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CA001 - Identificação de Trypanosoma vivax e de antígenos do parasita em 
plasma seminal de bovinos púberes experimentalmente infectados 
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Trypanosoma vivax tem sido observado causando alterações reprodutivas em bovinos, apresentando 

como sintomatologia clínica: lesões epididimárias, degeneração moderada das vesículas seminais, 

glândulas prostáticas e ampolas, decréscimo na produção, retardo no crescimento, infertilidade e em 

alguns casos o animal vai á óbito. Objetivando identificar T. vivax e/ou antígeno do parasita no 

sêmen de animais infectados experimentalmente, sete bovinos foram utilizados, sendo quatro 

pertencentes ao grupo infectado (GI) (inoculados experimentalmente, com 2x106 tripomastigotas de 

T. vivax/mL) e três pertencentes ao grupo dos não infectados (GNI), comprovados por técnicas de 

buffy coat (BCT), reação de imunofluorescência indireta (RIFI) e reação de polimerase em cadeia 

(PCR) para T.vivax. Os animais pertencentes ao GI foram testados com a técnica de BCT, e tiveram 

coletados seus respectivos sêmens com o uso de um eletroejaculador até o 90º dia pós infecção 

(dpi), onde tais coletas foram realizadas a cada quinze dias (1º, 15º, 30º, 45º, 60º, 75º e 90º dpi). 

A parasitemia pode ser notada a partir do 14ºdpi com pico no 18º dpi, e se tornando ausente nos 

30º, 60º e 90º dpi. O sêmen dos animais do GNI foi colhido com eletroejaculador para a avaliação 

do perfil de bandas protéicas no plasma seminal em relação aos animais infectados. O plasma 

seminal foi obtido por centrifugação a 1200 kg por 10 minutos e conservado em guanidina 1:1 (- 

20ºC) para a identificação do DNA de T. vivax ou seus antígenos por PCR. As amostras destinadas a 

realização da eletroforese SDS-PAGE e Western Blotting foram conservadas em inibidor de protease 

1:1 (-20ºC). Na PCR duas regiões do parasita foram pesquisadas a spliced-leader de 210 bp, e a 

Catalepsina-L de 177 bp. Foi possível a detecção do DNA do parasita somente pela região 

amplificada da Catalepsina-L. O perfil eletroforético do plasma seminal dos bovinos infectados 

experimentalmente identificou bandas proteícas de 186,68 a 7,73 kDa e de 130,65 a 10,17 nos 

animais não infectados. Na avaliação por Western blotting dos animais infectados foram 

reconhecidas 105 bandas contendo antígenos protéicos de 131,8 a 8,95 kDa. Na fase aguda da 

infecção (1º dpi a 15º dpi) cinco antígenos protéicos de 13,47 a 11,87 kDa foram os mais 

prevalentes, enquanto que, na fase crônica (30º dpi a 90º dpi) 21 antígenos proteicos foram mais 

prevalentes de 55,78 a 16,79 kDa e 11,51 a 8,95 kDa. A detecção do DNA do parasita e dos seus 

antígenos protéicos no plasma seminal permitirá um maior entendimento sobre as alterações 

reprodutivas ocorridas em machos durante a infecção por Trypanosoma vivax e a discussão sobre 

novas medidas de controle a fim de se evitar a possível transmissão via sêmen. 

 

Palavras-chave: tripanossomíase; bovino; reprodução. 
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CA002 - Influência do estágio de desenvolvimento do embrião e da morfologia do corpo 

lúteo na taxa de prenhez de receptoras de embrião bovino 
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A produção in vitro (PIV) de embriões com a posterior inovulação em receptoras promove maior 

multiplicação de produtos de uma fêmea doadora de ovócitos por unidade de tempo, podendo 

proporcionar melhoramento genético em larga escala. A taxa de prenhez das receptoras é 

influenciada pela sanidade e condição corporal, habilidade do veterinário em inovular, além da 

qualidade e estágio dos embriões e da qualidade do corpo lúteo (CL) presente no ovário da 

receptora. As características morfológicas do CL refletem na produção de P4 e com isto na 

manutenção da gestação. O objetivo deste trabalho foi avaliar a taxa de prenhez de receptoras com 

diferentes morfologias do CL, inovuladas com embriões de diferentes estágios de desenvolvimento. 

Foram utilizados 6883 embriões com 7 dias de desenvolvimento in vitro, classificados segundo o 

manual da IETS (International Embryo Transfer Society) em Blastocisto inicial (Bi), Blastocisto (BL), 

Blastocisto expandido (Bx), Blastocisto em eclosão (Bn) e Blastocisto eclodido (Be), conforme o grau 

de desenvolvimento. Os embriões foram inovulados em 6883 receptoras mestiças que foram 

submetidas a protocolo de sincronização a base de progestágeno. Os embriões eram inovulados no 

corno uterino da receptora, ipsilateral ao ovário contendo CL. As receptoras foram avaliadas por 

palpação transretal, sem ultrassonografia e selecionadas, subjetivamente, de acordo com a 

morfologia do CL, sendo CL1 de tamanho pequeno, com consistência menos firme, CL3 grande e de 

consistência firme e o CL2 intermediário em tamanho e consistência. O diagnóstico de gestação foi 

realizado com 35 dias, por ultrassonografia. Para a verificação da relação entre taxa de prenhez nas 

combinações com o tipo de embrião e de CL, foi utilizado o teste de comparação múltipla de 

proporções. As análises foram feitas nos programas BioEstat e no programa R, ao nível de 

significância de 5%. Ao se relacionar estágio do embrião com a morfologia do CL, verificou-se que 

houve diferença estatística nas taxas de prenhez apenas em algumas relações. Quanto ao embrião, 

o estágio Bx apresentou maior taxa de prenhez em receptoras com CL2 do que com CL1 (53,47% vs 

47,33%, p<0,05). Quanto ao tamanho e consistência do CL, as receptoras com CL1 apresentaram 

maiores taxas de prenhez (p<0,05) quando inovuladas com embriões Bx (47,33%) do que com BL 

(40,99%) e do que Bi (35,15%). As receptoras com CL2 apresentaram maiores taxas de prenhez de 

embriões Bx do que Bi (53,47% vs 39,71%, p<0,05). Nas receptoras com CL3 as taxas de 

concepção não apresentaram diferença estatística entre os diferentes estágios embrionários 

(p>0,05) e nem foram diferentes em comparação com as taxas das receptoras de CL1 e CL2 

(p>0,05). Quando houver excesso de embriões e falta de receptoras, havendo a necessidade de 

descartar embriões, deve-se escolher os embriões Bx para inovulação por apresentarem melhores 

taxas de concepção no geral. Quando houver grande disponibilidade de receptoras e poucos 

embriões a serem inovulados, deve-se escolher receptoras com CL3 por apresentar taxas de 

concepção semelhantes para qualquer tipo de embrião a ser inovulado. 
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CA003 - Perfil de proteínas de fase aguda de vacas zebuínas da raça guzerá 
aptidão leiteira com DNA mitocondrial indicus e taurus submetidas à alta 
infestação por Rhipicephalus (boophilus) microplus 
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Sabe-se que bovinos Bos indicus são mais resistentes ao carrapato Rhipicephalus (Boophilus) 

microplus quando comparados a bovinos Bos taurus. Trabalhos relatam que durante as infestações 

por carrapatos, bovinos suscetíveis aos carrapatos, como os Bos taurus, produzem níveis elevados 

de proteína da fase aguda anti-inflamatória alfa-1 glicoproteína, enquanto que animais resistentes, 

como os Bos indicus, produzem mais proteína de fase aguda pró-inflamatória amiloide sérica. Porém 

não se sabe qual a influência do DNA mitocondrial na resistência aos carrapatos na produção de 

proteínas de fase aguda. Neste contexto o objetivo do presente estudo foi avaliar a influência do 

DNA mitocondrial na infestação por carrapatos na produção de proteínas de fase aguda alfa 1 

glicorpoteína e amiloide sérica em bovinos da raça Guzerá infestados artificialmente com 

Rhipicephalus (Boophilus) microplus. Neste estudo foram utilizadas 20 novilhas da raça Guzerá com 

18 meses de idade, sendo divididas nos grupos GI (DNA mitocondrial indicus): n=10 e GII (DNA 

mitocondrial taurus) n=10. Cada animal, de ambos os grupos foram infestados com 20.000 larvas 

de Rhipicephalus (Boophilus) microplus e avaliados em relação ao número de carrapatos nos dias 0, 

+1, +9 e +21, por contagem dos ectoparasitas no lado esquerdo do animal. A produção de proteína 

de fase aguda alfa 1 glicoproteína, e amiloide sérica foram avaliadas nos dias 0 e +1 utilizando os 

Kits de imunodifusão (PHASE Bovine a 1 Acid Glycoprotein SRED Assay) e ELISA (Phase Range 

serum amyloid A assay-Tridelta, Kildare). Os números médios de carrapatos foram de 67,6±37,12 

para os animais com DNA mitocondrial indicus e 89,4±84,38 para os animais com DNA mitocondrial 

taurus no momento D+16. No momento D+21 o número médio de carrapatos foram 7,30±15,45 

para os animais DO GI e 11,4±16,87 para os animais com DNA mitocondrial taurus, redução 

significativa nos valores de carrapatos entre os momentos foi observada em ambos os grupos, 

porém não houve diferença estatística significativa entre grupos. Os valores médios de 

Glicoproteína, nos dias 0 e +1 foram respectivamente de 145,83±62,5; 131,94±48,85 no GII e de 

125,00±0,0; 116,07±23,62 no GI. E de amiloide A respectivamente de 0,197±0,083; 0,34±0,12 no 

GII e de 0,17±0,12; 0,28±0,12 no GI. Diferenças significativas foram observadas entre os 

momentos para a Amiloide A, porém entre os grupos não houve diferença estatística para nenhumas 

das proteínas de fase aguda avaliadas. Neste contexto, pode-se concluir que o DNA mitocondrial não 

interfere na infestação de carrapatos e na produção de proteínas de fase aguda de animais Guzerá.  

 

Palavras-chave: bovino; Rhipicephalus (boophilus) microplus; proteínas de fase aguda. 

 

Área de Conhecimento: Ciências Agrárias. 



 
 

 

 4 

CA004 - Trypanosoma vivax: estudo parasitológico, molecular e 
soroepidemiológico no município de Uberaba e região 
 

 

Apresentador: CAMPOS, Marco Túlio Gomes 

Orientador: BITTAR, Joely Ferreira Figueiredo 

Bolsa: PIBIC-UNIUBE 

Demais Autores: FRANGE, Renata Cristina da Cunha; PEDROSA, André Luiz; BASSI, Paula 

Boeira; MACEDO, Deise Maria Rito; BITTAR, Eustáquio Resende 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Medicina Veterinária 

Órgão Financiador: Instituto de Estudos Avançados em Veterinária- José Caetano Borges 

 

 

O município de Uberaba e sua microrregião (Veríssimo, Campo Florido, Conceição das Alagoas, Água 

Comprida, Conquista e Delta) são importantes polos de desenvolvimento da bovinocultura de leite e 

corte no cenário nacional. Embora as condições tropicais (inverno frio e seco, e verão quente e 

úmido) desses municípios favoreçam a produção de algumas raças zebuínas, o mesmo ambiente 

predispõe a ocorrência de doenças parasitárias que geram grandes prejuízos na produção animal. A 

tripanossomíase bovina (TB) é uma doença parasitária do ambiente tropical transmitida 

mecanicamente por moscas hematófagas (Tabannus spp e Stomoxys calcitrans) e através do uso de 

fômites contaminados com sangue parasitado com Trypanosoma vivax, agente etiológico da TB. A 

ocorrência da enfermidade estava restrita às regiões norte e nordeste do país, onde as prevalências 

podem chegar a 83% (Pará) e 49% (Paraíba), mas nos últimos anos diversos surtos foram relatados 

na região sudeste, inclusive Minas Gerais. Baseado na importância do monitoramento da 

enfermidade nessas regiões, o presente trabalho objetivou avaliar a presença do T. vivax em 36 

propriedades dedicadas à bovinocultura, distribuídas na microrregião de Uberaba, sendo 13 para 

atividade de corte, 20 para atividade de leite e 3 com atividade mista (corte/leite) através de 

amostragem representando um n= 327 animais avaliados. Para tanto, amostras de sangue foram 

colhidas em tubos com EDTA para avaliação parasitológica através dos métodos do 

microhematócrito e Buffy Coat e para avaliação molecular pela técnica de PCR, e tubos sem 

anticoagulante para a avaliação sorológica por Imunofluorescência Indireta (RIFI). O questionário 

epidemiológico abordou o manejo de agulhas (troca, não troca e desinfecta a cada aplicação). A 

análise parasitológica não evidenciou formas tripomastigotas sanguíneas de T. vivax nas amostras 

avaliadas. A pesquisa molecular revelou a amplificação do DNA de T. vivax em 5 (2,34%) amostras. 

A soroprevalência de anticorpos foi observada em 54 (16,5%) amostras. Das propriedades avaliadas 

26 (72,2%) não trocam a agulha nos intervalos de aplicação, 5 (13,8%) trocam a cada dez animais 

e 2 (5,5%) realizam desinfecção entre as aplicações. Apenas 3 (8,5%) propriedades realizam o 

manejo correto com as agulhas, ou seja, uma por animal. A baixa parasitemia observada nos 

exames parasitológico e molecular pode ser justificada pela ausência de sinais clínicos nos animais 

avaliados (portadores crônicos da enfermidade). Por esse motivo o diagnóstico sorológico é o mais 

indicado para monitoramento dos rebanhos, embora esses testes não sejam capazes de distinguir a 

fase em que se encontra o animal. Ainda que a prevalência parasitológica e sorológica da TB na 

microrregião de Uberaba encontre-se abaixo das regiões endêmicas, métodos de controle devem ser 

implementados para evitar a disseminação da enfermidade na região, como, por exemplo, o uso 

individual e descarte de agulhas a cada aplicação por animal. 

 

Palavras-chave: tripanossomíase bovina; epidemiologia; Uberaba - MG. 
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O aumento da produtividade agrícola vem sendo acompanhado, na maioria das vezes, pela 

degradação ambiental, com o mau uso de inseticidas nas lavouras, erosão e lixiviação dos solos 

cultiváveis e por alguns problemas sociais (recursos para produção e uso desorganizados de 

recursos naturais). O principal causador da degradação ambiental é sempre o ser humano, pois os 

processos naturais não degradam os ambientes, apenas causam mudanças onde à degradação é 

uma perda da qualidade ambiental, a qual se refere a qualquer estado de alteração de um ambiente 

e a qualquer tipo de ambiente. Recuperar uma área degradada é o retorno à determinada área que 

tem degradada as suas formas originais, esta causa poderá trazer diversas consequências, perda de 

solos férteis, perda de biodiversidade e interferência nos recursos hídricos. No mundo todo, as 

práticas intensas de atividades agrícolas, pastoris e urbanas provocam a degradação de grandes 

extensões de mananciais hídricos. Essa degradação ambiental observada ao longo dos ecossistemas 

aquáticos continentais traz consigo não somente prejuízos à qualidade de água, mas também, 

prejudica consideravelmente as comunidades de invertebrados que habitam esses ambientes. Para 

atingir o objetivo proposto neste trabalho, foi necessária a criação de um banco de dados 

georreferenciado com arquivos e imagens representando planos de informação de interesse a partir 

dos mapas rede de drenagem e uso e ocupação do solo. Os softwares utilizados para a criação do 

banco de dados georreferenciado, tratamento e análise dos dados espaciais e visualização de 

imagens foram o IDRISI ANDES e o ENVI 4. A microbacia do córrego Serra do Buracão apresentou 

uma área total correspondente a 1354,26 ha, incluindo área de pastagens, área de preservação 

permanente (APP), reserva legal e rios. A pastagem ocupa uma área de 1288,22 ha, onde APP 

equivale a 0,22 ha e reserva legal de 65,55 ha. Diagnosticando o uso e ocupação da bacia do rio 

Uberaba, determinou que a agricultura ocupa 28% da bacia, pecuária 54,3% e vegetação nativa de 

17,7%, sendo que nos últimos 10 anos, houve aumento de 8,4% do campo agrícola, com 

simultâneo decréscimo na área ocupada pela pastagem de 4,2%, e 2% de vegetação nativa. O uso 

do Sistema de Informação Geográfica (SIG) permite a delimitação automática de áreas de APPs e 

identificação de conflitos de usos na bacia do rio Uberaba. Constatou-se que a microbacia possui 

uma área de 1427,23 ha, verificando-se um conflito entre pastagem invadindo a área de APP com 

um total de 39,24 há nas margens dos rios que compõe esta bacia. Portanto observa-se um déficit 

de áreas situadas às margens dos rios quanto à vegetação nativa em relação ao exigido pelo código 

ambiental vigente lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965.  
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Dentre as atividades de redução e fragmentação de habitats conhecidas, as rodovias têm recebido 

grande atenção por serem também responsáveis pela perda direta de fauna por atropelamento. 

Dentre os grupos de animais impactados pelas estradas, os carnívoros representam uma ordem 

taxonômica de grande importância ecológica pela sua diversidade de espécies, comportamentos e 

ampla distribuição geográfica. Apesar disso, pouco se sabe sobre o real impacto causado pelas 

estradas brasileiras sobre este grupo de animais. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o 

impacto das rodovias brasileiras sobre a ordem Carnívora. Foram analisados dados de 2694 

registros de atropelamento de animais silvestres coletados em 09 estados brasileiros entre 2001 e 

2012, correspondentes a 72.884 quilômetros amostrais. Dos 2694 registros de atropelamento 

analisados, 1.100 (40,83%) foram da classe dos mamíferos. Aves, répteis e anfíbios foram 

contabilizadas 904 (33,56%), 647 (24,02%), 43 (3,48%) vezes respectivamente. Dentre os 

mamíferos, os carnívoros foram catalogados em 262 oportunidades, distribuídos em 05 famílias 

(felidae, canidae, mustelidae, mephitidae e procyonidae). A família com maior número de registros 

foi canidae, com 132 animais atropelados, seguida pela família procyonidae, com 45 registros e 

famílias mephitidae, mustelidae e felidae, com 27, 21 e 11 animais respectivamente. Dos 20 

gêneros conhecidos de carnívoros brasileiros, 12 foram catalogados neste estudo. A espécie com 

maior número de registros foi o Cachorro-do-mato (Cerdocyon thous), com 107 espécimes, seguida 

por Zorrilho (Conepatus chinga), Quati (Nasua nasua) e Mão-pelada (Procyon cancrivorus) com 27, 

23 e 22 animais contabilizados respectivamente. Dentre as espécies catalogadas, 03 (Lobo-guará, 

Gato-do-mato-pequeno e Cachorro-do-mato-de-orelhas-curtas) são consideradas vulneráveis ou 

ameaçadas de extinção segundo a Red list. Os resultados indicam que o impacto das rodovias sobre 

este grupo de animais pode ser significante, especialmente quando analisamos o panorama 

nacional. Levando em consideração os dados de que cerca de 450 milhões de animais silvestres 

morrem nas rodovias brasileiras por ano, a mortalidade de carnívoros pode chegar a cerca de 50 

milhões durante o mesmo período. Dessa forma, os dados apresentados sugerem e corroboram a 

necessidade de criação de planos de manejo e mitigação em níveis regional e nacional visando 

diminuir o impacto das rodovias sobre este grupo de animais. 

 

Palavras-chave: ecologia de estradas; carnívoros; rodovias. 

 

Área de Conhecimento: Ciências Agrárias. 
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CA007 - Avaliação hematológica e bioquímica em cães submetidos a ovário-
histerectomia e orquiectomia anestesiados com sevoflurano 
 

 

Apresentador: COSTA, Alessa Resende 

Orientador: LACERDA, Moacir Santos de 

Bolsa: PIBIC-FAPEMIG 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Medicina Veterinária 

Órgão Financiador: FAPEMIG e Universidade de Uberaba 

 

 

O objetivo desse trabalho foi de avaliar a anestesia com sevofluorano sobre os valores do 

hemograma e bioquímica em cães submetidos a ovário histerectomia/orquiectomia. A anestesia 

inalatória é um dos protocolos de maior difusão na prática anestésica de cães e dentre os 

anestésicos voláteis, o sevoflurano é uma droga relativamente recente, que vem sendo introduzida 

na prática clínico-cirúrgica. Foram utilizados 16 cães, fêmeas e machos com peso e idades variadas 

provenientes do Projeto de Extensão junto à Sociedade Protetora de Animais de Uberaba admitidas 

para o tratamento cirúrgico no Hospital Veterinário de Uberaba. Foram submetidos à medicação pré-

anestésica com acepromazina na dose de 0,1 mg/Kg pela via intramuscular, distribuídos em dois 

grupos: grupo I de dez cadelas e grupo II de seis machos. Todos receberam 5 mg/kg de propofol e 

foram intubados com sonda de Magill de diâmetro adequado ao porte do animal e submetidos à 

anestesia inalatória pelo sevofluorano, administrado diluído em O2 (30mL/kg/min), por meio de 

circuito anestésico com reinalação parcial de gases, dotado de vaporizador universal em plano 

anestésico adequado. Para o estudo hematológico e bioquímico foram coletadas amostras de sangue 

venoso 24 horas antes da cirurgia (M0), imediatamente da cirurgia (M1), 60 minutos após o início 

(M2) e 24 horas após o término (M3) da cirurgia. Observou que o valor de hemácias, hematócrito e 

hemoglobina diminuíram em ambos os grupos após o término da cirurgia (M2) e voltaram a 

aumentar 24 horas após o estudo (M3). O mesmo episódio ocorreu com o valor de leucócitos totais. 

A diminuição do número de leucócitos no M2 coincide com plano anestésico adequado e baixo 

estresse. Há diferença entre os grupos no M3 o que indica que cirurgias invasivas elevam a resposta 

de leucócitos. Os valores de proteína plasmática, aspartato aminotransferase, alanina 

aminotrasferase, gama-glutamil-transferase e creatinina quinase não apresentaram alterações nas 

médias encontradas ficando dentro dos parâmetros normais. Conclui se que a anestesia com 

sevofluorano para o procedimento cirúrgico de ovário-histerectomia e orquiectomia provoca mínimas 

alterações nos parâmetros hematológicos e bioquímicos.  

 

Palavras-chave: hematológicos; anestésico; ovário-histerectomia/orquiectomia. 

 

Área de Conhecimento: Ciências Agrárias. 
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CA008 - Estudo comparativo das alterações hemogasométricas entre cães 
submetidos à ovariohisterectomia e à orquiectomia. Resultados parciais 
 

 

Apresentador: MELO, Nathália Pereira 

Orientador: SAMPAIO, Renato Linhares 

Bolsa: PIBIC-FAPEMIG 

Demais Autores: LACERDA, Moacir Santos de; MARTINS, Felipe da Costa; ANDRADE, Raquel 

Lima; OLIVEIRA, Dênis César de 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Medicina Veterinária 

Órgão Financiador: FAPEMIG e UNIUBE 

 

O perfeito balanço dos íons e líquidos corporais entre os meios intra e extracelular; bem como o 

balanço energético do paciente nos períodos pré, trans e pós-operatório podem determinar uma 

rápida e satisfatória recuperação do paciente cirúrgico. Por isto, torna-se necessário compreender as 

alterações que ocorrem nestes períodos. Para tanto, pesquisou-se, comparativamente, as alterações 

hemogasométricas em modelos padronizados de cirurgias de média complexidade com cavidade 

abdominal aberta (ovariohisterectomia) e cirurgias de baixa complexidade sem invasão cavitária 

(orquiectomia), com o objetivo de se estabelecer as diretrizes para o preparo adequado destes 

pacientes e as medidas necessárias a serem adotadas nos períodos pré, trans e pós-operatório. 

Foram utilizadas 5 cadelas submetidas à ovariohisterectomia eletiva e 5 cães submetidos à 

orquiectomia eletiva. Os animais permaneceram em jejum hídrico por 8 horas e jejum alimentar por 

12 horas e receberam, durante o período transoperatório, ringer com lactato de sódio pela via 

intravenosa. Todos os animais foram anestesiados com sevofluorano em diluição de 100% de 

oxigênio e mantidos em plano anestésico com um volume de 30 mL/Kg. Foram avaliados os 

seguintes parâmetros hemogasométricos através da colheita de sangue arterial: pH, PaO2 (mmHg), 

PaCO2 (mmHg), SO2 (mmHg), HCO3- (mEq/L) e diferença de base (BE) (mEq/L). As avaliações 

aconteceram nos seguintes momentos: 24 horas antes da cirurgia (M0); imediatamente antes da 

cirurgia (M1); imediatamente após a cirurgia (M2) e 24 horas após a cirurgia (M3). Os valores 

obtidos foram avaliados pela ANOVA seguido do teste t de student, fixando em p<0,05%/5% o nível 

de significância. Os resultados parciais demonstraram que houve diferença estatística significativa 

em poucos intervalos entre os animais do mesmo grupo, não tendo sido observada diferença entre 

os grupos. O pH apresentou, no grupo 1, diminuição significativa entre os intervalos M0/M2 e M1/M2 

e aumento significativo entre o intervalo M2/M3. A PaCO2 (mmHg) apresentou variação inversa 

nestes mesmos momentos para o grupo 1. Para o grupo 2, o pH apresentou diminuição significativa 

no intervalo M1/M2, período compreendido pelo transoperatório. Já a PaCO2 (mmHg) apresentou 

diminuição significativa nos intervalos M2/M3 no grupo 2. A saturação de oxigênio pelas hemácias 

(SO2 mmHg) apresentou as mesmas diferenças estatísticas para os grupos 1 e 2, tendo sido 

observado aumento entre os intervalos M0/M2 e M1/M2 e diminuição no intervalo M2/M3. Não 

houve diferença estatística na análise do HCO3- (mEq/L) e na BE (mEq/L). Não foram observadas 

diferenças entre os grupos 1 e 2, o que significa que a capacidade de resposta dos animais durante 

a realização de procedimentos de média e baixa complexidade é eficiente, levando-se em 

consideração o período de observação. 

 

Palavras-chave: resposta orgânica ao trauma; hemogasometria; cão. 

 

Área de Conhecimento: Ciências Agrárias. 
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CA009 - Composição bromatológica da silagem de folha de bananeira 
 

 

Apresentador: NUNES, Priscila Rocha 

Orientador: PARREIRA FILHO, Joaquim Martins 

Demais Autores: NUNES, Taciana Rocha; OLIVEIRA, Tatiana da Silva; FARIA, Dawson José 

Guimarães; FUJIMOTO, Cláudio  

Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Triângulo Mineiro - 

Campus Uberaba 

Curso: Bacharelado em Zootecnia 

 

 

A banana (Musa spp) é uma fruta tropical que cresce em regiões quentes do mundo e sua produção 

é durante todo o ano inteiro. Na condução da cultura da bananeira, é comum a prática de manter o 

pseudocaule e as folhas no campo, sendo justificada pelos agricultores em função ter uma cobertura 

morta para manter a umidade e evitar a erosão do solo e devolver nutrientes ao solo, reduzindo 

custos de adubação. No entanto, essa opção favorece a geração de gás metano e dióxido de 

carbono. Diante do exposto, objetivou-se avaliar o efeito de aditivos na composição bromatológica 

da silagem das folhas de bananeira. O experimento foi conduzido no Instituto Federal do Triângulo 

Mineiro campus Uberaba, Minas Gerais. No período de abril de 2014 a maio de 2014.O corte das 

folhas foi feito de forma manual, logo em seguida foram picadas em uma ensiladora estacionaria, 

com tamanho de partículas aproximadamente 2 cm. Separou-se 20 kg de folhas de bananeira 

picadas para cada um dos quatro aditivos (sem aditivo, melaço, fubá e açúcar mascavo), 

adicionando 1Kg de aditivo. Em seguida, procedeu-se a homogeneização do material, que foi 

acondicionado em silos experimentais. Os silos experimentais foram abertos após 24 dias da 

ensilagem. Não foi observado diferença entre os aditivos no que ser refere aos valores de pH, sendo 

que estes se encontram em níveis que favorecem a qualidade da silagem de bananeira. Apesar do 

baixo teor de matéria seca das silagens de folhas de bananeira, estas não apresentaram odor 

desagradável e sua coloração estava verde intenso semelhante à do material original, no momento 

da abertura dos silos. Os teores de matéria seca das silagens não tiveram grande variação entre os 

aditivos utilizados e a testemunha. Os teores de extrato etéreo foram diferentes entre os 

tratamentos, sendo que, sendo as silagens aditivas com açúcar mascavo apresentaram menor teor, 

as silagens aditivas com fubá e melaço apresentaram valores intermediárias e as silagens sem 

inclusão de aditivos apresentaram os maiores valores. A utilização de lipídios, até certo nível, 

melhora a digestibilidade de toda a dieta diminuindo o índice de conversão alimentar, aumenta a 

palatabilidade, aumenta o fornecimento de ácidos graxos essenciais, etc. A utilização de aditivos 

secos não influenciou os teores de matéria mineral das silagens em comparação à silagem sem a 

inclusão de aditivos. Verificou-se efeito da utilização de aditivos nos valores de nutrientes digestíveis 

totais (NDT) das silagens de folhas de bananeiras. Com a adição de açúcar mascavo o teor de NDT 

foi de 90,24% menor numericamente em relação à adição dos outros aditivos, sendo que silagens 

sem a inclusão de aditivos, apresentou maior teor, com 95,69% de NDT. Pelos dados deste trabalho 

não é recomendado a utilização de aditivos na silagem de folhas de bananeira, visto que não 

ocorreu alterações significativas nos parâmetros estudados.  

 

Palavras-chave: aditivos; bananeira; silagem. 

 

Área de Conhecimento: Ciências Agrárias. 
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CA010 - Análise da qualidade dos meis armazenados em embalagens comerciais 
 

 

Apresentador: NUNES, Taciana Rocha 

Orientador: PARREIRA FILHO, Joaquim Martins 

Demais Autores: NUNES, Priscila Rocha; OLIVEIRA, Tatiana da Silva; OLIVEIRA NETO, 

Eduardo Borges de  

Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, 

Campus Uberaba 

Curso: Bacharelado em Zootecnia 

 

 

O mel é um dos produtos que são fornecidos pelas abelhas mais, sendo um dos primeiros alimentos 

do homem, que era utilizado também como recurso medicinal. O mel é produzido por abelhas 

melíferas, principalmente as pertencentes ao gênero Apis, produzido a partir do néctar das flores, e 

possui um alto valor nutricional. Estudos com mel das abelhas tem demonstra possui atividade 

antibacteriana e facilita a cicatrização de feridas, queimaduras. Os consumidores vêm tornando cada 

vez mais cuidados com a alimentação para uma vida saudável. Com isso surgiu a necessidade de 

avaliar a armazenagem dos méis em duas embalagens (vidro e plástico) para verificar em qual é 

mantido a melhor qualidade desse produto. Foram realizadas análises, açúcares redutores em 

glicose, umidade, teor de cinzas, determinação de pH, acidez. As análises foram realizadas em 

triplicata, com méis armazenados em embalagens plástica e vidro, comercialmente encontradas 

para este fim, acondicionados no período de 365 dias. A partir das análises realizadas, os méis 

envasados a vidro tiveram resultados mais satisfatórios em relação aos envasados a plástico. Diante 

deste contexto os méis envasados a vidro sua qualidade foi superior à dos méis envasados a 

plástico. 

 

Palavras-chave: abelhas; mel; qualidade. 

 

Área de Conhecimento: Ciências Agrárias. 
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CA011 - Suplementação de cordeiro com sal proteinado 
 

 

Apresentador: OLIVEIRA NETO, Eduardo Borges  

Orientador: NUNES, Priscila Rocha 

Demais Autores: OLIVEIRA, Tatiana da Silva; BRANDÃO, Gabriela Aparecida 

Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – 

IFTM 

 

 

A nutrição do rebanho é fundamental, pois interfere diretamente no ganho de peso dos animais, na 

secreção do leite, no trabalho muscular e na acumulação de gordura, tornando necessária a 

conscientização dos produtores de que o manejo nutricional pode ser o responsável pelo sucesso ou 

fracasso de qualquer sistema de produção de ovinos. Uma das estratégias que vem sendo utilizada 

para contornar as deficiências de nutrientes que ocorrem no período da seca é o uso de 

suplementação principalmente em sistemas de produção que têm como base o uso de pastagens, 

onde nutrientes suplementares são necessários para se obter níveis aceitáveis de desempenho 

animal. Porém nos deparamos com um desafio constante que é predizer com eficiência o impacto 

que a suplementação terá no desempenho animal. Para viabilizar o manejo dessa suplementação, a 

utilização de comedouros seletivos (creep-feeding) é uma valiosa ferramenta para consecução de 

bons resultados zootécnicos e econômicos, permitindo o abate precoce dos animais com maior taxa 

de desfrute do rebanho ovino nacional. Este experimento foi desenvolvido no Setor de Ovinocultura 

do Departamento de Zootecnia e no Laboratório de Nutrição Animal da Faculdades Associadas de 

Uberaba-FAZU - Uberaba-MG. Este estudo tem como objetivo avaliar o efeito de diferentes 

suplementações sobre o ganho de peso médio diário de ovinos á pasto. Foram utilizados 30 animais, 

machos inteiros mestiços Santa Inês e Texel, com peso médio de 20Kg, distribuídos em três lotes de 

dez animais em 3 tratamentos:Tratamento 1: controle - sal mineral (comercial). Tratamento 2: sal 

proteinado sendo a ureia a única fonte de nitrogênio. Tratamento 3: sal proteinado com ureia e 

farelo de algodão por 90 dias. Observou-se que os cordeiros alimentados com sal proteinado simples 

e acrescido de farelo de algodão obtiveram um ganho de peso 28% e 57,25% respectivamente 

maior do os alimentados com sal comercial. A adição de sal proteinado e farelo de algodão como 

suplementação protéica melhora o ganho de peso médio diário dos animais significativamente (p< 

0,05). 

 

Palavras-chave: creep-feeding, ovinos, ganho de peso. 
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CA012 - Diagnóstico socioambiental do Córrego da Saudade, Uberaba, MG: 
impactos na propriedade rural inserida na bacia urbana 
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Curso: Zootecnia  

 

 

A degradação do meio ambiente vem se agravando, devido a uma intensa pressão do crescimento 

populacional e econômico visando novos espaços para sua expansão e ao mesmo tempo a 

exploração descontrolada dos recursos naturais. O avanço da expansão urbana deve ser planejado, 

é necessário estudar o espaço, dentro de uma perspectiva de entender o presente com informações 

do passado e projetar prognósticos para o futuro, torna-se uma ferramenta fundamental para a 

intervenção desses eventos a fim de maximizar os pontos positivos e minimizar os negativos que 

são gerados na natureza. O projeto foi desenvolvido na sub-bacia do córrego da Saudade, localizada 

próximo ao Distrito Industrial I. Foi realizado o mapeamento e caracterização da área em estudo 

com a utilização de imagens de satélites e com o auxílio de um Sistema de Informação Geográfica 

IDRISI Selva, objetivando a obtenção de informações referentes ao uso e ocupação do solo, 

informações sobre as redes de drenagem, avaliação das Áreas de Preservação Permanente com 

base nas legislações ambientais vigentes no âmbito municipal e estadual, identificação das áreas 

com início e risco de erosão. Para checar e levantar informações foi aplicado um questionário e 

abordagens com informações para a população referente ao conhecimento sobre assuntos 

ambientais como, poluição hídrica, resíduos sólidos, contaminação da água e do solo, doenças 

relacionadas às falhas no gerenciamento de resíduos sólidos, esgotamento sanitário, água parada 

e/ou contaminada trazendo com isso o aparecimento de vetores de doenças como a dengue entre 

outras. Assim, foram utilizadas várias metodologias referentes educação ambiental entre elas as 

mencionadas acima e abordagens individuais e ou coletivas junto aos moradores. Que subsidiaram a 

discussão e os resultados da qualidade ambiental da bacia junto à comunidade. Investigou-se uma 

fazenda no perímetro urbano no bairro Grande Horizonte. No local foi possível constatar que é 

moradia de duas pessoas que criam 20 cabeças de gado, 45 aves, 2 cavalos e 7 porcos.  Detectou-

se na área de estudo que o solo em torno da nascente está compactado e o gado permanece no 

perímetro dessa área. Na maioria das nascentes analisadas o uso pelos animais domésticos (através 

de pegadas, fezes, esqueletos e pela presença), e a utilização clandestina como pastagem de 

animais (gado e equinos), contribuiu para diminuir o ritmo de recomposição da cobertura vegetal. A 

constatação dos impactos causados pela criação de animais no perímetro urbano de Uberaba, MG. 

Foi possível averiguar quais são esses impactos e seus principais efeitos ao meio em que vivemos. E 

a criação de animais de maneira sustentável pode beneficiar tanto o criador quanto o meio 

ambiente. Com a análise dos dados coletados, pode-se perceber que falta infraestrutura por parte 

de órgãos públicos responsáveis pela atividade para que esses pequenos proprietários e criadores de 

animais possam trabalhar de maneira consciente e sustentável.  

 

Palavras-chave: impactos; microbacia hidrográfica; degradação ambiental. 
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CA013 - Comportamento do hidroximetilfurfural (HMF) em méis em diferentes 
embalagens e ambiente de armazenagem 
 

 

Apresentador: OLIVEIRA, Tatiana da Silva 
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Curso: Zootecnia 

 

 

O mel é considerado um dos alimentos mais puros da natureza, apreciado por seu sabor 

característico e considerável valor nutritivo, seu preço é relativamente alto, que incentiva na 

verificação da qualidade. A comercialização dos méis comumente encontradas em embalagens 

plásticas e vidros, dispostas em prateleiras e no ambiente doméstico na geladeira, tornando 

importante a correta especificação das embalagens, de forma a dimensioná-las exatamente de 

acordo com as necessidades de proteção do produto, considerando sua vida útil, capacidade de 

interferência na qualidade nutricional e ambiente de estocagem. O mel que é um produto com 

grande valor nutricional que pode ter a qualidade comprometida irreversivelmente devido à maneira 

como é obtido, manipulado e armazenado. Identificar a presença de HMF (hidroximetilfurfural) pode 

indicar adulteração, aquecimento ou envelhecimento deste produto, a legislação permite máximo de 

60mg/Kg de mel. O experimento foi conduzido com quatro tratamentos divididos em: embalagem 

plástica tipo bisnaga, e de vidro, dispostas em ambiente de geladeira e sobre prateleira, no período 

de 365 dias. Foram procedimentos para as analises, determinar a embalagem que apresenta maior 

eficiência diante das adversidades de ambientes, determinando nível de HMF.Observou-se que nas 

embalagens plásticas e vidros mantidos em prateleiras houve a presença de HMF em crescimento, 

mais evidente em embalagem plástica se comparado ao tratamento controle, os resultados obtidos 

encontram-se de acordo com o exigido pela legislação, porém no ambiente geladeira não foi possível 

identificar a presença de HMF.Em ambiente de prateleira a embalagem de vidro apresentou melhor 

capacidade de proteção do produto porém não foi possível detectar a presença de HMF nas amostras 

conservadas em geladeira devido à cristalização dos méis. Sugere-se que o mel não seja 

armazenado em geladeira durante um longo período de tempo.  

 

Palavras-chave: mel; embalagem; hmf. 
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CA014 - Soroprevalência da leucose enzoótica bovina no triângulo mineiro – MG, 
Brasil 
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Curso: Medicina Veterinária 
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A Leucose Enzoótica Bovina (LEB) é uma infecção viral que acomete bovinos é causada pelo Vírus da 

Leucose Bovina (VLB). Está mundialmente distribuída sendo de notificação obrigatória. Este trabalho 

objetivou avaliar a prevalência da Leucose Enzoótica Bovina em rebanhos bovinos de três 

microrregiões do Triângulo Mineiro (Araxá, Frutal e Uberaba) e correlacionar com os achados 

epidemiológicos. O trabalho foi desenvolvido em 83 propriedades de 14 municípios pertencentes a 

três microrregiões do Triângulo Mineiro: Araxá, Uberaba e Frutal. 853 amostras foram colhidas em 

bovinos fêmeas com idade superior a 24 meses, em lactação. Foram colhidos 10 ml de sangue da 

veia jugular em tubos, tipo vacutainer, sem anticoagulante para obtenção do soro e posterior estudo 

da prevalência de anticorpos séricos antivírus da Leucose dos Bovinos por meio da prova de 

Imunodifusão em Gel de Ágar (IDGA). Para isso utilizou-se antígeno glicoproteico (gp51), soro 

controle positivo e soros teste em lâminas contendo gel de Agar 0,9%, pH 7,3. As leituras foram 

realizadas 72 horas após, utilizando-se sistema de iluminação com luz indireta e fundo escuro. Para 

a avaliação epidemiológica foi utilizado um questionário para obtenção de informações nas 

propriedades como: a atividade principal (corte, leite ou mista), sistema de criação (intensivo, semi-

intensivo ou extensivo), tipo de ordenha (manual ou mecânica), forma de utilização de agulhas 

(troca, não troca, troca a cada 10 animais, desinfeta), manejo reprodutivo (sim ou não), luvas de 

palpação retal (descarta ou não), inseminação artificial (pratica ou não) e conhecimento sobre a 

LEB. Após a determinação do número de animais positivos e negativos, foi realizada a análise 

estatística pelo método Qui-quadrado com nível de significância de 5%. Das 853 amostras 

analisadas, 19,1% apresentaram anticorpos antivírus da LEB e em 79,5% das propriedades pelo 

menos uma amostra foi positiva. A soroprevalência da LEB nas microrregiões de Araxá, Frutal e 

Uberaba foi respectivamente de 19,5% (46/236), 10,5% (26/247) e 25,0% (91/370). O percentual de 

propriedades com pelo menos uma amostra positiva nas microrregiões de Araxá, Frutal e Uberaba foi 

respectivamente de 78,3% (18/23), 72,0% (18/25) e de 85,7% (30,35). Com base nos resultados 

obtidos pode-se concluir que a Leucose Enzoótica Bovina está presente em três microrregiões do 

Triângulo Mineiro sendo a prevalência média (19%) abaixo da média nacional. A soroprevalência da 

LEB nas microrregiões do Triângulo Mineiro foi estatisticamente superior nas fêmeas lactantes e nas 

propriedades com sistema de manejo intensivo e semi-intensivo, manejo reprodutivo com prática de 

inseminação artificial e com uso de ordenha mecânica. 
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A tripanossomíase bovina causada pelo Trypanosoma vivax está presente por todo território 

brasileiro com elevadas prevalências na região Nordeste e Centro-oeste (30-45%), em Minas Gerais 

20% e no Triângulo Mineiro 16,2%. Causa prejuízos para a pecuária pela apatia, anemia, perda de 

peso e óbito dos animais. Este trabalho objetivou avaliar a cinética dos parâmetros clínicos, 

parasitológicos e hematológicos em bovinos infectados experimentalmente por T. vivax. Foram 

inoculados dez bovinos, sendo cinco do grupo infectado com 2x106 tripomastigotas de T. vivax/mL e 

cinco do grupo controle com solução fisiológica (2 mL via subcutânea e intramuscular). Foram 

acompanhados os parâmetros clínicos (temperatura retal, frequência cardíaca e frequência 

respiratória), parasitologia (BCT) e hematologia (hemograma) durante 90 dias. A parasitemia foi 

observada somente no GI a partir do 11º dia pós-infecção (dpi), com pico no 18º dpi (2,1x104/µL), 

com intermitência até o final do experimento. Do 6º dpi até o 90º dpi, os animais infectados 

apresentaram apatia, mucosas pálidas, secreção ocular e nasal, opacidade de córnea, diarreia, 

claudicação e diminuição do escore corporal. Os valores obtidos na aferição da Temperatura Retal, 

Frequência Cardíaca e Respiratória foram, respectivamente, 38,5 ºC ±0,49 ºC, 67,8±5,3 batimentos 

por minuto e 24,2±3,0 movimentos por minuto. No hemograma foi observado no grupo infectado 

redução significativa dos parâmetros eritrocitários (6,5±0,48), leucocitários (12.986,7±2.747,2), 

principalmente em neutrófilos (2.581,1±1.242,3), monócitos (313,5±230,5) e linfócitos 

(9.718,3±1.811,3), e plaquetários (48.4720±19.5330,9) associados à parasitemia, sendo a anemia 

microcítica normocrômica a mais frequente. Neste contexto, pode-se concluir que as infecções por T. 

vivax interferem negativamente sobre os parâmetros clínicos e hematológicos. 
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Sendo um fluido biológico, o leite apresenta composição muito variável, tanto no aspecto 

quantitativo, quanto no qualitativo. Podendo ser influenciado por múltiplos fatores, dentre os quais 

se destacam: os fatores zootécnico e sanitário, associados à alimentação, potencial genético dos 

rebanhos, estado fisiológico (saúde, estágio número de lactação, nível de produção, idade do animal 

e intervalo de ordenhas), manejo e ambiente (clima e estação do ano). O objetivo do presente 

trabalho foi avaliar e quantificar a concentração de caseína, proteínas totais de quatro diferentes 

tipos de leite (secreção das glândulas mamarias de bovino, silagem de bovino, leite de égua e 

secreção das glândulas mamarias equino). As amostras foram obtidas por ordenha manual e a 

secreção das glândulas mamarias foram obtidas no segundo ao quinto dia após o parto. A secreção 

das glândulas mamarias do bovino usado para a fabricação da silagem, permaneceu em garrafas 

pets higienizadas e armazenadas em galpões onde ficarão por aproximadamente por 7 dias em 

processo de fermentação anaeróbica. O procedimento analítico utilizado para medida de nitrogênio e 

proteína total das amostras de leite foi o método de Kjeldahl conforme a metodologia descrita pelo 

Ministério da Agricultura. O teor de caseína do leite foi mensurado indiretamente a partir da 

concentração de nitrogênio não caseínico (NNC). A análise estatística realizada foi à avaliação da 

média dos valores de proteínas e caseína das amostras de leite (Anova).  O leite de égua apresentou 

3% de proteínas totais; 0,47% de nitrogênio total e 0,23 % de nitrogênio não caseínico, porém em 

comparação a secreção das glândulas mamarias da mesma espécie a quantidade de proteínas totais 

foram de 8,9% com quantidade de nitrogênio total e não caseínico respectivamente 1,4% e 0,79%. 

Todos os valores estatisticamente deferentes (p<0,05). Isso se deve a quantidade maior de lacto 

albuminas e imunoglobulinas, necessárias para a imunização passiva e nutrição do recém-nascido.  

A secreção das glândulas mamarias da espécie bovina apresentou valores menores de proteínas 

totais, nitrogênio total e não caseínico quando comparado aos demais (8,6%; 1,36%; 0,23%), 

respectivamente. A silagem apresentou dentre todos os materiais os maiores valores; 87% de 

proteína total, 13,7% de nitrogênio total e 1,25% de nitrogênio não caseínico. Os valores de caseína 

entre as amostras foram de 79,4% para a silagem de das glândulas mamarias dos bovinos; 7,2% 

para a secreção das glândulas mamarias dos bovinos; 3,8% para a secreção das glândulas 

mamarias dos equinos e por fim apenas 1,5% no leite de égua. O leite dos ruminantes é composto 

por cerca de 80% de caseínas e 20% compostos pelas proteínas do soro de leite. A fração de 

proteínas de soro de leite representa quase 40% no leite de égua, mais de 50% do leite humano e 

menos de 20% do leite de ruminantes. Assim podemos concluir que as principais proteínas do leite 

são as caseínas e que a sua variabilidade deve-se a processos fisiológicos após o parto.  
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A perda direta de fauna silvestre por atropelamento já supera aquela causada pela caça, 

especialmente em países desenvolvidos. Esta perspectiva pode ser estendida para países de grande 

biodiversidade e rápido desenvolvimento, como é o caso do Brasil, país detentor de uma das 

maiores malhas rodoviárias do mundo. No Brasil, a cada ano, o número de animais mortos por 

atropelamento aumenta significativamente e essas taxas são ainda mais alarmantes quando as 

rodovias subdividem áreas bem preservadas. Os atropelamentos ocorrem em função da rodovia 

cortar o habitat de determinado táxon, interferindo na faixa de deslocamento natural da espécie, 

resultado na colisão dos indivíduos. Apesar de ser reconhecidamente um empreendimento que causa 

grande mortalidade de fauna, poucos são os trabalhos em ecologia de estradas realizados no bioma 

cerrado, área ecológica de conservação prioritária no país. O objetivo do trabalho foi fazer um 

levantamento quantitativo e qualitativo de vertebrados silvestres atropelados em trecho da rodovia 

BR-365. O trecho monitorado liga os municípios de Patos de Minas (MG) e Guimarânia (MG) e possui 

uma extensão de 43 quilômetros. A paisagem de entorno é classificada como cerradão e alterna com 

áreas de lavoura e criação de gado. Foram feitas campanhas quinzenais a uma velocidade média de 

40 km/h. Quando um animal era avistado, o veículo era posicionado no acostamento da rodovia. Em 

seguida os seguintes dados eram coletados: espécie (quando não era possível, buscava-se a 

classificação taxonômica mais próxima), estado de decomposição (escala de 1 a 5, onde 1 

representava um animal mais íntegro e 5 um animal em estado de decomposição mais avançado), 

distância do acostamento, dados geográficos e foto técnica. Após 08 campanhas e 344 quilômetros 

percorridos, foram registrados 64 animais silvestres atropelados. A taxa de atropelamento foi de 

0,01 animal/quilômetro/dia. Mamíferos e aves foram as classes taxonômicas com maior número de 

registros, com 27 animais cada (42,19%), enquanto a classe dos répteis teve 10 registros 

(15,63%). A espécie com maior número de registros foi o Tatu-peba (Euphractus sexcintus) com 08 

indivíduos atropelados, seguida por Urubu-de-cabeça-preta (Coragyps atratus) e Coral-falsa 

(Erythrolamprus sp.), com 6 e 5 registros, respectivamente. A maior parte das carcaças (48,44%) 

foi encontrada a menos de 50 cm do acostamento e quanto ao estado de decomposição, a maior 

parte (29,67%) foi classificada com o escore 4. Os trechos com maior mortalidade de fauna são os 

quilômetros 24±100 à 25±100 e 32±100 à 33±100, com 08 registros de vertebrados cada. Os 

dados demonstram a necessidade da implantação de medidas mitigatórias nos quilômetros de maior 

mortalidade de fauna, como a inserção de placas sinalizadoras, radares e zoopassagens. Estudos 

complementares devem ser realizados para subsidiar novas informações sobre a mortalidade de 

fauna na região.   
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O plasma seminal é um fluido com papel essencial para funções espermáticas desde a ejaculação 

até a fertilização. As proteínas são constituintes orgânicos do plasma seminal encontrados em maior 

quantidade. Elas são importantes fisiologicamente para o sêmen e estão presentes na forma de 

complexos associados. A determinação do perfil proteico do plasma seminal é fundamental para 

identificar as funções e propriedades destes polipeptídios no mecanismo de regulação molecular dos 

parâmetros fisiológicos reprodutivos, uma vez que o fluido seminal é constituído por uma complexa 

mistura de proteínas. Os objetivos do trabalho foram realizar estudo enzimático das proteínas do 

sêmen, estabelecer protocolo de ensaio enzimático e dosar a concentração de proteínas por 

espectrofotometria. As amostras de plasma seminal foram obtidas de 50 touros após a centrifugação 

do ejaculado. Todas as amostras foram mantidas em temperatura de -20ºC. Para o estudo 

enzimático foram utilizados tripsina (Sigma/Aldrich) na concentração final de 0,0001g; tampão Tris-

HCl a 25 mM em pH 7,6; BApNA (Sigma/Aldrich), solução estoque (0,043g). Para a determinação do 

protocolo de ensaio enzimático foram utilizados seis tubos do tipo eppendorf, todos com 61µl de 

BApNA mais a tripsina, com exceção do tubo 1 que apresentava apenas o BApNA sendo denominado 

grupo controle; os valores de volume final de tripsina para os tubos 2, 3, 4, 5 e 6 foram de 36µl, 

5µl, 15µl, 42µl e 54µl, respectivamente. Todos foram mantidos em banho-maria a 37ºC por 30 min. 

Após 30 min foi adicionado 1000µl de tampão e 100µl de ácido acético 60% v/v para interromper a 

reação, e por fim leitura no espectrofotômetro (410 nm). Para dosar a concentração proteica foi 

utilizado o espectrofotômetro modelo (T60U PG instruments), no comprimento de onda de 260 e 

280nm. Após os ensaios enzimáticos pode-se observar uma pequena variação na produção do 

produto da reação, quando comparado ao controle tubo 2 (0,013) vs (0,026; 0,022; 0,021; 0,013). 

Para a determinação relativa da concentração de proteínas valores médios forma obtidos para a 

absorbância 260nm (0,37432) para absorbância de 280nm (0,55149). Para tal foi calculado o valor 

médio do resultado da concentração de proteínas do plasma seminal com a formula: 

[proteína](mg.mL-1) = 1,55 x A280 / 0,76 x A260; sendo o valor médio igual a 0,570331mg/dl, 

valor este reportado pela literatura. Quanto aos resultados obtidos não foi possível determinar a 

curva do protocolo enzimático. É sugerido que o possível resultado pode estar relacionado à baixa 

concentração do substrato ou pouco tempo de reação.  
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