Guar meal korma tratado 93,9 94,7 50,7 6,0 12,2 6,8 1,2 

Guar meal churi 96,2 94,7 32,9 3,8 33,1 24,1 1,8 

Matéria Seca (MS), matéria orgânica (MO), proteína bruta (PB), gordura bruta (GB), teor em NDF, 
expresso numa base isenta de cinza (NDFom), teor em fibra de detergente ácido (ADF), teor em lenhina 
(ADL). 

 

1.3.3 Parâmetros de degradação das matérias-primas 

Os resíduos obtidos após a incubação em cada vaca, durante os tempos 

definidos, permitiram obter valores de degradação das frações MS e PB que, quando 

ajustadas aos modelos 1 e 2 (anteriormente descritos na secção “Material e Métodos) 

resultaram nos parâmetros de degradação apresentados no Quadro 8. A comparação 

estatística entre alimentos encontra-se também no Quadro 8. Observamos que a 

variação entre animais não é muito expressiva. 

O Modelo 1, sem tempo de latência, foi o que melhor descreveu a degradação 

da fração MS de todos os alimentos estudados. Já no caso da cinética de degradação 

da fração proteica do GMKo e do GMKoT, foi o Modelo 2, onde está incluído o tempo 

de latência. Este facto pode estar relacionado com as características físicas destas 

amostras ou com as propriedades químicas da proteína destes alimentos que requerem 

um tempo de colonização de cerca de 1h até se iniciar o processo de degradação. 

Foram observadas diferenças significativas (P<0,001) entre alimentos quanto 

aos parâmetros de cinética de degradação da MS (a, b e c). No caso da fração PB, 

observamos diferenças significativas (P<0,001) apenas na velocidade de degradação 

(c) e no tempo de latência (tl). A fração a da MS diferiu entre todos os alimentos 

(P<0,05), sendo o GMCh o alimento que apresentou a fração solúvel (a) da MS mais 

elevada (42%). A fração solúvel deste alimento poderá estar sobrevalorizada pelo facto 
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desta MP ter uma partícula muito fina – o produto tem mesmo na sua designação o 

termo “powder” – levando à perda de partículas pelos poros dos sacos, o que se pode 

confundir com solubilidade. 

Importa salientar que todas as MP apresentaram uma degradabilidade potencial 

(a+b) das frações estudadas (MS e PB) de 100%. Isto significa que, caso estes 

alimentos permanecessem no rúmen um tempo suficientemente longo, seriam aí 

totalmente digeridos. Como na prática isto não acontece, sendo a degradabilidade 

efetiva determinada pela velocidade de fermentação (constante c dos modelos) e pela 

taxa de passagem (k), então haverá uma fração que escapará à ação dos 

microrganismos no rúmen e poderá ser digerida posteriormente no intestino delgado ou 

mesmo no intestino grosso. Quanto maior for a taxa de passagem menor será a fração 

degradada no rúmen (RDP, de Rumen Degradable Protein) e maior será a fração não 

degradada (UDP, de UnDegradable Protein). Significa isto que podemos determinar a 

degradabilidade efetiva para cada tipo de animal (bovinos de carne, vacas de leite, …) 

fazendo variar a taxa de passagem de acordo com o tipo e o nível de produção. No caso 

do sistema britânico, estas taxas são, respetivamente, de 5 e 8%/h para bovinos em 

crescimento e vacas a produzir mais de 15kg de leite/dia. Já o sistema francês (INRA, 

2007) não tem este aspeto em linha de conta, adotando uma taxa de passagem única 

de 6%/h. Pela relevância do conhecimento dos parâmetros da valorização proteica, 

procedeu-se ao cálculo da degradabilidade efetiva (DE) para as diversas taxas de 

passagem, assim como das frações RDP e UDP daí resultantes (Quadro 9). 

Independentemente da taxa de passagem e relativamente ao BSo, todas as MP 

derivadas do guar apresentam maior (P<0,05) degradabilidade efetiva da PB no rúmen, 

sendo o GMCh a MP com uma proteína mais degradável, apresentando o GMKo e o 

GMKoT degradabilidade intermédias à daqueles alimentos e idênticas (P>0,05) entre si.  

Tendo em consideração o teor em PB e a degradabilidade efetiva da PB, 

observamos que, por exemplo, para a taxa de passagem de 5%/h, a quantidade de 

proteína degradável (RDP) fornecida (Figura 5): 

• por unidade de GMKoT é superior (P<0,05) à fornecida pelo BSo (363,4 vs 

314,7 g/kg MS),  

• por unidade de GMKo é idêntica (P<0,05) à fornecida pelo BSo (300,7 vs 

314,7 g/kg MS), 

• por unidade de GMCh é inferior (P<0,05) à fornecida pelo BSo (251,8 vs 

314,7 g/kg MS) 
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Figura 5 - Comparação dos teores em PB, RDP e UDP das matérias-primas estudadas. 
Valores calculados para uma taxa de passagem (k) de 5%/h. 
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Quadro 8 - Parâmetros individuais de degradação das frações matéria seca (MS) e proteína bruta (PB) das matérias-primas. 

 
BSo  GMKo     GMKoT    GMCh    

Parâmetro Vaca 1 Vaca 2 Vaca 3 média  Vaca 1 Vaca 2 Vaca 3 média  Vaca 1 Vaca 2 Vaca 3 média Vaca 1 Vaca 2 Vaca 3 média 

MS                       

a, % 15,9 19,2 18,3 17,8  13,0 15,2 13,3 13,9  6,0 8,3 7,8 7,4  42,4 41,0 42,8 42,1 

b, % 84,1 80,8 81,6 82,1  87,0 84,8 86,7 86,1  94,0 91,7 92,2 92,6  56,9 59,0 56,9 57,6 

a+b, (%) 100,0 100,0 99,9 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0  99,3 100,0 99,7 99,7 

c, % h-1 7,7 7,7 8,8 8,1  10,3 10,1 11,0 10,5  9,7 10,0 11,3 10,3  15,8 15,7 16,9 16,1 

PB                       

a, % 4,9 8,6 7,4 7,0  10,0 8,8 1,9 6,9  5,7 10,5 14,3 10,2  3,4 1,1 4,0 2,8 

b, % 95,1 91,4 92,5 93,0  90,0 91,2 98,1 93,1  94,3 89,5 85,7 89,8  95,4 98,9 95,5 96,6 

a+b, (%) 100,0 100,0 99,9 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0  98,8 100,0 99,5 99,4 

c, % h-1 8,0 7,7 8,8 8,2  9,9 9,7 10,4 10,0  10,4 10,6 11,7 10,9  15,8 15,7 16,9 16,1 

tl 0,0 0,0 0,0 0,0   1,58 1,23 0,67 1,20   0,80 1,05 1,36 1,10   0,0 0,0 0,0 0,0 
                    

Matéria seca (MS), fração rapidamente solúvel (a), fração não solúvel, mas potencialmente degradável ao longo do tempo t (b), taxa de degradação da fração 𝑏(ℎ−1) 
(c), proteína bruta (PB), tempo de exposição/tempo de incubação (tl). 
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Quadro 9 - Parâmetros da cinética de degradação (PCD), valores de degradabilidade efetiva e valores 
calculados de proteína degradável no rúmen (RDP), de proteína não degradável (UDP) e de frações 
proteicas de acordo com o sistema francês (INRA; PDIA e PDIMN). 

 Matéria-prima   

Item BSo GMKo GMKoT GMCh EPM P 

PCD da MS 
      

a, % 17,8b 13,8c 7,4d 42,1a 1,82 <,001 

b, % 82,1c 86,1b 92,6a 57,6d 1,92 <,001 

c, % h-1 0,081c 0,105b 0,103b 0,161a 0,030 <,001 

PCD da PB 
      

a, % 7,0 6,9 10,2 2,8 4,66 0,133 

b, % 93,0 93,1 89,8 96,6 4,74 0,188 

c, % h-1 0,082c 0,100b 0,109b 0,161a 0,008 <,001 

tl, h 0a 1,16b 1,07b 0a 0,001 <,001 

DE da PB (%) para k:  
      

0,05 h-1 64,6c 69,0b 71,7b 76,5a 2,27 <,001 

0,06 h-1 60,5c 65,1b 68,0b 73,2a 2,48 <,001 

0,08 h-1 53,9c 58,6b 61,9b 67,4a 2,80 <,001 

RDP (g/kg MS) para k: 
      

0,05 h-1 314,7b 300,7b 363,4a 251,8c 11,00 <,001 

0,06 h-1 294,8b 283,8b 344,9a 240,9c 12,00 <,001 

0,08 h-1 262,6b 255,6b 313,8a 221,7c 13,52 <,001 

UDP (g/kg MS) para k: 
      

0,05 h-1 172,3a 135,3b 143,6b 77,2c 11,00 <,001 

0,06 h-1 192,2a 152,2b 162,1b 88,1c 12,00 <,001 

0,08 h-1 224,4a 180,3b 193,2b 107,4c 13,52 <,001 

PDIA (g/kg MS) 225,9a 182,1b 213,4a 97,3c 14,26 <,001 

PDIMN (g/kg MS) 135,8b 134,5b 155,3a 127,2b 9,12 0,004 

Matéria seca (MS), fração rapidamente solúvel (a), fração não solúvel, mas potencialmente 

degradável ao longo do tempo t (b), taxa de degradação da fração 𝑏(ℎ−1) (c), proteína bruta (PB), tempo 
de exposição/tempo de incubação (tl), degradabilidade efetiva (DE), proteína digestível no intestino de 
origem alimentar (PDIA) e proteína digestível no intestino de origem microbiana quando o azoto é o fator 
limitante ao seu crescimento (PDMN). 

 

No que concerne à quantidade de proteína não degradável (UDP), todos os 

derivados de guar fornecem menor quantidade de UDP por kg do que o BSo, 

apresentando os GMKo e o GMKoT um teor semelhante neste tipo de proteína (135,3 

e 143,6 g/kg MS, respetivamente). 

As conclusões que podemos retirar para outras taxas de passagem são 

qualitativamente semelhantes, verificando-se, como é de esperar, que quanto maior é a 
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taxa de passagem menor é a fração degradada no rúmen e maior é a fração que escapa 

à degradação. 

Procedeu-se também ao cálculo de duas frações de valorização proteica do 

sistema francês (INRA, 2007): a proteína digestível no intestino de origem microbiana 

quando o azoto é o fator limitante ao seu crescimento (PDMN) e a proteína digestível 

no intestino de origem alimentar (PDIA), no pressuposto da proteína de origem alimentar 

ter uma digestibilidade semelhante em todos os alimentos e igual a 90% - valor este 

adotado por este sistema quando a digestibilidade real não é conhecida. Como se pode 

verificar, o GMKoT tem um valor de PDIMN superior ao BSo e um teor em PDIA idêntico 

ao daquela fonte proteica (Quadro 9). 

1.4 CONCLUSÕES 

De acordo com os resultados obtidos, as 3 matérias primas derivadas de Guar 

aqui estudadas apresentaram uma degradabilidade potencial elevada das duas das 

frações estudadas - MS e PB. As características da cinética de degradação conjugadas 

com o seu teor em PB evidenciam um valor nutricional proteico elevado destes 

alimentos para a alimentação em animais ruminantes. Do ponto de vista proteico, o 

GMKoT é o de maior valor, tem mesmo um teor em proteína degradável superior ao 

BSo – seguindo-se o GMKo e, com menor valor, o GMCh. Necessitando ainda de apurar 

a digestibilidade real da proteína não degradável, ao assumirmos o valor adotado pelo 

INRA, podemos observar que estas MP têm um teor em proteína não degradável inferior 

ao do BSo, mas mesmo assim, bastante elevado. 

A possibilidade de diversificar a matriz de formulação com estas fontes proteicas 

poderá ser uma mais-valia para obter dietas equilibradas em função dos objetivos de 

produção. 

1.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proteína presente no BSo contém todos os aminoácidos essenciais, no 

entanto, as concentrações de cistina e metionina encontram-se em quantidades 

subótimas, sendo este último o primeiro aminoácido limitante (McDonald et al., 2010). 

Visto existir ainda escassa informação acerca dos coprodutos aqui estudados seria 

importante do ponto de vista científico reforçar o cálculo do seu teor em aminoácidos no 

intuito de melhor os poder comparar com o BSo e introduzi-los com mais segurança na 

alimentação animal (Oliveira, 2018, Vasconcelos, 2018). (Vasconcelos, 2018)(Oliveira, 

2018) 
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Além dos estudos de degradação no rúmen, será necessário realizar ensaios de 

ingestão e de quantificação dos parâmetros produtivos (e.g., crescimento, eficiência de 

conversão alimentar, produção de leite, etc.) para melhor conhecer o valor nutricional 

destes alimentos para as espécies ruminantes. 
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