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Resumo 
 

O cobalto (Co) é um mineral muito importante no metabolismo animal, principalmente para a síntese de vitamina B12. 

Desta forma, objetivou-se aferir a concentração hepática de Co em caprinos e ovinos no Sertão do Estado de Pernambuco 

levando em consideração os fatores de sazonalidade, espécie e sexo. Observou-se que as concentrações hepáticas de Co 

encontram-se em níveis adequados e que não sofreram influência do período sazonal, espécie e sexo. Os dados servem 

como referência para o diagnóstico sobre Co nestas espécies criadas no Sertão Pernambucano, porém mais pesquisas são 

necessárias, pois a região é conhecida por apresentar animais com diversas deficiências de macro e microminerais. 

Palavras-chave: Diagnóstico, elementos traços, nutrição animal, pequenos ruminantes 
 

Abstract 
 

Cobalt (Co) is a very important mineral in animal metabolism, mainly for the synthesis of vitamin B12. The objective of 

this study was to assess the hepatic concentration of Co in goats and sheep in the wilderness of the State of Pernambuco, 

taking into account factors of seasonality, species and sex. It was observed that hepatic concentrations of Co are at adequate 

levels and were not influenced by the seasonal period, species and sex. The data serve as a reference for the diagnosis on 

Co in these species created in the wilderness Pernambucano, but more research is necessary, since the region is known to 

present animals with several deficiencies of macro and microminerals. 

Keywords: Diagnosis, trace elements, animal nutrition, small ruminants 
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Introdução 

 

A caprinovinocultura tem se expandido nesta última década nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste 

do Brasil. Sua expansão tem causado notoriedade nestes últimos anos no Brasil, e não há dúvidas que 

as deficiências minerais, de uma forma geral, têm sua importância e estão ligadas a diversos prejuízos 

econômicos (PEIXOTO et al., 2005). Deficiências minerais severas são detectáveis com relativa 

facilidade, já que causam manifestações clínicas bastantes características, no entanto, carências mais 

leves, por causarem sinais e sintomas poucos específicos, como redução na taxa de crescimento, 

problemas de fertilidade, baixo rendimento de carcaça e menor produção de leite, são tão ou mais 

importantes, uma vez que passam muitas vezes despercebidos e causam perdas econômicas 

consideráveis (TOKARNIA et al., 2000; RIET-CORREA, 2004). Dentre as principais causas da baixa 

produção e déficit na produtividade do rebanho, destaca-se a nutrição inadequada em determinadas 

épocas do ano. Observa-se que durante o período seco, há uma acentuada queda na produção de 

forragens para os caprinos e ovinos criados em regime a pasto, associada a deficiências minerais e de 

vitaminas (GUIMARÃES et al., 1992). 

O Nordeste do Brasil, conta com um dos maiores rebanhos de caprinos e ovinos, porém, a 

qualidade zootécnica está abaixo dos de outras regiões do país. Para situar o problema das deficiências 

minerais em rebanhos nos diferentes estados do Nordeste, verificou-se que apenas nos estados do 

Ceará, Piauí e Bahia, apresentam registros de artigos científicos em relação a deficiências de Co em 

bovinos e ovinos (TOKARNIA et al., 1960; TOKARNIA et al., 1968; TOKARNIA et al., 2000; RIET-

CORREA; TIMM, 2007). É importante observar que estudos devem ser conduzidos no sentido de 

identificar os elementos essenciais à saúde animal. A falta de investigações científicas acerca das 

deficiências minerais, particularmente em relação ao Co, pode ser responsável pela manutenção de 

grandes prejuízos econômicos. Na maioria das deficiências minerais, e, sobretudo quando elas são 

inaparentes, a determinação do quadro clínico-patológico, apesar de muito importante, não é suficiente.  

O Co, dentre as deficiências minerais, tem se demonstrado um nutriente essencial para os 

caprinos e ovinos, onde é requerido pelos microrganismos do rúmen para a síntese de vitamina B12 

(McDOWELL, 2000), no qual a diminuição de níveis de vitamina pode acarretar um aumento dos 

níveis plasmáticos do ácido metilmalônico (MMA) e homocisteína (STANGL et al., 2000). 

Portanto, este trabalho teve como objetivo determinar as concentrações hepáticas de Co em 

caprinos e ovinos com regime de pastagem no Sertão de Pernambuco e pesquisar a ocorrência de 

deficiências de tais elementos no rebanho, a fim de possibilitar medidas eficazes de melhoramento do 

agronegócio relacionado com a caprinovinocultura no Nordeste brasileiro. 

 

Material e Métodos 

 

Para relacionar os dados com a procedência dos animais, utilizou-se a divisão do Estado em 

regiões. Foi realizado um inquérito, antes do abate dos animais, para caracterizar o sexo, espécie e 

localidade da propriedade no Município em questão. Tais informações foram úteis para caracterizar o 

critério de inclusão, considerando-se animais abatidos no Estado, em estabelecimentos sob o Serviço 

de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Sanitária Estadual (SISE) e animais procedentes dos 

Municípios que compõem a região do Sertão.  

As amostras de fígado foram obtidas de animais encaminhados ao matadouro dos municípios 

de Granito, Araripina e Ouricuri na região Sertão do Estado de Pernambuco. Para tal região, foi 
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efetivada amostragem de 206 animais, onde 77 eram caprinos (35 machos e 42 fêmeas) e 129 ovinos 

(86 machos e 43 fêmeas). Eram criados em regimes extensivos e semi-intensivos. 

 
Figura 1 – Identificação das áreas referentes ao local de coleta do material biológico (Fonte: 

http://www.pousadapeter.com.br/mapa_pernambuco_mapas_map_maps.htm) 

 

A coleta de amostras foi realizada considerando o terço final do período seco entre os meses de 

abril e maio de 2011, e no terço final do período de chuva entre os meses de outubro e novembro de 

2011, objetivando-se adequação do delineamento para caracterizar amostras obtidas no período de 

mobilização das reservas, pela provável escassez e abundância de alimentos. 

 Para caracterizar o período de seca na região em questão, obtiveram-se registros de dados de 

temperaturas máximas e mínimas, umidade relativa do ar e precipitação pluviométrica junto ao 

Instituto Nacional de Meteorologia, definidos pela média dos últimos 20 anos. Os dados foram 

necessários para definição dos tempos de colheita de amostras de fígado para análises laboratoriais. 

Nos abatedouros, os animais foram escolhidos ao acaso, dentro de um lote, pelo Médico 

Veterinário do Serviço de Inspeção Sanitária do estabelecimento, conforme o Município de 

procedência do animal. 

 As amostras de fígado foram obtidas por meio de secção do órgão, pesando cerca de 50 gramas, 

cada fragmento, sendo postos sobre papel filtro, para retirada do excesso de sangue e armazenadas em 

tubos coletores, devidamente identificados. Foram alocadas em recipientes térmicos a uma temperatura 

de 8o C e transportadas até o Laboratório de Doenças Metabólicas e Nutricionais de Ruminantes da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde foram congelados a uma temperatura de – 20º C.  

 Todos os procedimentos para determinação do Co, descritos a seguir, foram realizados no 

Laboratório de Química Analítica no Centro de Apoio a Pesquisa (CENAPESQ) da UFRPE.   

Para determinação da concentração do nível de Co hepático, primeiramente procedeu-se uma 

fragmentação do órgão com uso de lâmina de bisturi e alocadas dentro de vidro relógio (matéria úmida) 

para posterior secagem em estufa a 103º C, por período de 24 horas, para obtenção da matéria seca. 

Posteriormente, todas as amostras foram pesadas em balança analítica, com peso variando entre 0,490g 

– 0,510g. Todos os pesos foram registrados em protocolo individual. 
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As amostras foram submetidas à digestão por microondas onde cada amostra foi colocada em 

frasco digestor com 5 ml de HNO3 e digerido no microondas  (MarsXpress – CEM Tecnology Inside) 

durante 50 minutos. Posteriormente foi acrescido 35ml de água Milli-Q para cada amostra analisada e 

em seguida armazenada em tubos coletores. Os brancos analíticos foram preparados pelo mesmo 

procedimento, porém sem adição da amostra (Adaptado das técnicas de NOMURA et al., 2005).  

 A determinação do Co foi realizada posteriormente por espectrometria de absorção atômica 

acoplado a massa (ICP-MS), utilizando-se aparelho modelo Varian AA240FS (MILES et al., 2001). O 

controle das condições operacionais do ICO OES foi realizado pelo software SpectrAA – 200 G versão 

5.00  (Adaptado das técnicas de NOMURA et al., 2005). Os limites de detecção desta metodologia foi 

de 0,003 ppm para Co. 

As variáveis estudadas foram descritas por meio de medidas de tendência central. Os dados 

foram submetidos à análise de variância (Teste F) que separou como causa de variação o efeito de 

sexo, período e espécie. Nos casos em que houve significância no teste F as médias dos tratamentos 

foram comparadas pelo Teste de Tukey.  Os dados foram analisados por meio do programa 

computacional Statistical Analysis System Institute, SAS, (2009), utilizando-se o procedimento GLM 

(General Linear Model) do SAS. Foi adotado o nível de significância (P) de 5%. O modelo utilizado 

foi o seguinte: Yij= E+S+P+Eij, onde: Yij = valor observado; E=efeito de espécie; S = efeito do sexo; 

P = período; Eij = erro. 

 

Resultados 

 

As concentrações de Co de ovinos e caprinos não sofreram influência do período sazonal (P 

>0,9861); como também sobre a espécie (P>0,7326) e sexo (P>0,3805) (Tabela 1).  

 

 Tabela 1. Fontes de variação, valor de F da análise de variância e nível de P da concentração hepática 

de Co em ovinos e caprinos abatidos no Sertão do estado de Pernambucano, Brasil. 

 
 

Dados referenciais dos ovinos e caprinos demonstraram as respectivas médias e desvios-padrão 

da concentração de Co: ovinos (0,59±0,07 mg/kg) e caprinos (0,63±0,08 mg/kg); machos (0,56±0,07 

mg/kg) e fêmeas (0,66±0,07 mg/kg); período seco (0,61±0,08 mg/kg) e período chuvoso (0,61±0,07 

mg/kg) (Tabela 2).   

 Considerando os fatores sexo e período sazonal como fatores de variabilidade para cada 

espécie, foram obtidas para os ovinos machos médias da concentração hepática de Co para o macho 

de 0,54±0,09 mg/kg  e fêmea (0,69±0,10 mg/kg) (Tabela 3;); para o período seco foi obtida média de 

0,66±0,12 mg/kg e para o período chuvoso  0,53±0,07 mg/kg (Tabela 3); referente a espécie caprina, 

para os machos, obteve-se média de 0,63±0,14 mg/kg e para fêmea média de 0,63±0,10 mg/kg (Tabela 

3) as concentrações hepáticas para o período seco foram de 0,54±0,11 mg/kg e período chuvoso de 

0,71±0,11 mg/kg (Tabela 3). 
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Tabela 2. Estatística descritiva e níveis de significância dos elementos Co no fígado de ovinos e 

caprinos considerando o período, espécie e sexo, criados e abatidos no Sertão do estado de 

Pernambuco, Brasil. 

 
Letras minúsculas distintas na mesma linha, dentro de cada fator (período, espécie e sexo), diferem ao nível de 

5% de probabilidade 

 

Tabela 3. Valores médios e desvio-padrão da concentração hepática de Co de ovinos e caprinos, em 

relação ao sexo e período sazonal, criados e abatidos no Sertão do estado de Pernambuco, Brasil. 

 
Letras minúsculas distintas na mesma linha, dentro de cada fator (período, espécie e sexo), diferem ao nível de 

5% de probabilidade. 

 

Discussão 

 

Os valores de Co observados nas amostras de fígado caracterizaram um estado de reserva em 

níveis adequados, sende estes suficientes para atender à demanda de diferentes sistemas, 

particularmente a ruminal, quando o Co é utilizado pelos microorganismos do rumem para a síntese 

de vitamina B12 (McDOWELL, 2000). 

De acordo com Underwood; Suttle (1999), são considerados como valores referenciais da 

concentração hepática de Co entre 0,08 e 0,12 mg/kg de MS em caprinos e ovinos. Segundo Tokarnia 

(1960), em um estado de deficiência inaparente os valores variam de 0,06 e 0,08 mg/kg de MS, 

enquanto que os valores que indicam deficiência varia de 0,04 até 0,06 mg/kg de MS para pequenos 

ruminantes.  

Para o diagnóstico de situação de deficiência de um determinado mineral, é importante 

considerar certos fatores, como a espécie, sexo e particularmente o período sazonal, para verificar se 

existe adequada ou reduzida mobilização dos minerais considerados essenciais para o funcionamento 

de diferentes vias metabólicas; contudo para ter o conhecimento da concentração de Co em um rebanho 

de uma determinada região, baseando-se em análises de Co em fígados dos animais que nela pastaram, 

é preciso que os animais tenham permanecido nela o tempo suficiente para a evolução de estado 

deficitário ou não; por isto, a coleta para o referido estudo foi realizada em animais que nasceram e 

foram criados na região ou que estiveram na área em um período mínimo de 6 meses. Foi definido, 
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neste experimento, uma caracterização do Co nesses animais em uma região de grande importância 

para o agronegócio de carpinos e ovinos no Estado de Pernambuco. 

Descobertas recentes têm demostrado que os parametros de normalidade recomendados pelo 

NRC para concentração de Co hepático em ovinos e caprinos, podem sofrer variações devido a raça, 

sexo, alimentação, clima, qualidade do solo e ambiente conforme Kisidayova et al. (2001), Johnson et 

al. (2004) e Wang et al. (2007). Não houve variação de nenhum fator, principalmente em relação ao 

fator sazonal em ambas as espécies, indo de encontro às observações de Cardoso (1997), quando 

relatou que variações sazonais do meio ambiente devem ser consideradas no diagnóstico dos 

desequilíbrios minerais. Um ou mais destes fatores podem comprometer a saúde animal. Johnson et 

al. (2004) e  Tiffany et al. (2002) defendem que até mesmo os animais alimentados e que apresentam 

concentrações hepáticas de Co dentro da normalidade podem apresentar taxa de crescimento e 

desenvolvimento mais lentos, sugerindo deficiência.  

Akoto et al. (2014), ao analisarem as concentrações de metais pesados em vários tecidos em 

ovinos e caprinos,  observaram que as concentrações de Co no fígado, rins e pulmões nas duas espécies 

não variaram significativamente. Porém, encontraram concentrações hepáticas em níveis adequados 

para ambas as espécies (0,12 mg/Kg) e (0,38 mg/Kg) para ovinos e caprinos, respectivamente seguindo 

os níveis adotados por Suttle (1999) e Tokarnia (1960). Embora estas concentrações estejam abaixo 

das médias encontradas no presente estudo para sazonalidade, espécie e sexo. Este fato pode estar 

relacionado com as variações citadas por Kisidayova et al. (2001), Johnson et al. (2004) e Wang et al. 

(2007). 

Houve a preocupação em efetivar as coletas em períodos correspondentes da disponibilidade 

de nutrientes e período de utilização das reservas orgânicas, para se poder compreender o perfil dos 

elementos estudados nas reservas orgânicas e perfil homeostático (UNDERWOOD; SUTTLE, 1999). 

As coletas do período chuvoso foram realizadas nos meses de março e abril, por compreenderem o 

terço final da época de chuvas, já que em geral o período de chuva nesses municípios abrange os meses 

de dezembro a abril. As coletas do período seco foram realizadas nos meses de outubro e novembro, 

compreendendo o terço final da época de seca para os referidos municípios, pois em geral o período 

de seca nesses municípios abrange os meses de maio a dezembro.  

Embora tenham sido encontrados os resultados que expressam um bom estado nutricional em 

relação ao Co, enfatiza-se a necessidade de averiguar o perfil em diferentes Pools, conforme preconiza 

Underwood; Sutle (1999), referenciando-se o homeostático e o funcional. Para o Co, recomenda-se, 

portanto, análise também no soro e do ácido metilmalônico, como sendo um excelente indicador do 

status de Cobalto no organismo, já que estes têm elevado grau de relação.  

Como as únicas deficiências diagnosticadas em caprinos e ovinos no semiárido são a carência 

de Cu em animais em pastejo (RIET-CORREA, 2004; SANTOS et al., 2006; MARQUES et al., 2011), 

carência congênita de Cu em caprino (SILVA et al., 2014), carência de Cu em ovinos (SOUZA et al., 

2009), concentrações baixas ou marginais de Cu e Zn (SILVA et al., 2018)  a de Se em animais 

confinados (RIET-CORREA, 2004; MIRANDA NETO et al., 2015) e a carência de P (BARBOSA et 

al., 2018). Ressalta-se a importância dos dados obtidos para configurar uma situação de referência para 

a região estudada, visto que os dados quando comparados com outros autores, apresentam-se dentro 

da normalidade.  

Segundo McDowell (1999), análises de tecidos ou fluidos animais, além das concentrações de 

certas enzimas, metabólitos ou compostos orgânicos com os quais determinados minerais estão 

funcionalmente associados, constituem importantes indicadores da condição mineral dos animais. 

Assim sendo, as análises do teor de Co no fígado reflete a importância da capacidade de estimar o 
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status destes elementos em animais de diferentes espécies criados na região Sertão do Estado de 

Pernambuco, além de referenciar a importância da suplementação de fontes adequadas de energia, 

proteínas e minerais aos animais criados em sistema extensivo. 

 

Conclusão 

 

A concentração hepática de Co em caprinos e ovinos criados e abatidos no Sertão do Estado de 

Pernambuco encontra-se em níveis adequados. Tais dados servem de referência para diagnóstico de 

estudos sobre Co nestas espécies criadas no Sertão Pernambucano e que mais pesquisas sobre o assunto 

são necessárias, visto que a região é conhecida por apresentar animais com diversas deficiências de 

macro e microminerais.  
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