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ORTOLANI, E.L.2 1Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina, PE, Brasil. E-mail: alexandre.antonelli@
univasf.edu.br   2Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, São Paulo, SP, Brasil.

A suplementação com cobre faz-se necessária em localidades comprovadamente deficientes em cobre para evitar a ocorrência 
de ataxia enzoótica em cabritos e cordeiros decorrentes de deficiência de cobre. A utilização de recursos naturais provenientes 
da caatinga como fonte de cobre é uma das saídas mais economicamente viáveis para pequenos produtores. Estudos recentes 
mostraram que o fruto do Licuri, já utilizado como fonte de energia em ração de animais, é rico em cobre, portanto pode ser uma 
alternativa de suplementação deste microelemento para animais criados em áreas deficientes neste mineral. Para verificar a eficácia 
da torta de licuri em suprir as necessidades de cobre de ovinos criados na região semiárida do Nordeste brasileiro, 24 ovelhas 
foram distribuídas aleatoriamente em três grupos de oito animais cada, e foram criadas de forma extensiva na caatinga, com 
suplementação no cocho de capim elefante picado. O primeiro grupo (Controle) recebeu apenas sal branco no cocho, o segundo 
grupo (sal mineral) recebeu sal mineral comercial ad libitum no cocho, e o terceiro grupo (Licuri) recebeu 300 g/animal/dia de 
torta de licuri misturado a 15% com sal branco no cocho. Os animais foram submetidos a duas biópsias hepáticas, sendo uma 
após o primeiro de experimento e a segunda ao término do experimento após dez meses. As fêmeas foram submetidas a estação 
de monta, onde o grupo Controle apresentou índice de prenhez de 50%, o grupo Sal Mineral apresentou 37,5%, enquanto que o 
grupo Licuri apresentou 62,5%. Os animais do grupo Licuri apresentaram aumento significativo de peso após 10 meses (19,2 ± 
1,5 kg e 24,6 ± 3,3 kg), enquanto que os demais grupos não apresentaram diferença significativa. As fêmeas do grupo Licuri não 
apresentaram diferença significativa entre os teores de cobre hepático entre a primeira (192 ± 40 ppm) e a segunda biópsia (121 
± 27 ppm) (p > 0,05), enquanto que os demais grupos apresentaram uma queda significativa. Não houve diferença significativa 
para concentração sérica de cobre entre os grupos em todos os tempos. Apenas o grupo que recebeu Sal Mineral não apresentou 
valores hepáticos de zinco inferiores na 2ª biópsia em relação a primeira. Não houve diferença significativa para teor hepático 
de zinco entre os grupos em todos os tempos. Todos os grupos apresentaram teores hepáticos de molibdênio significativamente 
superiores na primeira biópsia em relação a segunda. Apenas as ovelhas suplementadas com torta de Licuri apresentaram ganho 
peso significativo em relação ao início do período experimental. Apenas as ovelhas suplementadas com torta de Licuri não apre-
sentaram queda significativa no teor hepático de cobre. Não foi possível concluir se a torta de Licuri foi efetiva na prevenção da 
ataxia enzoótica em cordeiros devido ao baixo número de cordeiros nascidos nos grupos Controle e Sal mineral.
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A atuação e a importância do cobre em sistemas enzimáticos no metabolismo dos ruminantes já estão bem estabelecidas. 
Frequentemente se suplementam minerais que atuam como antagonistas para o cobre, como o molibdênio (Mo), ferro (Fe), 
enxofre e zinco (Zn), sem que se saibam suas reais necessidades. Poucos são os trabalhos desenvolvidos no Estado da Bahia, 
principalmente na região semiárida, relacionados aos teores de cobre e seus antagonistas em pequenos ruminantes. O objetivo 
deste estudo foi conhecer os teores de cobre e seus principais antagonistas (Mo, Fe e Zn) em sangue e fígado de ovinos e capri-
nos criados nas Cidades de Juazeiro e Casa Nova, no Estado da Bahia, considerando os fatores: período, espécie e sexo. Foram 
selecionados 20 machos e 20 fêmeas de ovinos e 20 machos e 20 fêmeas de caprinos durante o período chuvoso e 20 machos e 
20 fêmeas de ovinos e 20 machos e 20 fêmeas de caprinos durante o período seco provenientes dos Municípios de Juazeiro, BA, 
e Casa Nova, BA. Para definir os períodos seco e chuvoso na microrregião de Juazeiro, foram utilizados os registros de precipi-
tação pluviométrica histórica para a região junto INMET. Foram determinados através de espectrometria óptica por emissão de 
plasma os teores séricos e hepáticos de cobre, zinco, ferro e molibdênio. Quando avaliado a influência do período, verificamos 
que não houve diferença significativa nos teores de cobre e zinco séricos, e cobre e molibdênio hepáticos, contudo os teores 
séricos de ferro (215 ± 11 umol/L) e molibdênio (0,26 ± 0,02 umol/L), assim como de zinco (116 ± 3 ppm) e ferro (73 ± 2 ppm) 
hepáticos mostraram valores significativamente superiores no período chuvoso em relação ao período seco (178 ± 15 umol/L; 
0,16 ± 0,02 umol/L; 74 ± 5 ppm; 50 ± 2 ppm, respectivamente) (p < 0,05). Na comparação entre as espécies, não houve diferença 
significativa nos teores de zinco sérico e nos teores de cobre, zinco, ferro e molibdênio hepáticos. Os ovinos apresentaram teores 
séricos de ferro (221 ± 16 umol/L) e molibdênio (0,25 ± 0,02 umol/L) significativamente mais elevados que os caprinos (172 ± 
10 umol/L; 0,19 ± 0,02 umol/L, respectivamente), entretanto, os caprinos mostraram teores séricos de cobre (13,8 ± 0,3 umol/L) 
significativamente mais elevados do que os ovinos (12,2 ± 0,4 umol/L). Quando analisada a influência do sexo, foi verificado 
que não houve variação significativa nos teores de zinco, ferro e molibdênio séricos, assim como nos teores hepáticos de cobre 
e ferro. Todavia, verificou-se que as fêmeas apresentaram teores séricos de cobre (13,8 ± 0,4 umol/L) significativamente mais 
elevados que os machos (12,2 ± 0,3 umol/L). As fêmeas também mostraram teores hepáticos de zinco (100 ± 4 ppm) e molibdê-
nio (2,8 ± 0,2 ppm) significativamente mais elevados que os machos (90 ± 5 ppm; 2,1 ± 0,1 ppm, respectivamente). Não houve 
evidência de carência de cobre nos animais avaliados. Os autores agradecem a CAPES e o CNPq pelas bolsas de Mestrado e 
Iniciação científica concedidas, respectivamente.


