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BARROS, M. P. Avaliação de diferentes níveis de ingestão de gossipol livre, 
sobre a produção e qualidade oocitária e embrionária de doadoras bovinas. 
2017. 56 f. Dissertação (Mestrado em Biociência Animal) – Faculdade de Medicina 
Veterinária, Universidade de Cuiabá, Cuiabá, 2017.  
 

RESUMO 
 

A cotonicultura possui grande importância na economia nacional e do estado de Mato 
Grosso, que se destaca por ser o maior produtor de algodão herbáceo e também por 
possuir o maior rebanho bovino do país. Sabendo que o gossipol está presente nos 
subprodutos do algodão, sendo o caroço de algodão bastante utilizado na nutrição de 
ruminantes, torna-se necessário o desenvolvimento de estudos que determinem a 
quantidade de gossipol livre a ser fornecida, considerando que o mesmo pode 
acarretar alterações reprodutivas nas matrizes e reprodutores bovinos. Esta pesquisa 
teve como objetivo avaliar o efeito da ingestão de dietas com diferentes teores de 
gossipol livre/fêmea/dia, sobre a qualidade e produção oocitária e embrionária de 
doadoras bovinas. Foram utilizadas 24 fêmeas bovinas não lactantes da raça Nelore, 
divididas aleatoriamente em seis Grupos: GC (controle), 0 grama de gossipol livre/ 
fêmea /dia (isenta de caroço de algodão); G1, 1,3 grama de gossipol livre/ fêmea /dia; 
G2, 2,5 gramas de gossipol livre/ fêmea /dia; G3, 3,7 gramas de gossipol livre/ fêmea 
/dia; G4, 5,1 gramas de gossipol livre/ fêmea /dia e G5, 6,3 gramas de gossipol livre/ 
fêmea /dia. Os animais de cada tratamento foram mantidos em piquetes com 
bebedouro, cochos para mistura mineral e para volumoso/concentrado. O consumo 
de 3,7 gramas de gossipol livre/ fêmea /dia (média de 9,0 mg de gossipol livre/kg de 
peso vivo) reduziu (P<0,05) a qualidade dos oócitos aspirados. Já o consumo de 2,5 
gramas de gossipol livre/ fêmea /dia (média de 6,1 mg de gossipol livre/kg de peso 
vivo) reduziu (P<0,05) o número médio de embriões produzidos e a qualidade 
embrionária em relação ao grupo controle. Concluiu-se que o consumo acima de 3,7 
gramas de gossipol livre/ fêmea /dia (média de 9,0 mg de gossipol livre/kg de peso 
vivo) correspondente a 1,67 kg de caroço de algodão, reduz a qualidade oocitária e a 
qualidade e produção de embriões em fêmeas bovinas. 
 
 
Palavras-chave: Bovinos. Caroço de algodão. Fertilidade. PIVE. Reprodução.  
  



 

BARROS, M. P. Evaluation of different levels of gossypol ingestion, on the 
production and occitary and embryonic quality of bovine donors. 2017. 56 f. 
Disertation (Master Science in Animal Biosciense) – Faculty of Veterinary Medicine, 
University of Cuiaba, Cuiaba, 2017.  
 

ABSTRACT 
 
Cotton farming has a great importance in both national and local economy in Mato 
Grosso, which stands out as the largest producer of herbaceous cotton and because 
it has the largest herd of cattle in the country. As we know that gossypol is present in 
cotton byproducts, and the cottonseed is widely used in ruminant nutrition, it is 
necessary to develop studies that determine the amount of free gossypol to be 
provided, considering that it can lead to reproductive changes in bovine matrices and 
breeding herds. The objective of this research was to evaluate the effect of diets with 
different levels of free gossypol / female / day about the quality and oocyte and embryo 
production of bovine donors. Twenty-four non-lactating Nelore bovine females were 
randomly divided into six groups: GC (control), 0 gram of free gossypol / female / day 
(cotton seed free); G1, 1.3 g of free gossypol / female / day; G2, 2.5 grams of free 
gossypol / female / day; G3, 3.7 grams of free gossypol / female / day; G4, 5.1 grams 
of free gossypol / female / day and G5, 6.3 grams of free gossypol / female / day. The 
animals of each treatment were kept in pickets with water drinks, troughs for mineral 
mixing and for hay / concentrate. The consumption of 3.7 grams of free / female / day 
gossypol (mean of 9.0 mg of free gossypol / kg of body weight) reduced (P <0.05) the 
quality of the aspirated oocytes. The consumption of 2.5 grams of free gossypol / 
female / day (mean of 6.1 mg of free gossypol / kg of body weight) reduced (P <0.05) 
the average number of embryos produced and the embryo quality in relation to the 
control group. It was concluded that the consumption of more than 3.7 grams of free 
gossypol / female / day (mean of 9.0 mg of free gossypol / kg of live weight) 
corresponding to 1.67 kg of cottonseed reduces the oocyte quality and the quality and 
production of embryos in bovine females. 
 
Keywords: Bovine. Cottonseed. Fertility. PIVE. Reproduction.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Estado de Mato Grosso tem como base econômica o seu potencial 

agropecuário, sendo detentor do maior rebanho bovino do país com 30.230 mil 

cabeças (INSTITUTO..., 2017). Em pouco mais de 10 anos, o PIB do estado de Mato 

Grosso, passou de R$ 12,3 bilhões de reais (1999) para 80,8 bilhões (2012), gerando 

crescimento de 554%. Neste mesmo período o PIB nacional subiu 312% e parte 

significativa deste positivo desempenho foi devido ao desenvolvimento e produção 

agropecuária (MATO GROSSO, 2016). 

A cotonicultura tem forte fator de impacto na economia nacional, com uma área 

plantada de 956,7 mil hectares e produção de 4.707,0 mil toneladas de algodão em 

caroço (safra 2015/2016) (COMPANHIA..., 2016). O estado de Mato Grosso se 

destaca por ser o maior produtor de algodão herbáceo (Gossypium hirsutum) do país, 

com área plantada de 586,9 mil hectares e produção de 2.314,1 mil toneladas de 

algodão em caroço (safra 2015/2016) (COMPANHIA..., 2016), que têm estimulado 

muitos pecuaristas e empresas da área de nutrição a utilizar os subprodutos do 

algodão nas dietas dos animais dada a oferta do caroço e do farelo de algodão no 

mercado, seu valor energético, proteico e preço competitivo (SANTOS et al., 2013). 

A produção industrial e agroindustrial planejada e com menor geração de 

resíduos abre espaço para a convergência entre os interesses de conservação 

ambiental, de desenvolvimento econômico e de melhoria do ambiente de trabalho. 

Além disso, permite criar oportunidades para o estabelecimento de parcerias e de 

soluções criativas entre a indústria e a pecuária, que implicam na redução do potencial 

de surgimento de novos passivos ambientais (resíduos agroindustriais) e significa 

também melhorar a eficiência empresarial e aumentar a competitividade em um 

mercado globalizado (ABREU, 2006).  

Para que a produção bovina seja economicamente viável e competitiva é 

necessário, entre outros fatores, proporcionar ao animal condições de exteriorizar o 

máximo desempenho de suas potencialidades genéticas através do fornecimento de 

alimentação balanceada e de baixo custo (GARCIA, 2005). A partir da década de 80 

a multiplicação genética populacional dos bovinos, pelo uso de biotecnologias da 

reprodução, deixou de ser exclusividade dos machos, pela inseminação artificial (IA). 

A genética das matrizes passou a ser amplamente multiplicada com a produção de 
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embriões, primeiramente in vivo (TE - transferência de embriões) e mais recentemente 

e em maior escala embriões produzidos in vitro (PIVE - produção in vitro de embriões), 

possibilitando melhorias na eficiência reprodutiva das fêmeas bovinas (OYUEDA; 

JIMENEZ, 2010). 

O processo de formação, crescimento e maturação dos folículos ovarianos é 

chamado de foliculogênese (LEITÃO et al., 2009). Este processo se inicia ainda na 

fase pré-natal, e vai desde o folículo primordial, formação inicial, até o folículo pré 

ovulatório (VAN DEN HURK; ZHAO, 2005).  

Segundo Scaramuzzi et al. (2011) o oócito possui grande importância na 

foliculogênese, pois segrega fatores de crescimento que atuam na regulação desta. 

Entre o aparecimento dos primeiros folículos primordiais e o aparecimento dos 

primeiros folículos primários em bovinos decorre cerca de 50 dias (McNATHY et al., 

2006).  

O gossipol é um pigmento polifenólico produzido em glândulas localizadas nas 

raízes, folhas, caule e sementes do algodão (RANDEL et al., 1992; SANTOS, 1997). 

A adição de gossipol em cultura in vitro de embriões bovinos reduziu a percentagem 

de desenvolvimento para o estádio de blastocistos, o escore de desenvolvimento 

embrionário e a degeneração dos embriões ocorre com menor tempo, em uma relação 

dose dependente (ZIRKLE et al., 1988). Em machos foi observado que o gossipol livre 

interferiu na morfometria dos túbulos seminíferos e na qualidade seminal de touros da 

raça Nelore (SANTOS et al., 2013). 

Sabendo que o gossipol livre está presente nos subprodutos do algodão, sendo 

o caroço de algodão bastante utilizado na nutrição de ruminantes e considerando que 

a cotonicultura possui grande importância na economia nacional e do estado de Mato 

Grosso, que se destaca por ser o maior produtor de algodão herbáceo e por possuir 

o maior rebanho bovino do país, é importante e necessário o desenvolvimento de 

estudos que determinem a quantidade de gossipol livre a ser fornecida por animal/dia, 

considerando que o mesmo pode acarretar alterações reprodutivas nas matrizes e 

reprodutores bovinos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 UTILIZAÇÃO DE CAROÇO DE ALGODÃO NA DIETA DE RUMINANTES 

 

Existem mais de 50 espécies do gênero Gossypium, sendo apenas quatro 

cultivadas. O cultivo começou há mais de 4.000 anos no sul da Arábia. A espécie mais 

cultivada é a Gossypium hirsutum. No Brasil o cultivo do algodão iniciou-se nos 

primeiros anos da sua colonização (ABRAPA, 2016). 

A área plantada de algodão em caroço no estado de Mato Grosso foi de 586,9 

mil ha, com produtividade de 3.943 kg/ha e produção de 2.314,1 mil toneladas (safra 

2015/2016) (COMPANHIA..., 2016). 

A utilização de alimentos ricos em lipídeos na dieta de ruminantes é importante 

por aumentar a densidade energética da dieta sem aumentar os riscos de ocorrências 

de acidose ruminal (APPER-BOSSARD et al., 2006; DEGARIS et al., 2008). O caroço 

de algodão caracteriza-se como um subproduto de excelente valor nutricional para 

ruminantes e tem sido muito utilizado como fonte de gordura na produção animal. Sua 

incorporação nas dietas desses animais pode proporcionar bons ganhos em 

produtividade, desde que as recomendações de inclusão na dieta e cuidados no 

armazenamento sejam respeitadas (GUIMARÃES JÚNIOR et al., 2008). O caroço de 

algodão com línter possui 22,6% de proteína bruta (PB), 18,9% de extrato etéreo (EE), 

46,0% de fibra em detergente neutro (FDN), 35,8% de fibra em detergente ácido (FDA) 

e 81,9% de nutrientes digestíveis totais (NDT) (VALADARES FILHO et al., 2006a). 

Considerando que a degradabilidade efetiva no rúmen da proteína bruta e da 

FDN do caroço de algodão inteiro na matéria seca é menor quando comparado ao 

moído (Teixeira et al., 2002), bem como, que a degradação do caroço de algodão seja 

lenta, para que a liberação de gordura no rúmen seja gradual, é recomendável a 

utilização do caroço de algodão inteiro, o que também irá contribuir por diminuir a 

toxicidade da gordura no ambiente ruminal e aumentar a quantidade de proteína não 

degradável da dieta (MOREIRA, 2008).  

Segundo Melo et al. (2006) a inclusão do caroço de algodão até 25% da matéria 

seca, substituindo a silagem de sorgo ou farelo de soja, para vacas da raça Holandesa 

em lactação, promoveu melhoria no desempenho destes animais em dietas a base de 

palma forrageira. 
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Já Vieira et al. (2010) relataram que a adição do caroço de algodão integral na 

dieta de ovinos Santa Inês acarretou efeito favorável à qualidade sensorial da carne, 

com aumento da pontuação para os atributos de odor e sabor característicos. Sendo 

recomendado pelos autores utilização do caroço de algodão em até 40% da dieta para 

cordeiros em terminação. 

O caroço de algodão é uma boa opção de inclusão em dietas de ruminantes 

criados em regiões que possuem elevadas temperaturas, pois em função do seu alto 

teor de gordura, resulta em menor incremento calórico, que são características 

inerentes dos lipídeos. Contudo, dietas com alto teor de gordura podem comprometer 

a atividade dos microrganismos ruminais, a digestão e, consequentemente, a 

disponibilidade de nutrientes para o animal (GUIMARÃES JUNIOR et al., 2008). 

Corroborando com esta informação, Santos et al. (2013) observaram menor (P<0,05) 

consumo de alimentos por touros (média de 15,8kg/dia na matéria natural) utilizando 

dieta contendo caroço de algodão (8% de gordura na matéria seca), em relação aos 

touros submetidos a dieta isenta de caroço de algodão (média de 22,3kg/dia na 

matéria natural) contendo (6% de gordura na matéria seca), sendo estas dietas 

isoprotéicas e isoenergéticas. O teor de lipídeo acima de 6%, na matéria seca, da 

dieta total de ruminantes pode reduzir o consumo de alimentos, por interferir na 

fermentação ruminal e reduzir a digestibilidade (PALMQUIST, 1994).  

 

2.2 EFEITOS TÓXICOS DO GOSSIPOL 

 

O gossipol é um pigmento polifenólico de cor amarela, tóxico, produzido em 

glândulas localizadas nas raízes, folhas, caule e sementes do algodão (RANDEL et 

al., 1992; SANTOS, 1997). O gossipol livre, que tem o efeito tóxico, é a parte do 

gossipol que é solúvel em acetona. Normalmente no caroço de algodão, o teor de 

gossipol livre é semelhante ao teor total, o que pode restringir sua utilização na 

alimentação de ruminantes e não ruminantes (RANDEL et al., 1992; SANTOS, 1997). 

É uma potente toxina que interfere na utilização de elementos minerais, 

formando complexos estáveis com cátions, como o Fe, podendo produzir anemia. 

Combina-se, através de seus grupos carbonila com proteínas e aminoácidos, sendo 

o principal fator de toxicidade e de seu efeito acumulativo (ABOU-DONIA et al., 1970, 

apud ANDREAZZI, 1998). 
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Os animais monogástricos são mais sensíveis aos efeitos tóxicos dos 

gossipol em relação aos ruminantes Segundo Tafuri e Rodrigues (1984) os 

ruminantes são insensíveis ao gossipol, sugerindo a existência de um processo 

múltiplo e muito complexo de desintoxicação do gossipol no rúmen, onde, dietas 

ricas em cátions, como Ca e Mg, podem promover a inativação do gossipol no 

trato gastrointestinal, o que representa grande margem de segurança na 

utilização do caroço de algodão na alimentação de vacas de leite.  

Alguns dos efeitos tóxicos do gossipol nos animais, não relacionados a 

reprodução são: dificuldade de respiração, diminuição na taxa de crescimento, 

anorexia, fraqueza, sendo também já relatado morte súbita em bezerros (ZHANG et 

al., 2007; HOLMBERG et al., 1988). A toxidade do gossipol é também um problema 

para bezerros, que ainda não possuem o rúmen desenvolvido, e que recebem 

suplementação a base de produtos de algodão, sendo observado as seguintes 

alterações patológicas, ascite, edema visceral, necrose aguda centro-lobular nos 

tecidos hepáticos, prejuízo das funções renais e lesões cardiovasculares (ZELSKI et 

al., 1995). 

Em suínos, os sintomas da ingestão crônica de altos níveis de gossipol livre do 

farelo de algodão, incluem dispneia, redução da taxa de crescimento e anorexia. Os 

achados pós-morte mostraram acúmulo de fluídos nas cavidades corporais, edema e 

congestão do fígado, pulmão e baço (HASCHEK et al., 1989). Também há relatos de 

que o gossipol é uma cardiotoxina, de mecanismo ainda não conhecido, acarreta 

necrose muscular cardíaca, falhas cardíacas congestivas e dilatações cardíacas, 

sendo observada a ocorrência de edema no pós-morte. Neste sentido, o gossipol pode 

comprometer as funções hepáticas, a taxa de respiração e a capacidade de transporte 

do oxigênio pelos eritrócitos, possibilitando o ataque cardíaco (ROGERS; POORE, 

1995). 

Estudos realizados com touros demonstraram que o consumo 2 a 4 gramas de 

gossipol livre/animal/dia reduziu a qualidade do sêmen, sugerindo que touros com 

acesso a alimentação com caroço de algodão podem ser menos férteis (VINNE, 

1992). Também foi relatado por Santos et al. (2013), em estudo realizado no Estado 

de Mato Grosso - Brasil, que o consumo de 3,3g de gossipol livre/touro/dia acarretou 

alterações na morfologia espermática e na morfometria dos túbulos seminíferos e dos 

epidídimos, reduzindo a qualidade espermática dos touros. 

Com relação aos efeitos tóxicos na reprodução de fêmeas, tem sido relatado 
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que o gossipol aumenta o percentual de atrésia de folículos em ovários de ratas, 

camundongas e galinhas mantidos, in vitro, em meio de cultivo acrescido de: 0, 5, 10 

e 20µg/ml de gossipol (LELIS, 2015), inibiu completamente a maturação o nuclear de 

oócitos de bovinos, in vitro, quando estes foram expostos a 150µg/mL de gossipol 

livre, além de inibir a produção de progesterona nas células de grandes folículos (LIN 

et al., 1994), reduziu o percentual desenvolvimento in vitro de embriões bovinos para 

o estádio de blastocistos, com adição de gossipol ácido acético (GAA) (ZIRKLE et al., 

1988), comprometeu o desenvolvimento in vitro de embriões de novilhas, resultando 

em aumento da proporção de embriões degenerados, quando estes foram cultivados 

em gossipol livre na concentração de 10µg/mL (VILLASEÑOR et al., 2008). Contudo, 

ainda são incipientes as informações in vivo do efeito do gossipol sobre o 

desenvolvimento embrionário. 

Reforçando a necessidade de maiores estudos nesta área, Burns et al. (2010) 

relataram que devido à falta de pesquisas sobre a interferência do gossipol na 

reprodução de bovinos no norte da Austrália, o farelo e caroço de algodão continuam 

sendo utilizados sem restrições na suplementação alimentar dos animais. 

No Brasil as informações disponíveis sobre o teor de gossipol no caroço de 

algodão e seu efeito tóxico sobre a reprodução animal ainda são bastante incipientes. 

Neste sentido, é necessário se estabelecer o nível recomendado de utilização de 

produtos de algodão na alimentação animal, considerando que a variação climática 

(RANDEL et al.,1992) e a variedade do cultivar do algodão podem interferir nos níveis 

de gossipol destes produtos (SANTOS et al., 2011, dados não publicados). Assim, 

deve se atentar para o nível de gossipol livre que está sendo fornecido aos animais, 

quando fornecer produtos e subprodutos de algodão na alimentação animal, visando 

evitar seus efeitos tóxicos e consequentes prejuízos à reprodução (BONATTO et al., 

2016). 

 

2.3 OOGÊNESE 

 

Oogênese é definida como o processo pelo qual as células germinativas 

primordiais (CGP) se tornam oócitos maduros prontos para a fecundação (VAN DEN 

HURK; ZHAO, 2005). Entre a 5ª e 6ª semanas de gestação, as células germinativas 

primordiais (ovogônias), se deslocam do saco vitelínico do embrião para a crista 
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genital, onde o ovário está em desenvolvimento; este deslocamento é guiado e 

controlado por citocinas e fatores de crescimento (FERNANDES et al., 2016; VAN 

DEN HURK; ZHAO, 2005). 

As CGP passam por extensiva proliferação celular para que haja a formação 

dos cordões sexuais, e se diferenciam em ovogônias ao perderem a motilidade e 

serem circuncidadas por células somáticas oriundas do mesonéfro (McLAUGHLIN; 

MCIVER, 2009). Ao entrar na prófase da primeira divisão meiótica as ovogônias 

passam a ser chamadas de oócitos primários. A prófase é formada por cinco fases: 

leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Na prófase ocorrem o 

pareamento dos cromossomos homólogos, a sinapse e o “crossing over”. Após isto o 

oócito chega ao estágio de dictióteno, que é quando o oócito avança para o estágio 

de diplóteno e entra em quiescência prolongada (SANCHÉZ; SMITZ, 2012). 

Durante o período folicular o oócito está em crescimento contínuo, atingindo 

cerca de 20 µm no folículo primordial, permanecendo ainda na prófase I e este 

crescimento é marcado por um período de alto desenvolvimento metabólico atingindo 

129 µm (LUCCY, 2002).  

Na fase de desenvolvimento do oócito ocorrem várias mudanças como: 

formações das junções gap entre o oócito e suas células somáticas circundantes, 

desenvolvimento e deslocamento do complexo de Golgi para a periferia do oócito, 

desenvolvimento do retículo endoplasmático liso e das gotas lipídicas, formação dos 

grânulos corticais e zona pelúcida, diferenciação da mitocôndria, quebra dos 

centríolos, transcrição e acúmulo de RNAm maternos, que serão utilizados 

posteriormente para a síntese de proteína do oócito e do desenvolvimento embrionário 

inicial (FAIR et al., 1997; HYTTEL et al., 1997). 

Os oócitos retomam a meiose, e sofrem o processo de maturação em resposta 

a uma onda pré-ovulatória de LH (MAYES; SIRARD, 2001). Os oócitos estimulados 

rompem a vesícula germinativa e, progridem na meiose, passando pelos estágios de 

metáfase I, anáfase I, telófase I, completando o primeiro ciclo meiótico com a expulsão 

do primeiro corpúsculo polar e, imediatamente atingindo a metáfase II. Nesse estágio 

o oócito é retido pela segunda vez, e permanece desta forma até o momento da 

fecundação (VAN DER HURK; ZHAO, 2005). 

Para avaliar a qualidade dos oocitos tem sido utilizado a classificação proposta 

por Coelho et al. (2000), que leva em consideração o cumulus ooforus e 

homegeinidade do citoplasma: Grau I, com cumulus compacto, contendo mais de três 
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camadas em volta do oócito, citoplasma homogêneo; Grau II, com cumulus compacto, 

mais de três camadas em volta do oócito, citoplasma um pouco heterogêneo; Grau III, 

com cumulus compacto, pelo menos uma camada completa em torno do oócito, com 

o citoplasma heterogêneo; Grau IV oócitos desnudos com citoplasma heterogêneo, 

oócitos com citoplasma degenerado, oócitos atrésicos ou expandidos. 

 

2.4 FOLÍCULOGÊNESE 

 

A foliculogênese é um processo complexo que envolve a formação e 

crescimento de folículos primordiais até o estágio de folículos pré-ovulatórios. Este 

processo pode ser dividido nas fases pré-antral e antral. Na fase pré-antral, ocorre a 

ativação dos folículos primordiais e posterior crescimento para os estágios de folículos 

primários e secundários. Já a fase antral se inicia com o aparecimento do antro nos 

folículos terciários e termina com a formação do folículo pré-ovulatório ou de De Graaf 

(SAUMANDE, 1991) (Figura 1). 

Entre 120 e 140 dias da vida embrionária, uma camada de células somáticas 

planas, conhecida também como células da pré-granulosa, originárias do epitélio 

celômico, circundam os oócitos formando assim os folículos primordiais (RÜSSE, 

1983; WANDJI et al., 1992). 

Após a formação dos folículos primordiais, as células da pré-granulosa cessam 

sua multiplicação e entram em um período de quiescência. A proliferação celular 

retorna somente quando um folículo primordial quiescente começa a crescer, dias, 

meses ou anos após a sua formação, para se transformarem folículos em crescimento, 

isto é, primários e secundários, e chegar até os estágios de folículo antral e pré-

ovulatório (HIRSHFIELD, 1991). 

Os folículos primordiais aumentam a sua área de superfície cerca de 90 vezes 

durante o desenvolvimento folicular, implicando na ocorrência de um contínuo 

remodelamento da membrana basal (VAN WEZEL; RODGERS, 1996). 

Em bovinos, o oócito do folículo primordial, apresenta forma que varia de 

esférica a ovóide, ocupando posição central com organelas citoplasmáticas situadas 

na região perinuclear (FAIR et al., 1997). 

Os folículos primários são caracterizados por apresentar uma única camada de 

células cúbicas da granulosa em torno do oócito (BRAW-TAL; YOSSEFI, 1997). Ainda 
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nesta fase a comunicação entre os oócitos e as células da granulosa é claramente 

mediada por endocitose (HYTTEL et al., 1997) e os folículos primários exibem os 

primeiros sinais de formação da zona pelúcida (FAIR et al., 1997). O completo 

aparecimento da zona pelúcida é observado a partir de folículos secundários, que 

coincide com o aparecimento de microvilos sob a superfície do oócito (FAIR et al., 

1997; HYTTEL et al., 1997). 

No ovário, a camada de células da granulosa dos folículos ovarianos é 

envolvida por uma membrana basal, que os separa dos elementos do estroma 

circundante (VAN WEZEL; RODGERS, 1996). Esta membrana, influencia a 

proliferação e diferenciação das células da granulosa, bem como controla a passagem 

de moléculas e fatores de crescimento para o interior do folículo (RODGERS et al., 

2000; SILVA et al., 2002). 

A partir do momento em que um folículo primordial inicia seu crescimento, o 

processo não é interrompido e culmina com a ovulação ou atresia (HIRSHIFIELD, 

1991). Em todas as espécies, o período de duração do crescimento folicular é mais 

extenso do que a duração de um ciclo estral ou menstrual (MONNIAUX et al., 1997; 

SILVA et al., 2002).  

O crescimento folicular é dependente principalmente da multiplicação das 

células da granulosa e do crescimento do oócito. O crescimento dos folículos antrais 

é mais rápido do que dos pré-antrais (MONNIAUX et al., 1997; SILVA et al., 2002). 

Os folículos secundários possuem um oócito circundado por duas ou mais 

camadas de células da granulosa de forma cúbica; estes possuem um diâmetro que 

varia de 81 mm a 250 mm (BRAW-TAL; YOSSEFI, 1997; SCARAMUZZI et al., 1993). 

Estruturas específicas do oócito, como os grânulos da cortical e o espessamento 

progressivo da zona pelúcida podem ser evidenciadas nos folículos secundários em 

bovinos (HYTTEL et al., 1997). 

O que caracteriza os folículos antrais é a presença de uma cavidade em seu 

interior, chamada antro, repleta de líquido folicular. A formação do antro inicia-se em 

folículos medindo a partir de 120 µm de diâmetro (LUSSIER et al., 1987). Assim, os 

folículos terciários são formados por um oócito circundado pela zona pelúcida, várias 

camadas de células da granulosa, uma pequena cavidade antral, uma membrana 

basal e duas camadas de células tecais, a teca interna e a teca externa (MARTINS et 

al., 2008).  

Os folículos pré-ovulatórios ou de De Graaf, representam o último estágio do 
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desenvolvimento folicular. Nesta categoria, predominam mitocôndrias de forma 

arredondada, que caracteriza o crescimento do oócito, são encontradas em bovinos e 

ovinos (HYTTEL et al., 1997). 

Nos estágios finais de maturação do oócito, a zona pelúcida quando 

completamente formada, alcança espessura de 8 a 12 µm, sendo importante para 

assegurar a especificidade de espécie durante o reconhecimento dos 

espermatozoides, além de auxiliar na coesão dos blastômeros e proteção do embrião 

durante o desenvolvimento inicial (RANKIN et al., 2000; SILVA et al., 2002).  

A aceleração do crescimento é particularmente observada na fase terminal do 

crescimento folicular. Em bovinos, a taxa de crescimento folicular é de 1,5 a 2,0 mm 

por dia (COSTA, 2007; DRIANCOURT et al., 1991). O crescimento de folículos antrais 

é condicionado ao aumento da cavidade antral (MONNIAUX et al., 1997; SILVA et al., 

2002). 

Durante a fase pré-púbere, o hormônio luteinizante (LH) e o hormônio folículo 

estimulante (FSH) são secretados em níveis basais; o aumento da secreção ocorre 

após a puberdade e do desenvolvimento de folículos pré-ovulatórios. O FSH e LH, por 

meio da corrente sanguínea, chegam até os ovários e estimulam o crescimento 

folicular até o estágio de folículos pré-ovulatórios. Com o crescimento folicular, as 

células da granulosa tornam-se diferenciadas e secretam quantidades crescentes de 

estrógeno (HAFEZ; HAFEZ, 2004). O aumento dos níveis de estrógeno estimula a 

liberação do pico pré-ovulatório de LH, que é responsável pela maturação folicular e 

ovulação nos ruminantes domésticos. 
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Figura 1 - Foliculgênese – Estágios do desenvolvimento folicular 

 

Fonte: Guido (2017) 

 

2.5 DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO BOVINO 

 

O desenvolvimento do embrião bovino (Figura 2) se inicia entre 20 a 24 horas 

após a fecundação com uma divisão mitótica que ocorre dentro da zona pelúcida, 

desta divisão se forma um embrião de duas células, chamados de blastômeros 

(REECE, 2012). Ocorrem diversas divisões mitóticas até que o embrião alcance o 

número de 16 blastômeros, a partir da qual é chamado de mórula, esta fase ocorre 

em média entre os 5 a 6 dias após a concepção. Neste estágio é difícil discernir um 

blastômero individualizado e a massa celular do embrião ocupa a maior parte do 

espaço perivitelíneo (BÓ; MAPLETOFT, 2013; HAFEZ; HAFEZ, 2004;). 
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Figura 2 - Estádios de desenvolvimento embrionário em fêmeas bovina 

 

Fonte: Guido (2017). 

 

Subsequentemente, uma cavidade cheia de líquido se forma dentro da mórula, 

denominada blastocele, assim desde a formação da blastocele o embrião pode ser 

chamado de blastocisto precoce. No início desta fase a qualidade do embrião pode 

ser questionada, por ser difícil diferenciar a massa celular interna das células do 

trofoblasto. Com o desenvolvimento do embrião, a blastocele se torna mais 

proeminente e a diferenciação da massa celular interna e das células do trofoblasto 
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se torna mais evidente, este evento ocorre no 7 a 8 dia após a concepção (BÓ; 

MAPLETOFT, 2013; REECE, 2012). 

Com o aumento do diâmetro do embrião a zona pelúcida vai se tornando mais 

delgada, o então blastocisto, passa a ser denominado blastocisto expandido, este 

evento ocorre em média entre os dias 9 a 11. Com a completa eclosão da zona 

pelúcida o então blastocisto expandido passa a ser chamado de blastocisto eclodido 

(BÓ; MAPLETOFT, 2013; REECE, 2012). 

Os estágios mais adequados para se fazer a transferência de embrião, são as 

de blastocisto e blastocisto expandido. A vantagem de transferir blastocistos é o fato 

de que eles possuem maior possibilidade de implantação, por conta de terem evoluído 

até um estágio embrionário mais avançado, além de ter zona pelúcida intacta, o que 

auxilia na preservação do embrião durante a fase de congelamento (BÓ; 

MAPLETOFT, 2013; BRUM, 2002). 

De acordo com Fonseca et al. (2001), os embriões são classificados em quatro 

graus: grau I (excelente: estádio de desenvolvimento com zona pelúcida intacta e 

esférica, massa celular homogênea com células de tamanho uniforme, nenhum ou 

poucos fragmentos celulares no espaço perivitelino); grau II (bom: alterações mínimas 

na forma e coloração com relação ao grau I, alguns fragmentos ou debris celulares no 

espaço perivitelino e/ou pequenas formações vesiculares nos blastômeros); grau III 

(regular: claras alterações comparadas com o grau II, embora com a maior parte da 

massa celular intacta); e grau IV (ruim: muitos fragmentos ou debris celulares no 

espaço perivitelino, vesículas maiores e em maior número e claras mudanças 

degenerativas nos blastômeros, com menos da metade da massa celular intacta). 

 

2.6 PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES – PIVE  

 

PIVE é a sigla usada para denominar a produção in vitro de embriões, 

biotecnologia que tem como finalidade a produção de embriões fora do organismo 

animal, ou seja, em condições laboratoriais (CELESTINO, 2016). 

A partir de 1998, a produção in vitro de embriões bovinos iniciou no Brasil com 

fim comercial, por meio de um projeto de inovação tecnológica financiado pelo 

Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e pelas empresas 

Beabisa Agricultura Ltda e Gertec Tecnologia de Embriões (GALLI, 2003). 
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A PIVE em bovinos ainda continua sendo alvo de muitas pesquisas, visando 

melhoria dos resultados a serem obtidos comercialmente, em função dos índices de 

fertilidade ainda se manterem entre 30 a 50% dos oócitos maturados resultarem em 

estágio de blastocisto (MINGOTI, 2016). 

A PIVE é resultante da combinação de vários processos: obtenção de oócitos 

imaturos, maturação e fertilização de oócitos in vitro, cultivo de embriões in vitro e 

transferência destes para fêmeas receptoras (CELESTINO, 2016). 

 

2.6.1 Obtenção in vivo de oócitos 

 

Dentre as técnicas utilizadas para a coleta de oócitos, a aspiração transvaginal 

guiada por ultrassom (ovum pick up – OPU) tem sido realizada com maior frequência, 

obtendo-se por este processo maior número de embriões produzidos in vitro 

(PIETERSE et al., 1988). Contudo, deve ser realizada com muito critério, de modo a 

evitar danos aos ovários das doadoras, principalmente daqueles animais submetidos 

várias vezes a técnica (SENEDA, 2005).  

 

2.6.2 Maturação in vitro - MIV 

 

A maturação in vitro (MIV) dos oócitos sofre influência de diversos fatores: 

atmosfera gasosa, meio de cultivo, temperatura, suplementação proteica e fatores de 

crescimento (SUTTON-McDOWALL et al., 2012). 

Este processo se caracteriza por uma série de transformações bioquímicas e 

estruturais no núcleo e citoplasma, essencial para o processo de fecundação e 

subsequente desenvolvimento embrionário (GUEMRA et al., 2013).  

Dentre as transformações nucleares que ocorrem durante a maturação in vitro 

estão: a lise da vesícula germinativa, o desaparecimento do nucléolo, a condensação 

da cromatina, a extrusão do primeiro corpúsculo polar e formação do segundo fuso 

meiótico. Na maturação in vitro, o oócito alcança a metáfase II e então considera-se 

que a maturação nuclear foi completa (MINGOTTI, 2016). 

Os oócitos bovinos precisam apresentar um diâmetro de 110µm ou mais para 

concluírem a maturação nuclear até o estágio de metáfase II. A capacidade do oócito 

em retomar a meiose até o estágio de metáfase II caracteriza a maturação nuclear, 

esta pode ser observada pela exclusão do corpúsculo polar e pela presença da 
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segunda placa metafásica (BLANCO et al., 2011). O processo de ovogênese é 

finalizado com a fecundação do ovócito maturo e a liberação do segundo corpúsculo 

polar (ADONA et al., 2013). 

Os oócitos são mantidos em metáfase II até a fertilização, quando a ativação 

do estímulo realizado pela penetração do espermatozoide desencadeia o término do 

ciclo da meiose e inicia o desenvolvimento embrionário (VAN DEN HURK; ZHAO, 

2005). Neste processo, ocorrem alguns episódios citoplasmáticos: redistribuição das 

organelas intracelulares e maturação dos mecanismos de liberação do cálcio. 

Ressalta-se que o papel dos grânulos corticais é fundamental no bloqueio da 

polispermia, já que o conteúdo destes grânulos secretórios é capaz de modificar a 

função e promover o endurecimento da zona pelúcida (MINGOTTI, 2016). 

A maturação citoplasmática abrange consecutivas transformações, como a 

migração das mitocôndrias para a posição perinuclear, acúmulo de grânulos corticais 

ao longo do axonema e remanejamento das organelas; todas são necessárias para o 

progresso da maturação e bloqueio da polispermia (VAN DEN HURK; ZHAO, 2005). 

Conforme descrito na revisão realizada por Varago; Mendonça; Lagares (2008), 

a maturação molecular é como se denomina o acúmulo de instruções geradas ao 

longo do período de crescimento do oócito e que controlam a maturação nuclear e 

citoplasmática (SIRAR, 2001). Oócitos que não concluíram da forma adequada a sua 

maturação citoplasmática não são capazes de finalizar os processos normais do 

desenvolvimento oocitário (KRISHER, 2004). A maturação citoplasmática se 

concretiza após o oócito se tornar meióticamente competentes (SÁNCHEZ; SMITZ, 

2012) e culmina com sua capacidade de ser fecundado e desenvolver-se em um 

embrião (LEAL; ADONA, 2016). 

O acréscimo de substâncias promotoras de crescimento ao meio de maturação 

e a tentativa de simular da forma mais autêntica possível as condições intrafoliculares, 

tem sido os dois alvos principais das pesquisas feitas com a intenção de aumentar a 

eficácia do desenvolvimento de oócitos cutivados in vitro (GOTTARDI; MINGOTI, 

2009). 

No processo de maturação a maioria dos laboratórios utilizam o meio Tissue 

Culture Medium (TCM 199®) que consiste em um meio base modificado sendo 

comumente acrescentado de piruvato, lactato, aminoácidos, hormônios (FSH e LH), 

bicarbonato de sódio, vitaminas e outras substâncias geralmente encontradas no soro 

sanguíneo (MINGOTTI, 2005).   
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2.6.3 Fertilização in vitro - FIV 

 

Para que a FIV ocorra com êxito é indispensável que os oócitos tenham sofrido 

maturação completa e que os espermatozoides tenham sido devidamente preparados 

(DODE et al., 2000). O processo de fecundação do oócito envolve uma cascata 

bioquímica complexa, que inicia com o aumento da motilidade do espermatozoide, 

capacitação espermática, reconhecer receptores na zona pelúcida do oócito, ocorrer 

reação acrossômica, ligar-se a membrana plasmática do oócito, e finalmente se 

incorporar a membrana citoplasmática (DODE et al., 2002). 

A capacitação espermática envolve várias etapas dentre elas alterações na 

membrana plasmática e estruturais dos espermatozoides (YANAGIMACHI, 1994). 

Eles precisam ser capacitados para que possam responder aos estímulos da zona 

pelúcida por meio de reações acrossômicas, in vitro. São normalmente usados a 

heparina e o cálcio ionóforo, para a capacitação do espermatozoide (YANG et al., 

1993). As principais transformações são bioquímicas: remoção do colesterol 

(LANGLAIS et al., 1988), entrada de Ca++ intracelular (LANDIM-ALVARENGA et al., 

2004; SINGH et al., 1978;), aumento da concentração de AMPcíclico (WHITE; 

AITKEN, 1989) e alterações das atividades enzimáticas como da proteína quinase C 

(PKC) (FLORMAM; FIRST, 1988). Para finalizar o processo os espermatozoides se 

ligam por meio de receptores da membrana plasmática a proteínas específicas na 

zona pelúcida do oócito (FLORMAM; FIRST, 1988). 

Considerando que a maioria dos laboratórios utilizam sêmen congelado na FIV, 

após o descongelamento é necessário se fazer seleção dos espermatozoides, para 

que se utilize somente os vivos e capazes de fecundar, esta seleção usualmente é 

feita através de gradiente de Percoll (GONSALVES et al., 2002). Posteriormente a 

fusão do espermatozoide com o oócito, ocorre a ativação, evidenciada nos mamíferos 

pela exocitose dos grânulos corticais, e retomada da meiose. O núcleo espermático 

se descondensa e transforma-se no prónucleo masculino. O pronúcleo migra para o 

centro do oócito, o envelope nuclear se desintegra e ocorre a primeira a associação 

dos cromossomos para a primeira divisão mitótica, a clivagem. Logo, tem início o 

desenvolvimento embrionário por sucessivas divisões e alterações morfológicas para 

a formação de mórulas e blastocistos (YANAGIMACHI, 1994).   
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2.6.4 Cultivo in vitro de embriões CIV 

 

O cultivo de embriões in vitro corresponde a fase de desenvolvimento dos 

oócitos fecundados até o estágio de blastocisto. Durante este período, ocorre o 

processo de clivagem, compactação dos blastômeros no estágio de mórula e o início 

da diferenciação embrionária com a formação do blastocele (OLIVEIRA, 2016). 

Esta fase perdura até a ativação do genoma embrionário, que ocorre em 

bovinos no estágio 8 a 16 células, e é conhecida como transição materno zigótica 

(BREVINI-GANDOLFI; GANDOLFI, 2001; CHAVES et al., 2010). A transcrição 

deficiente do genoma embrionário durante esta fase leva ao bloqueio do 

desenvolvimento em várias espécies (GONÇALVES et al., 2007).  

O tempo de cultivo in vitro varia de 7 a 9 dias, em temperatura de 39ºC com 

atmosfera controlada e umidade saturada. A taxa de blastocisto comumente é 

avaliada no 7º dia de cultivo in vitro (GONÇALVES et al., 2007). 

 

  



29 

REFERÊNCIAS 

ABRAPA. A saga do algodão: das primeiras lavouras a saga da OMC. Disponível 
em: 
<http://www.abrapa.com.br/biblioteca/Documents/institucional/publicacoes/A%20Sag
a%20do%20Algodao.pdf>. Acesso em: 31 ago. 2016. 

ABREU, E. F. Novo paradigma na gestão ambiental: produzir sem degradar. 
Disponível em: <http://cipem.org.br/arquivos/artigo2.pdf>. Acesso em: 2 ago. 2016. 

ADONA, P. R.; MONZANIAB, P. S.; GUEMRAAB, S.; MIRANDA, M. S.; OHASHIC, 
O. M. Ovogênese e foliculogênese em mamíferos. UNOPAR Científica Ciências 
Biológicas e da Saúde, v. 15, n. 3, p. 245-50, 2013. 

ANDREAZZI, M. A. Considerações sobre a influência do gossipol no desempenho e 
reprodução de fêmeas. Arquivo de Ciência da Saúde UNIPAR, v. 2, n. 1, p. 89-94, 
1998. 

APPER-BOSSARD, E.; PEYRAUD, J. L.; FAVERDIN, P.; MESCHY, F. Changing 
dietary cation-anion difference for dairy cows fed with two contrasting levels of 
concentrate in diets. Journal of Dairy Science, v. 89, p. 749-60, 2006. 

BASSI, M. S.; lLADEIRA, M. M.; CHIZZOTTI, M. L.; CHIZZOTTI, F. H. M.; 
OLIVEIRA, D. M.; MACHADO NETO, O. R.; CARVALHO, J. R. R.; NOGUEIRA 
NETO, A. A. Grãos de oleaginosas na alimentação de novilhos zebuínos: consumo, 
digestibilidade e desempenho. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 41, p. 353-59, 
2012. 

BEEFPOINT. Seleção de doadoras para transferência de embriões em bovinos. 
2003. Disponível em: <http://www.beefpoint.com.br/radares-
tecnicos/reproducao/selecao-de-doadoras-para-transferencia-de-embrioes-em-
bovinos-5061/>. Acesso em: 23 set. 2016. 

BELTRÃO, N. E. M. Origem e evolução do algodoeiro. In: ARAÚJO, A. E. et al. 
Algodão: O produtor pergunta, a Embrapa responde. 1. ed. Brasília: Embrapa 
Informação Tecnológica, 2004. 265 p. 

BLANCO, M. R.; DEMYDA, S.; MORENO MILLÁN, M.; GENERO, E. Developmental 
competence of in vivo and in vitro matured oocytes: A review. Biotechnology and 
Molecular Biology Review, v. 6, n. 7, p. 155-65, 2011. 

BÓ, G. A.; MAPLETOFT, R. J. Evaluation and classification of bovine embryos. 
Animal Reproduction, v. 10, n. 3, p. 344-8, 2013. 

BONATO, Z.; FARINA, R.; TOCHETTO, J. P. OLIVEIRA, F. CAMILLO, M. F. 
Cinética ruminal: relação com co-produtos e tratamentos físicos e/ou químicos das 
matérias primas. Disponível em: 
<http://www.ideau.com.br/getulio/restrito/upload/revistasartigos/212_1.pdf>. Acesso 
em: 14 mar. 2017. 

BRAW-TAL, R.; YOSSEFI, S. Studies in vivo and in vitro on the initiation of follicle 

http://www.ideau.com.br/getulio/restrito/upload/revistasartigos/212_1.pdf


30 

growth in the bovine ovary. Journal of reproduction and fertility, v. 109, n. 1, p. 
165-71, 1997. 

BREVINI-GANDOLFI, T. A.; GANDOLFI, F. The maternal legacy to the embryo: 
cytoplasmic components and their effects on early development. Theriogenology, v. 
55, n. 6 p. 1255-76, 2001. 

BRUM, D. S.; LEIVAS, F. G.; BERNARDI, M. L.; RAUBER, L. P.; MEZZALIRA, A.; 
BRASS, K. E.; SILVA, C. A. M.; RUBIN, M. I. B. Cultivo individual de blastocistos 
bovinos produzidos in vitro. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal 
Science, v. 39, n. 2, p. 87-92, 2002. 

BURNS, B. M.; FORDYCE, G.; HOLROYD, R. G. A review of factors that impact on 
the capacity of beef cattle females to conceive, maintain a pregnancy and wean a 
calf—Implications for reproductive efficiency in northern Australia. Animal 
Reproduction Science, v. 122, p. 1-22, 2010. 

CÂMARA, A. C. L. Determinação da toxicidade em folículos ovarianos de 
ovelhas. 2015. 82 f. Tese (Doutorado em Ciência Animal) – Departamento de 
Ciências Animais, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2015. 

CAPELLE, E. R.; VALADARES FILHO, S. C.; COELHO da SILVA, J. F.; CECON, P. 
R. Estimativas do valor energético a partir de características químicas e 
bromatológicas dos alimentos. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 30, n. 6, p. 
1837-56, 2001. 

CELESTINO, M. O que é PIV e quais as vantagens da produção in vitro. 
Disponível em: <http://www.petsedicas.com/2013/04/O-que-e-PIV-e-quais-as-
vantagens-da-Producao-in-Vitro.html>. Acesso em: 23 set. 2016.  

CHAVES, R. N; DUARTE, A. B. G.; MATOS, M. H. T; FIGUEIREDO, J. R. Sistemas 
de cultivo in vitro para o desenvolvimento de oócitos imaturos de mamíferos. 
Revista Brasileira de Reprodução Animal, v. 34, n. 1, p. 37-49, 2010. 

COELHO, L. A.; ESPER, C. R.; GARCIA, J. M.; VANTINI, R.; ALMEIDA JUNIOR, I. 
L. Fecundação In Vitro de Ovócitos Bovinos com Sêmen Submetido a Diferentes 
Diluidores. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 29 (supl.), p. 397-402, 2000. 
Suplemento. 

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB) (2013). 
Acompanhamento da safra brasileira de grãos, v. 3, Safra 2015/16, n. 4 - Quarto 
Levantamento, jan. 2016. Disponível em: 
<http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/16_01_12_09_00_46_boletim
_graos_janeiro_2016.pdf>. Acesso em: 18 fev. 2017 

COSTA, Q. P. B.; WECHSLER, F. S.; COSTA, D. P. B.; POLIZEL NETO, A.; ROÇA, 
R. O; BRITO, T. P. Desempenho e características da carcaça de bovinos 
alimentados com dietas com caroço de algodão. Arquivo Brasileiro de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, v. 63, n. 3, p. 729-35, 2011. 

COSTA, R. L. D. Aspectos reprodutivos das ovelhas. Pesquisa & Tecnologia, v. 4, 
n. 1, p. 57-67, 2007. 



31 

DEGARIS, P. J.; LEAN, I. J.; RABIEE, A. R.; HEUER, C. Effects of increasing days of 
exposure to prepartum transition diets on milk production and milk composition in 
dairy cows. Australian Veterinary Journal, v. 86, p. 341-51, 2008. 

DODE, M. A. N.; RODOVALHO, N. C. M.; UENO, V. G.; ALVES, R. G. O. Efeito do 
tamanho do folículo na maturação nuclear e citoplasmática de ovócitos de fêmeas 
zebuínas. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 35, n. 1, p. 207-17, 2000. 

DODE, M. A. N.; RODOVALHO, N. C.; UENO, V. G.; FERNANDES, C. E. The effect 
of sperm preparation and time of co-incubation on in vitro fertilization of Bos indicus 
oocytes. Animal Reproduction Science, v. 69, n. 1-2, p. 15-23, 2002. 

DORETTO, J. S. Influência do tempo e da temperatura de estocagem sobre a 
estabilidade de alguns constituintes do soro sanguíneo de bovinos.1996. 61 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências Veterinárias) - Faculdade de Ciências Agrárias 
Veterinárias, Universidade Estadual Paulista, “Júlio de Mesquita Filho”, Jaboticabal, 
1996. 

DRIANCOURT, M. A.; WEBB, R.; FRY, R. C. Does follicular dominance occur in 
ewe? Journal of reproduction and fertility, v. 93, p. 63-70, 1991. 

EPPIG, J. J.; SHROEDER, A. C. Capacity of mouse from preantral follicles to 
undergo embryogenesis and development to live young after growth, maturation and 
fertilization in vitro. Biology of Reproduction, v. 41, n. 2, p. 268-76, 1989. 

ERICKSON, B. H. Developmental and radio-response of the prenatal bovine ovary. 
Journal of Reproduction and Fertility, v.10, p. 97-105, 1966. 

FAIR, T.; HYTTEL, P. Oocyte growth in cattle. Ultrastructure, transcription and 
developmental competence. In: MOTA, P. M. (ed.). Microscopy of Reproduction 
and Development. Roma: A Dynamic Approach; Antonio Delfino Editore, 1997. 

FERNANDES, J. S.; FORTUNATO, J. M. S; PINTO, J. C. Fisiologia do sistema 
reprodutor feminino. Disponível em: 
<http://www.uff.br/WebQuest/downloads/FisiolApRepFem.pdf>. Acesso em: 24 jan. 
2016. 

FLORMAN, H. M.; FIRST, N. L. The regulation of acrosomal exocytosis 1: sperm 
capacitationis required for the induction of acrosome reaction by the bovine zona 
pellucida in vitro. Developmental Biology, v. 128, n. 2, p. 453-63, 1988. 

FONSECA, J. F.; SILVA FILHO, J. M.; PINTO NETO, A.; PALHARES, M. S. Estádios 
de desenvolvimento embrionário de vacas zebuínas superovuladas. Arquivo 
Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 53, n. 6, p. 671-6, 2001.  

GADELHA, I. C. N.; RANGEL, A. H. N.; SILVA, A. R.; SOTO-BLANCO, B. Efeitos do 
gossipol na reprodução animal. Acta Veterinaria Brasilica, v. 5, n. 2, p. 129-35, 
2011. 

GALLI, C.; DUCHI, R.; CROTII, G.; TURINI, P.; PONDERATO, N.; COLLEONI, S.; 
LAGUTINA, I.; LAZZARI, G. Bovine embryo technologies. Theriogenology, v. 59, n. 
2, p.5 99-616, 2003. 

http://www.uff.br/WebQuest/downloads/FisiolApRepFem.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lazzari%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12499007


32 

GARCIA, J. Suplementação para novilhos em pastagens de braquiária nos 
períodos da seca e de transição seca-águas. 2005. 95f. Tese (Doutorado em 
Zootecnia) – Universidade Estadual de Maringá, Maringá. 

GOMES, D.; AGUIAR, T. Q.; DIAS, O.; FERREIRA, E. C.; DOMINGUES, L.; 
ROCHA, I. Genome-wide metabolic re-annotation of Ashbya gossypii: new insights 
into its metabolism through a comparative analysis with Saccharomyces cerevisiae 
and Kluyveromyces lactis. BMC Genomics, v. 24, n. 15, p. 810-5, 2014. 

GONÇALVES, P. B. D.; BARRETA, M. H.; SANDR, L. R.; FERREIRA, R.; 
ANTONIAZZI, A. Q. Produção in vitro de embriões bovinos: o estado da arte. 
Revista Brasileira de Reprodução Animal, v. 31, n. 2, p. 212-7, 2007. 

GONG, J. G.; CAMPBELL, B. K.; BRAMLEY, T. A; GUTIERREZ, C. G.; PETERS, A. 
R.; WEBB, R. Suppression in the secretion of follicle-stimulating hormone and 
luteinizing hormone, and ovarian follicle development in heifers continuously infused 
with a gonadotropin-releasing hormone agonist. Biology Reproduction, v. 55, n. 1, 
p. 68-74, 1996. 

GONSALVES, P. B. D.; VISINTIN, J. A.; OLIVEIRA, M. A. L. Produção in vitro de 
embriões. In: GONSALVES, P. B. D.; FIGUEIREDO, J. R.; FREITAS, V. J. F. 
Biotécnicas aplicadas à reprodução animal. São Paulo, SP: Varela, 2002. p. 195-
226. 

GOTTARDI, F. P.; MINGOTI, G. Z. Maturação de oócitos bovinos e influência na 
aquisição da competência para o desenvolvimento do embrião. Revista Brasileira 
de Reprodução animal, v. 33, n. 2, p. 82-94, 2009. 

GUEMRA, S.; MONZANI, P. S.; SANTOS, E. S.; ZANIN, R.; OHASHI, O. M. 
MIRANDA, M. S.; ADONA, P. R. Maturação in vitro de oócitos bovinos em meios 
suplementados com quercetina e seu efeito sobre o desenvolvimento embrionário. 
Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 65, n. 6, p. 1616-24, 
2013. 

GUIMARÃES JÚNIOR, R. et al. Subprodutos da Agroindústria na Alimentação 
de Bovinos: caroço de algodão. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2008. 33 p. 
(Embrapa Cerrado. Documentos/Embrapa Cerrados, 234).  

HAFEZ, E. S. E; HAFEZ, B. Reprodução animal. 7. ed. São Paulo: Manole, 2004. 
513 p. 

HASCHEK, W. M.; BEASLEY, V. R.; BUCK, W. B.; E FINNELL, J. H. Cottonseed 
meal (gossypol) toxicosis in a swine herd. Journal of the American Veterinary 
Medical Association, v. 195, n. 5, p. 613-5, 1989. 

HIRSHFIELD, A. N. Development of follicles in the mammalian ovary. International 
Review of Cytology, v. 124, p. 43-101, 1991. 

HOLMBERG, C. A.; WEAVER, L. D.; GUTERBOCK, W. M.; GENES, J.; 
MONTGOMERY, P. Pathological and toxicological studies of calves fed a high 
concentration cottonseed meal diet. Veterinarian Pathology, v. 25, n. 2, p. 147-53, 
1988. 

http://www.sciencedirect.com/science/bookseries/00747696
http://www.sciencedirect.com/science/bookseries/00747696


33 

HYTTEL, P.; FAIR, T.; CALLESEN, H.; GREVE, T. Oocyte growth, capacitation and 
final maturation in cattle Theriogenology, v. 47, n. 1, p. 23-32, 1997. 

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
(INDEA). Mato Grosso vacinou mais de 99% do seu rebanho. Disponível em:< 
http://www.indea.mt.gov.br/noticias/mato-grosso-vacinou-mais-de-99-do-seu-
rebanho/163315>. Acesso em: 16 fev. 2017. 

IRELAND, J. J. Control of follicular growth and development. Journal of 
Reproduction and Fertility, v. 34, p. 39-54, 1987. 

KRISHER, R. L. The effect of oocyte quality on development. Journal of Animal 
Science, v. 82, p. 14-23, 2004. 

LAB & VET – Diagnóstico e consultoria veterinária. Valores de referência: bovino. 
Disponível em: <http://www.labvet.com.br/userfiles/files/referencias-bovinos.pdf>. 
Acesso em: 25 jan. 2017 

LANDIM-ALVARENGA, F. C.; GRAHAM, J. K.; ALVARENGA, M. A.; SQUIRES, E. L. 
Calcium influx into equine and bovine spermatozoa during in vitro capacitation. 
Animal Reproduction Science, v. 1, n. 1, p. 96-105, 2004. 

LANGLAIS, J.; KAN, F. W. K.; GRANGER, L.; RAYMOND, L.; BLEAU, G.; 
ROBERTS, K. D. Identification of sterol acceptors that stimulate cholesterol efflux 
from human spermatozoa during in vitro capacitation. Gamete Research, v. 20, n. 2, 
p. 185-201, 1988. 

LEAL, C. L. V.; ADONA, P. R. O bloqueio meiótico e a maturação in vitro. 
Disponível em: 
<http://www.bioembryo.com.br/noticias.php?cat=1&subcat=2&id=136>. Acesso em: 
28 set. 2016. 

LEITÃO, C. C. F.; BRITO, I. R.; FROTA, I. M. A; SILVA, J. R. V. Importância dos 
fatores de crescimento locais na regulação da foliculogênese ovariana em 
mamíferos. Acta Scientiae Veterinariae, v. 37, n. 3, p. 215-24, 2009. 

LELIS, I. C. N. G. Determinação dos efeitos do gossipol sobre o ciclo estral, a 
foliculogênese e o desenvolvimento embrionário de roedores e galinhas. 2015. 
133 f. Tese (Doutorado em Ciência Animal) – Departamento de Ciências Animais, 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2015.  

LIN, Y. C.; COSKUN, S.; SANBUISSHO, A. Effects of gossypol on in vitro bovine 
oocyte maturation and steroidogenesis in bovine granulosa cells. Theriogenology, v. 
41, p. 1601-11, 1994. 

LUCCI, C. M.; RUMPF, R.; FIGUEIREDO, J. R., BÁO, S. N. Zebu (Bos indicus) 
ovarian preantral follicles: morphological characterization and development of an 
efficient isolation method. Theriogenology, v. 15, p. 1467-83, 2002. 

LUSSIER, J. G.; MATTON, P.; DUFOUR, J. J. Growth rates of follicles in the ovary of 
the cow. Journal Reproduction Fertility, v. 81, p. 301-7, 1987. 

http://www.bioembryo.com.br/noticias.php?cat=1&subcat=2&id=136


34 

MARTINS, F. S.; SILVA, J. R. V.; RODRIGUES, A. P. R. FIGUEIREDO, J. R. Fatores 
reguladores da foliculogênese em mamíferos. Revista Brasileira de Reprodução 
Animal, v. 32, n. 1, p. 36-49, 2008. 

MATO GROSSO. Governo do Estado. Economia. Disponível em: 
<http://www.mt.gov.br/economia/>. Acesso em: 5 abr. 2016. 

MAYES, M. A.; SIRARD, M. A. Effect of type 3 and type 4 phosphodiesterase 
inhibitors on the maintenance of bovine oocytes in meiotic arrest. Biology of 
Reproduction, v. 66, p.180-4, 2002. 

Mc LAUGHLIN, E. A.; Mc IVER, S. Awakenig the oocyte: controlling primordial follicle 
development. Reproduction, v. 137, p. 1-11, 2009. 

MCNATTY, K. P.; LAWRENCE, S.; GROOME, N. P.; MEERASAHIB, M. F.; 
HUDSON, N. L.; WHITING, L.; HEATH, D. A.; JUENGEL, J. L. Oocyte signalling 
molecules and their effects on reproduction in ruminants. Reproduction Fertility 
and Development, v. 18, p. 403-12, 2006. 

MELO, A. A. S.; FERREIRA, M. A.; VÉRAS, A. S. C.; LIRA, M. A.; LIMA, L. E.; 
PESSOA, R. A. S.; BISPO, S. V.; CABRAL, A. M. D.; AZEVEDO, M. Desempenho 
leiteiro de vacas alimentadas com caroço de algodão em dieta à base de palma 
forrageira. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 41, p. 1165-71, 2006. 

MINGOTI, G. Z. Aspectos técnicos da produção in vitro de embriões bovinos. 
Tópicos Avançados em Biotecnologia da Reprodução, Funep, 2005. 

MINGOTI, G. Z. Aspectos Técnicos da Produção In Vitro de Embriões Bovinos: 
Importância da Maturação In Vitro. Disponível em: 
<http://www.bioembryo.com.br/noticias.php?cat=1&subcat=2&id=133#comentario>. 
Acesso em: 23 set. 2016.  

MONNIAUX, D.; HUET, C.; BESNARD, N.; CLÉMENT, F.; BOSC, M.; PISSELET, C.; 
MONGET, P.; MARIANA, J. C. Follicular growth and ovarian dynamics in mammals. 
Journal of Reproduction and Fertility, v. 51, p. 3-23, 1997. 

MORAIS, M. G.; RANGEL, J. M.; MADUREIRA, J. S.; SILVEIRA, A. C. Variação 
sazonal da bioquímica clínica de vacas aneloradas sob pastejo contínuo de 
Brachiaria decumbens. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 
52, n. 2, p. 98-104, 2000. 

MOREIRA, F. B. Subprodutos do algodão na alimentação de ruminantes. PUBVET, 
v. 2, n. 36, p. 1-61, 2008.  

MYAT, T. S.; TETSUKA, M. Gossypol inhibits LH-induced steroidogenesis in bovine 
theca cells. Journal Animal Science, v. 88, p. 63-71, 2016. 

OLIVEIRA, A. A técnica da fertilização in vitro (FIV) e o cultivo de embriões 
bovinos. Disponível em: <http://www.cpt.com.br/cursos-bovinos-
gadodecorte/artigos/a-tecnica-da-fertilizacao-in-vitro-e-o-cultivo-de-embrioes-
bovinos>. Acesso em: 4 out. 2016. 



35 

OLIVEIRA, N. J. F.; MELO, M. M.; LAGO, L. A.; NASCIMENTO, E. F. Hemograma, 
bioquímica sérica e histologia da biópsia hepática de bovinos após administração de 
polpa cítrica. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 57, n. 3, 
p. 418-22, 2005. 

OYUEDA, L. A.; JIMENEZ, C. Factores que afectam la tasa de preñes em 
programas de transferencia de embriones. Revista de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, v. 57, p. 191-200, 2010. 

PALMQUIST, D. L. The role of dietary fats in efficiency of ruminants. Journal 
Nutrition, v. 124, p. 1377-82, 1994. 

PIETERSE, M. C.; KAPPEN, K. A.; KRUIP, A. M.; TAVERNE, M. A. M. Aspiration of 
bovine oocytes during transvaginal ultrasound scanning ovaries. Theriogenology, v. 
30, n. 4, p. 751-6, 1988. 

POLIZEL NETO, A. Uso de coproduto da produção de biodiesel como alimento 
para bovinos confinados. 2011. 90 f. Tese (Doutorado em Zootecnia) – Faculdade 
de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade Estadual Paulista, Botucatu, 
2011. 

POORE, M. H.; ROGERS, G. Feeding whole cottonseed and other cotton by-
products to beef cattle. Veterinary Medicine, v. 90, n. 11, p. 1077-87, 1995. 

RANDEL, R. D.; CHASE, C. C.; WYSE, S. J. Effects of gossypol and cottonseed 
products on reproduction of mammals. Journal Animal Science, v. 70, n. 5, p. 28-
1638, 1992. 

RANKIN, T.; SOYAL, S.; DEAN, J. The mouse zona pelucida: foliculogenese, fertility 
and pre-implantation development. Molecular Cellular and Endocrinology, v. 163, 
p. 21-5, 2000. 

RAWLINGS, N. C.; EVANS, A. C. O.; HONARAMOOZ, A.; BARTLEWSKI, P. M. 
Antral follicle growth and endocrine changes in prepubertal cattle, sheep and goats. 
Animal Reproduction Science, v. 78, p. 259-70, 2003.  

REECE, W. O. Dukes: fisiologia dos animais domésticos.12. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2006. 926 p. 

RODGERS, R. J.; IRVING-RODGERS, I. L.; VAN WEZEL, I. L. Extracellular matrix in 
ovarian follicles. Molecular Cellular and Endocrinology, v. 163, p. 73-9, 2000. 

RODRIGUEZ, R. E.; WISE, M. E. Ontogeny of pulsatile secretion of gonadotrophin-
releasing hormone in the bull calf during infantile and pubertal development. 
Endocrinology, v. 124, p. 248-56, 1989. 

ROMERO, A. C.; ULIANA, R.; MARIANO, I.; LOUVANDINI, C. H.; ABDALLA, A. L. 
Implicações para exatidão na quantificação do gossipol livre: I. Análise da 
variabilidade intrínseca à matriz. Revista Educação Continuada Medicina 
Veterinária e Zootecnia, v. 9, n. 3, p. 70-81, 2011. 

RÜSSE, I. Oogenesis in cattle and sheep. Bibliotheca Anatomica, v. 24, p. 77-92, 



36 

1983. 

SÁNCHEZ, F., SMITZ, J. Molecular control of oogenesis. Biochimica et Bophysica 
Acta, v. 1822, n. 12, p. 1896-912, 2012. 

SANTOS, M. D.; RODRIGUES, R. S.; FREITAS, S. H.; COSTA, D. S.; RUAS, J. R. 
M.; MIRANDA, E. J.; SIMÔES, M. J. Qualidade seminal, morfologia dos testículos e 
epidídimos de touros submetidos à dieta contendo gossipol. Arquivo Brasileiro de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 65, n. 4, p. 975-980, 2013. 

SANTOS, R. L. Efeitos do gossipol sobre a reprodução. Cadernos Técnicos da 
Escola de Veterinária da UFMG, v. 21, p. 73-82, 1997. 

SAUMANDE, J. La folliculogénèse chez les ruminants. Recueil de Medecine 
Veterinaire, v. 167, p. 205-18, 1991. 

SCARAMUZZI, R. J.; BAIRD, D. T.; CAMPBELL, B. K.; DRIANCOURT, M. A.; 
DUPONT, J.; FORTUNE, J. E.; GILCHRIST, R. B.; MARTIN, G. B.; MCNATTY, K. P.; 
MCNEILLY, A. S.; MONGET, P.; MONNIAUX, D.; VIÑOLES, C.; WEBB, R. 
Regulation of folliculogenesis and the determination of ovulation rate in ruminants, 
Reproduction Fertility and Development, v. 23, p. 444-67, 2011. 

SCARAMUZZI, R. J.; HOSKINSON, R. M. Active immunisation against steroid 
hormones for increasing fecundity. In: CRIGHTON, D. B. (ed.). Immunological 
Aspects of Reproduction in Mammals. Buerworths, London: Springer, 1984. p. 
445-74. 

SENEDA, M. M. Aspiração bem feita. Disponível em: 
<http://www.grupocultivar.com.br/artigos/aspiracao-bem-feita>. Acesso em: 24 dez. 
2016. 

SILVA, J. R. V.; FERREIRA, M. A. L.; COSTA, S. H. F.; FIGUEIREDO, J. R. 
Características morfológicas e controle do crescimento folicular durante a 
foliculogênese em ruminantes domésticos. Ciência Animal, v. 12, n. 2, p. 105-17, 
2002. 

SINGH, J. P.; BABCOCK, D. F.; LARDY, H. A. Increased calcium-ion influx is a 
component of capacitation of spermatozoa. Biochemical Journal, v. 172, p. 549-56, 
1978. 

SIRARD, M. A. Resumption of meiosis: mechanism involved in meiotic progression 
and its relation with developmental competence. Theriogenology, v. 55, p. 1241-54, 
2001. 

SOTO-BLANCO, B. Gossipol e fatores anti-nutricionais da soja. In: SPINOSA, H. 
S.; GÓRNIAK, S. L; PALERMO NETO, J. (ed.). Toxicologia aplicada à veterinária. 
São Paulo: Manole, 1998. p. 531-45. 

SUTTON-McDOWALL, M. L.; FEIL, D.; ROBKER, R. L.; THOMPSON, J. G.; 
DUNNING, K. R. Utilization of endogenous fatty acid stores for energy production in 
bovine preimplantation embryos. Theriogenology, v. 77, p. 1632-41, 2012. 

http://www.grupocultivar.com.br/artigos/aspiracao-bem-feita


37 

TAFURI, M. L.; RODRIGUES, M. T. Subprodutos das industrias de óleo na 
alimentação animal. Informe Agropecuário, v. 10, p. 43-8, 1984. 

TEIXEIRA, J. C.; SILVA, E. A.; BRAGA, R. A.; MORON, I. R. Cinética da digestão 
ruminal do caroço de algodão e do grão de milho em diferentes formas físicas em 
vacas holandesas. Ciência Agrotecnica, v. 26, p. 842-5, 2002.  

TENNANT, B. C. Hepatic function. In: KANEKO, J. J.; HARVEY, J. W.; BRUSS, M. L. 
(ed.) Clinical biochemistry of domestic animals. 5. ed. San Diego: Academic, 
1997. cap. 13. p. 327-52. 

THRALL, M. A. Hematologia e bioquímica clínica veterinária. São Paulo: Roca, 
2007. 582 p. 

VALADARES FILHO, S. C.; MAGALHÃES, K. A.; ROCHA JUNIOR, V. R. et al. 
Tabelas brasileiras de composição de alimentos para bovinos: CQBAL 2.0. 2. 
ed. Viçosa, MG: Universidade Federal de Viçosa; Suprema Gráfica Ltda, 2006. 329 
p. 

VALINOTE, A. C.; NOGUEIRA FILHO, J. C. M.; LEME, P. R.; SILVA, S. L.; CUNHA, 
J. A. Fontes de lipídeos e monensina na alimentação de novilhos Nelore e sua 
relação com a população de protozoários ciliados do rúmen. Revista Brasileira de 
Zootecnia, v. 34, p. 1418-23, 2005.  

VAN DEN HURK, R.; ZHAO, J. Formation of mammalian oocytes and their growth, 
differentiation and maturation within ovarian follicles. Theriogenology, v. 63, p. 
1717-51, 2005.  

VAN SOEST, P. J.; ROBERTSON, J. B.; LEWIS, B. A. Methods for dietary fiber 
neutral detergent fiber, and nostarch polysaccharides in relation to animal nutrition. 
Journal of Dairy Science, v. 74, p. 3583-97, 1991. 

VAN WEZEL, I. L.; RODGERS, R. J. Morphological characterization of bovine 
primordial follicles and their environment in vivo. Biology of Reproduction, v. 55, p. 
1003-11, 1996. 

VARAGO, F. C; MENDONÇA, L. F; LAGARES, M. A. Produção in vitro de embriões 
bovinos: estado da arte e perspectiva de uma técnica em constante evolução. 
Revista Brasileira de Reprodução Animal, v. 32, n. 2, p. 100-9, 2008. 

VIEIRA, T. R. C; CUNHA, M. G. G.; GARRUTTI, D. S.; DUARTE, T. F., FÉLEX, S. S. 
S.; PEREIRA FILHO, J. M.; MADRUGA, M. S. Propriedades físicas e sensoriais da 
carne de cordeiros Santa Inês terminados em dietas com diferentes níveis de caroço 
de algodão integral (Gossypium hirsutum). Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 
30, p. 372-7, 2010.  

VILLASEÑOR, M.; COSCIONI, A. C.; GALVÃO, K. N. et al. Gossypol disrupts 
embryo development in heifers. Journal Dairy Science, v. 91, n. 8, p. 3015-24, 
2008. 

VINNE, J. U. V. D. Alimentação de gado. Quanto de semente de algodão é muito? 
Revista Batavo, p. 9, 1992. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18650278


38 

WANDJI, S.; FORTIER, M. A.; SIRARD, M. Differential response to gonodotrophins 
and prostaglandin E2 in ovarian tissue during prenatal and postnatal development in 
cattle. Biology Reproduction, v. 46, p. 1034-41, 1992. 

WASSARMAN, P. M.; ALBERTINI, D. F. Mammalian ovum. In: KNOBIL, E.; NEIL, J. 
The Physiology of Reproduction. New York: Raven Press, 1994. cap. 3. p. 79-123. 

WHITE, D. R.; AITKEN, R. J. Relationship between calcium, cyclic AMP, ATP and 
intracellular pH and the capacity of hamster spermatozoa to express hyperactivated 
motility. Gamete Research, v. 22, p. 163-77, 1989. 

YANAGIMACHI, R. Mammalian fertilization. In: KNOBIL, E.; NEILL, J. (ed.). The 
physiology of reproduction. New York: Raven Press, 1994. p. 189-317. 

YANG, X.; JIANG, S.; FOOTE, R. H. Bovine oocyte development following different 
oocyte maturation and sperm capacitation procedures. Molecular Reproduction 
and Development, v. 34, n. 1, p. 94 -100, 1993. 

ZELSKI, R. Z.; ROTHWELL, J. T.; MOORE, R. E.; E KENNEDY, D. J. Gossypol 
toxicity in preruminant calves. Australian Veterinary Journal, v. 72, n. 10, p. 394-8, 
1995. 

ZHANG, W. J.; XU, Z. R.; PAN, X. L.; YAN, X. H.; ZHANG, Y. B. W. J.; XU, Z. R.; 
PAN, X. L.; YAN, X. H.; WANG, Y. B. Advances in gossypol toxicity and processing 
effects of whole cottonseed in dairy cows feeding. Livestock Science, v. 111, p. 1-9, 
2007. 

ZIRKLE, S. M.; LIN, Y. C.; GWAZDAUSKAS, F. C.; et al. Effects of gossypol on 
bovine embryo development during the preimplantation period. Theriogenology, v. 
30, n. 3, p. 575-82, 1988. 

  



39 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o efeito da ingestão de 0;1,3; 2,5; 3,7; 5,1 e 6,3g de gossipol livre por 

matriz por dia sobre a qualidade e produção oocitária e embrionária de doadoras 

bovinas. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Avaliar o efeito da ingestão de 0;1,3; 2,5; 3,7; 5,1 e 6,3g de gossipol livre por 

matriz por dia sobre a produção e viabilidade oocitária de doadoras bovinas. 

Avaliar o efeito da ingestão de 0;1,3; 2,5; 3,7; 5,1 e 6,3g de gossipol livre por 

matriz por dia sobre a produção e qualidade embrionária de doadoras bovinas. 

Determinar a quantidade máxima de gossipol livre e consequentemente a de 

caroço de algodão, que poderá ser fornecida para matrizes bovina, sem acarretar 

problemas reprodutivos. 
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AVALIAÇÃO DE DIFERENTES NÍVEIS DE INGESTÃO DE GOSSIPOL LIVRE, 
SOBRE A PRODUÇÃO E QUALIDADE OOCITÁRIA E EMBRIONÁRIA DE 

DOADORAS BOVINAS 
 

Evaluation of different levels of gossypol ingestion, on the production and occitary 
and embryonic quality of bovine donors 

 
Marcel Pereira BARROS 

Marcelo Diniz dos SANTOS  
 

RESUMO 

A cotonicultura possui grande importância na economia nacional e do estado de Mato 
Grosso, que se destaca por ser o maior produtor de algodão herbáceo e também por 
possuir o maior rebanho bovino do país. Sabendo que o gossipol está presente nos 
subprodutos do algodão, sendo o caroço de algodão bastante utilizado na nutrição de 
ruminantes, torna-se necessário o desenvolvimento de estudos que determinem a 
quantidade de gossipol livre a ser fornecida, considerando que o mesmo pode 
acarretar alterações reprodutivas nas matrizes e reprodutores bovinos. Esta pesquisa 
teve como objetivo avaliar o efeito da ingestão de dietas com diferentes teores de 
gossipol livre/fêmea/dia, sobre a qualidade e produção oocitária e embrionária de 
doadoras bovinas. Foram utilizadas 24 fêmeas bovinas não lactantes da raça Nelore, 
divididas aleatoriamente em seis Grupos: GC (controle), 0 grama de gossipol livre/ 
fêmea /dia (isenta de caroço de algodão); G1, 1,3 grama de gossipol livre/ fêmea /dia; 
G2, 2,5 gramas de gossipol livre/ fêmea /dia; G3, 3,7 gramas de gossipol livre/ fêmea 
/dia; G4, 5,1 gramas de gossipol livre/ fêmea /dia e G5, 6,3 gramas de gossipol livre/ 
fêmea /dia. Os animais de cada tratamento foram mantidos em piquetes com 
bebedouro, cochos para mistura mineral e para volumoso/concentrado. O consumo 
de 3,7 gramas de gossipol livre/ fêmea /dia (média de 9,0 mg de gossipol livre/kg de 
peso vivo) reduziu (P<0,05) a qualidade dos oócitos aspirados. Já o consumo de 2,5 
gramas de gossipol livre/ fêmea /dia (média de 6,1 mg de gossipol livre/kg de peso 
vivo) reduziu (P<0,05) o número médio de embriões produzidos e a qualidade 
embrionária em relação ao grupo controle. Concluiu-se que o consumo acima de 3,7 
gramas de gossipol livre/ fêmea /dia (média de 9,0 mg de gossipol livre/kg de peso 
vivo) correspondente a 1,67 kg de caroço de algodão, reduz a qualidade oocitária e a 
qualidade e produção de embriões em fêmeas bovinas. 
 
Palavras-chave. Bovinos. Caroço de algodão. Fertilidade. PIVE. Reprodução. 
 
 
ABSTRACT 

Cotton farming has a great importance in both national and local economy in Mato 
Grosso, which stands out as the largest producer of herbaceous cotton and because 
it has the largest herd of cattle in the country. As we know that gossypol is present in 
cotton byproducts, and the cottonseed is widely used in ruminant nutrition, it is 
necessary to develop studies that determine the amount of free gossypol to be 
provided, considering that it can lead to reproductive changes in bovine matrices and 
breeding herds. The objective of this research was to evaluate the effect of diets with 
different levels of free gossypol / female / day about the quality and oocyte and embryo 
production of bovine donors. Twenty-four non-lactating Nelore bovine females were 
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randomly divided into six groups: GC (control), 0 gram of free gossypol / female / day 
(cotton seed free); G1, 1.3 g of free gossypol / female / day; G2, 2.5 grams of free 
gossypol / female / day; G3, 3.7 grams of free gossypol / female / day; G4, 5.1 grams 
of free gossypol / female / day and G5, 6.3 grams of free gossypol / female / day. The 
animals of each treatment were kept in pickets with water drinks, troughs for mineral 
mixing and for hay / concentrate. The consumption of 3.7 grams of free / female / day 
gossypol (mean of 9.0 mg of free gossypol / kg of body weight) reduced (P <0.05) the 
quality of the aspirated oocytes. The consumption of 2.5 grams of free gossypol / 
female / day (mean of 6.1 mg of free gossypol / kg of body weight) reduced (P <0.05) 
the average number of embryos produced and the embryo quality in relation to the 
control group. It was concluded that the consumption of more than 3.7 grams of free 
gossypol / female / day (mean of 9.0 mg of free gossypol / kg of live weight) 
corresponding to 1.67 kg of cottonseed reduces the oocyte quality and the quality and 
production of embryos in bovine females. 
Keywords Bovine. Cottonseed. Fertility. PIVE. Reproduction.  
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INTRODUÇÃO 

O Estado de Mato Grosso tem como base econômica o seu potencial 

agropecuário, sendo detentor do maior rebanho bovino do país com 30.230 mil 

cabeças (INSTITUTO..., 2017). Em pouco mais de 10 anos, o PIB do estado de Mato 

Grosso, passou de R$ 12,3 bilhões de reais (1999) para 80,8 bilhões (2012), gerando 

crescimento de 554%. Neste mesmo período o PIB nacional subiu 312% e parte 

significativa deste positivo desempenho foi devido ao desenvolvimento e produção 

agropecuária (MATO GROSSO, 2015). 

A cotonicultura tem forte fator de impacto na economia nacional, com uma área 

plantada de 956,7 mil hectares e produção de 4.707,0 mil toneladas de algodão em 

caroço (safra 2015/2016) (COMPANHIA..., 2016). O estado de Mato Grosso se 

destaca por ser o maior produtor de algodão herbáceo (Gossypium hirsutum) do país, 

com área plantada de 586,9 mil hectares e produção de 2.314,1 mil toneladas de 

algodão em caroço (safra 2015/2016) (COMPANHIA..., 2016), que têm estimulado 

muitos pecuaristas e empresas da área de nutrição a utilizar os subprodutos do 

algodão nas dietas dos animais dada a oferta do caroço e do farelo de algodão no 

mercado, seu valor energético, proteico e preço competitivo (SANTOS et al., 2013). 

A produção industrial e agroindustrial planejada e com menor geração de 

resíduos abre espaço para a convergência entre os interesses de conservação 

ambiental, de desenvolvimento econômico e de melhoria do ambiente de trabalho. 

Além disso, permite criar oportunidades para o estabelecimento de parcerias e de 

soluções criativas entre a indústria e a pecuária, que implicam na redução do potencial 

de surgimento de novos passivos ambientais (resíduos agroindustriais) e significa 

também melhorar a eficiência empresarial e aumentar a competitividade em um 

mercado globalizado (ABREU, 2006).  

O uso de uma alimentação balanceada e de baixo custo é de extrema 

importância para se ter uma produção bovina economicamente viável e competitiva; 

isto ocorre desde que seja proporcionado ao animal condições de exteriorizar ao 

máximo suas potencialidades genéticas (GARCIA, 2005). A partir da década de 80 a 

genética de matrizes que passou a ser multiplicada inicialmente com a produção de 

embriões in vivo (TE – transferência de embriões) e mais recentemente pela produção 

de embriões in vitro (PIVE – produção in vitro de embriões, deixou de ser exclusividade 

dos machos, pela inseminação artificial (IA) (OYUEDA; JIMENEZ, 2010). 
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O gossipol é um pigmento polifenólico de cor amarela, tóxico, produzido em 

glândulas localizadas nas raízes, folhas, caule e sementes do algodão (RANDEL et 

al., 1992; SANTOS, 1997). O gossipol livre, que tem o efeito tóxico, é a parte do 

gossipol que é solúvel em acetona. Normalmente no caroço de algodão, o teor de 

gossipol livre é semelhante ao teor total, o que pode restringir sua utilização na 

alimentação de ruminantes e não ruminantes (RANDEL et al., 1992; SANTOS, 1997). 

Estudos realizados com touros demonstraram que o consumo 2 a 4 gramas de 

gossipol livre/animal/dia reduziu a qualidade do sêmen, sugerindo que touros com 

acesso a alimentação com caroço de algodão podem ser menos férteis (VINNE, 

1992). Também foi relatado por Santos et al. (2013), em estudo realizado no Estado 

de Mato Grosso - Brasil, que o consumo de 3,3g de gossipol livre/touro/dia acarretou 

alterações na morfologia espermática e na morfometria dos túbulos seminíferos e dos 

epidídimos, reduzindo a qualidade espermática dos touros. 

Trabalhos têm mostrado os efeitos tóxicos do gossipol livre na reprodução de 

fêmeas, aumenta o percentual de atrésia de folículos em ovários de ratas, 

camundongas e galinhas mantidos, in vitro, em meio de cultivo acrescido 5, 10 e 

20µg/mL de gossipol livre (LELIS, 2015), inibiu completamente a maturação nuclear 

de oócitos de bovinos, in vitro, quando estes foram expostos a 150µg/mL de gossipol 

livre, inibiu a produção de progesterona nas células de grandes folículos (LIN et al., 

1994), reduziu o percentual desenvolvimento in vitro de embriões bovinos para o 

estádio de blastocistos, com adição de gossipol ácido acético (GAA) (ZIRKLE et 

al,.1988), comprometeu o desenvolvimento in vitro de embriões de novilhas, 

resultando em aumento da proporção de embriões degenerados, quando estes foram 

cultivados em gossipol livre na concentração de 10µg/mL (VILLASEÑOR et al., 2008). 

Contudo, ainda são incipientes as informações in vivo do efeito do gossipol sobre o 

desenvolvimento embrionário. 

Ciente que o gossipol livre está presente nos subprodutos do algodão e que o 

caroço de algodão é bastante utilizado na nutrição de ruminantes, é importante e 

necessário o desenvolvimento de estudos que determinem a quantidade de gossipol 

livre a ser fornecida por animal/dia, pois o mesmo pode acarretar alterações 

reprodutivas nas matrizes e reprodutores bovinos. Considerando que existem poucas 

informações in vivo do efeito do gossipol livre sobre a produção, qualidade oocitária e 

embrionária de fêmeas bovina, este estudo teve como objetivo avaliar o efeito da 

ingestão de 0;1,3; 2,5; 3,7; 5,1 e 6,3g de gossipol livre/fêmea bovina doadora/dia sobre 
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sua produção e qualidade Oocitária e embrionária. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado na Fazenda Nossa Senhora Aparecida II, localizada no 

município de Nova Mutum - MT e no Laboratório BIOEMBRYO Biotecnologia da 

Reprodução Animal, unidade de Cuiabá-MT. 

Foram utilizadas 24 fêmeas bovinas não lactantes da raça Nelore, com média 

de 40 ± 4,5 meses e peso vivo inicial (PVI) médio de 354 ± 35 kg, alocadas 

aleatoriamente em 6 grupos experimentais, de acordo com o nível de gossipol na 

dieta: GC (controle), 0 grama de gossipol livre/fêmea/dia (isenta de caroço de 

algodão); G1, 1,3 grama de gossipol livre/fêmea/dia; G2, 2,5 gramas de gossipol 

livre/matriz/dia; G3, 3,7 gramas de gossipol livre/fêmea/dia; G4, 5,1 gramas de 

gossipol livre/fêmea/dia e G5, 6,3 gramas de gossipol livre/fêmea/dia. 

O período experimental foi de 90 dias, sendo D0, para realização da OPU1 

(ovum pick up) (obtenção in vivo de oócitos) e PIVE 1 (produção in vitro de embriões), 

avaliando a qualidade e quantidade de oócitos e embriões pré-tratamento (dietas 

isentas de gossipol), D30 e D60, D90 para a realização das OPU 2, 3 e 4 e PIVE 2, 3 

e 4, respectivamente, para avaliar os mesmos parâmetros com a utilização de 

diferentes níveis de gossipol livre/fêmea/dia. 

As fêmeas foram mantidas em piquetes dotados de bebedouro e cochos para 

mistura mineral e para volumoso/concentrado. Foram pesadas antes de iniciar o 

experimento, com 30, 60 e 90 dias, por meio de balança digital; os valores do peso 

vivo das fêmeas bovinas não lactantes foi utilizado para o ajuste do consumo de 

matéria seca (MS) durante o período de avaliação experimental. 

Os alimentos concentrados utilizados na composição das rações experimentais 

foram o caroço de algodão (CA), farelo de soja, farelo de milho e como alimento 

volumoso foi utilizado o feno de Brachiaria ruziziensis. 

Antes de se iniciar o experimento, amostras dos alimentos foram coletadas e 

enviadas ao Laboratório de Bromatologia da Universidade de Cuiabá – UNIC, para 

determinação da matéria seca (MS), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE) segundo 

Silva e Queiroz (2009). A determinação da fibra em detergente neutro (FDN) dos 

alimentos foi realizada de acordo com Van Soest et al. (1991). O nutriente digestível 

total (NDT) foi estimado pela equação de regressão NDT = 91,024 – (0,571* FDN) de 
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Capelle et al. (2001). 

Foi determinado previamente e após 45 dias do início do experimento o teor de 

gossipol livre obtido por amostragem representativa do CA fornecido nas dietas dos 

animais, por cromatografia líquida de alta eficiência conforme descrito por Romero et 

al. (2011), para adequação do nível de gossipol livre nas respectivas dietas. 

As dietas foram formuladas para ganhos estimados de 500g/animal/dia, sendo 

isoproteicas (12,6 a 13,2% PB) e isoenergéticas (63,5 a 66,5% NDT), contendo 0% 

de caroço de algodão (CA) para GC, 5,15% de CA para o G1, 10,25% de CA para o 

G2, 15,3% de CA para o G3, 20,45% de CA para o G4 e 25,5% de CA para o G5 

(Tabela 1). As exigências nutricionais e a composição química dos alimentos foram 

estabelecidas de acordo com Valadares Filho et al. (2006b e 2006a), respectivamente, 

que foram utilizadas para estimar a composição percentual das rações experimentais 

e estabelecer o orçamento da alimentação. 

O fornecimento estimado de matéria seca (MS) das dietas experimentais foi de 

2,3% do peso vivo inicial (PVI). Para atender as exigências dos animais de acordo 

com o ganho de peso obtido, as dietas foram reformuladas após 45 dias do início do 

experimento, sendo estas pesadas e fornecidas ad libitum duas vezes ao dia, às 7h00 

e 17h00. Antes das 7h00 foi realizada a limpeza dos cochos e pesagem das sobras 

para se obter o consumo.  

Tabela 1 - Composição percentual preconizada para as dietas experimentais das fêmeas, na matéria 
seca 

Tratamentos 
 

Alimentos GC G1 G2 G3  G4  G5  

Composição percentual   
Feno 50,00 50,00 50,00 50,00 50,07 49,72 
Caroço de algodão 0,00 5,15 10,25 15,30 20,45 25,50 

Milho grão 33,54 31,09 28,76 26,40 23,92 21,94 
Farelo de Soja 16,45 13,70 10,97 8,30 5,54 2,78 

Total 100,0  100,0  100,0  100,0 100,0  100,0 

Composição química  
(%na MS) 

  

Proteína bruta (PB) 12,77 13,17 12,72 12,69 12,68 12,62 
Extrato etéreo (EE) 2,27 4,28 4,87 5,59 6,32 7,05 
(FDN) 42,84 45,43 45,03 46,11 47,24 48,15 

(NDT) 66,53 65,05 65,28 64,66 64,02 63,49 

GC (Grupo controle), 0 grama de gossipol livre/fêmea/dia; G1, 1,3 grama de gossipol livre/fêmea/dia; 
G2, 2,5 gramas de gossipol livre/matriz/dia; G3, 3,7 gramas de gossipol livre/fêmea/dia; G4, 5,1 gramas 
de gossipol livre/fêmea/dia e G5, 6,3 gramas de gossipol livre/fêmea/dia; FDN – Fibra Detergente 
Neutro; NDT – Nutrientes Digestíveis Totais. 
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As aspirações foliculares (OPUs) foram realizadas com auxílio de ultra-som 

com transdutor micro-convexo acoplados à uma bomba de vácuo (WTA, Brasil). O 

meio de punção utilizado foi o PBS (phosfhate buffered saline) acrescido de 1% de 

soro fetal bovino (SFB – Invitrogen - Gibco®) e 0,1% de heparina sódica (Liquemine® 

25.000 UI/5mL, Roche, Brasil). A pressão da bomba de vácuo foi de 80 mmHg, 

equivalente a 13 mL/min neste sistema de agulha longa utilizando cateter de 16G 

(Jelco, Johnson e Johnson, Bélgica) conectado a um sistema de punção (WTA, 

Brasil), acoplado a um tubo de 50 mL (TPP, Suíça). No final de cada aspiração o tubo 

contendo as estruturas aspiradas foi levado imediatamente para avaliação. 

O líquido aspirado foi colocado em filtro para ser lavado com PBS. 

Posteriormente, foi colocado em uma placa de petri de 90X15 mm, onde se realizou a 

procura dos complexos cumulus oophorus (CCOs) e posteriormente foram 

classificados, utilizando um microscópio estereoscópio. A classificação foi realizada 

conforme Coelho et al. (2000): Grau I, com cumulus compacto, contendo mais de três 

camadas em volta do oócito, citoplasma homogêneo; Grau II, com cumulus compacto, 

mais de três camadas em volta do oócito, citoplasma um pouco heterogêneo; Grau III, 

com cumulus compacto, pelo menos uma camada completa em torno do oócito, com 

o citoplasma heterogêneo; Grau IV oócitos desnudos com citoplasma heterogêneo, 

oócitos com citoplasma degenerado, oócitos atrésicos ou expandidos. Os CCOs de 

qualidade I, II e III foram classificados como de qualidade superior ou viáveis e os 

oócitos grau IV, foram classificados como de qualidade inferior. 

Após a seleção dos oocitos viáveis, estes foram colocados em criotubos 

previamente preparados com meio de transporte, e gaseado com uma mistura 

contendo 5% CO2, 5% de O2 e balanço de N2 por 15 segundos.  

A PIVE foi realizada utilizando-se os seguintes procedimentos no laboratório da 

Empresa BIOEMBRYO:  

MATURAÇÃO IN VITRO (MIV) 

Toda manipulação de oócitos, meios e placas foi realizada em fluxo laminar. 

Meios de maturação in vitro foram preparados previamente à chegada e entrada dos 

criotubos contendo os oócitos provenientes da aspiração folicular. 

Placas contendo microgotas com meio de maturação foram equilibradas em 

incubadora. O meio de maturação foi composto de TCM 199 com sais de Earl 

suplementado com 10% de SFB (soro fetal bovino), LH (Hormônio luteinizante), FSH 

(Hormônio folículo estimulante), penicilina e estreptomicina, cobertas com óleo 
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mineral. Os oócitos foram retirados dos criotubos, avaliados em microscópio 

estereoscópico e colocados nas microgotas contendo o meio de maturação. 

Posteriormente, as placas contendo os oócitos foram colocadas no interior de 

incubadora à 38,5°C e 5% de CO2 por 24 horas 

FERTILIZAÇÃO IN VITRO (FIV) 

Toda manipulação com os oocitos, sêmen, e embriões é realizada em capela 

de fluxo laminar. Após 22 a 24 horas decorridas da aspiração folicular das doadoras, 

é iniciado o processo de fertilização in Vitro, que consiste na preparação do meio de 

fertilização TALP (Tyrode-albuminalactato-piruvato, adicionando-se a este PHE 

(penicilinamina, hipotaurina e epinefrina) e heparina (Coelho et al., 2000). Este meio 

foi depositado em microgotas de 50 µl em placas de Petri cobertas com óleo mineral, 

e colocadas em incubadoras a 38,5°C e 5% de CO2. Após esse processo foi realizada 

a lavagem dos oocitos aspirados no dia anterior, que estavam depositados em 

microgotas de 70µL em meio de maturação, Earles, sendo adicionado a este piruvato, 

hormônio luteinizante (LH), hormônio folículo-estimulante (FSH) e estradiol. 

Os oocitos foram retirados do meio de maturação e colocados em contato com 

o meio de fertilização em uma placa de lavagem, para eliminar a quantidade de 

hormônio advindo do meio de maturação e retirar algumas células do cúmulus que se 

desprenderam nas 24 horas decorridas pós aspiração folicular. Este processo de 

limpeza consiste na deposição destes oocitos maturados em meio TALP. 

Após realizado o processo de limpeza, estes oocitos maturados e limpos são 

depositados nas gotas de 50µl de meio TALP que estavam dentro das incubadoras a 

38,5°C e 5% de CO2.  

Já com os oocitos maturados depositados nas microgotas com meio TALP, 

procedeu-se o processo de preparação do sêmen. Para tal, utilizou-se o gradiente de 

percoll, que separou os três componentes existentes na palheta de sêmen, que são o 

crioprotetor, os espermatozoides mortos e o liquido seminal, e por fim os 

espermatozoides móveis e capacitados. Para este processo de capacitação 

espermática foram utilizados dois gradientes de percoll: 90% e 45%, sendo adicionado 

lactato, cálcio, magnésio e bicarbonato. E para a diluição deste percoll para o 

gradiente de 45%, utilizou-se o meio TALP SEMEN, meio esse que tem a função de 

tampão, ou seja, possui um PH neutro. Após a montagem dos gradientes de percoll 

em tubos de 15 mL, foi depositado o sêmen da palheta previamente descongelado a 

35°C por 30 segundos, sendo também analisada a motilidade espermática. A seguir 
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foi realizada a centrifugação, por 5 minutos a 4.500 rotações por minuto, observando-

se cinco colunas. A primeira de cima para baixo contendo o crioprotetor que foi 

utilizado para o congelamento do sêmen, a segunda é o gradiente de percoll 45%, a 

3° coluna contendo os espermatozoides mortos, a 4° coluna é o gradiente de percoll 

de 90%, e a última coluna (5°), chamada de ¨pellet¨, contendo os espermatozoides 

móveis e capacitados.  

Deste pellet obtido foram avaliadas a concentração e motilidade espermática. 

Após a avaliação e contagem desses parâmetros, foi realizada estabelecida a dose 

inseminante de 1.000.000 de espermatozoide por gota, sendo depositado 10 µl de 

sêmen diluído nas gotas que já continham os oocitos depositados no meio de 

fertilização (TALP). 

CULTIVO IN VITRO (CIV) 

Toda manipulação de oócitos não fecundados, zigotos e embriões, bem como 

de meios e placas foi realizada em capela de fluxo laminar. Meios de cultivo in vitro 

(desenvolvimento) foram previamente preparados, bem como placas contendo 

microgotas com meio de cultivo, sendo posteriormente equilibrados em incubadora 

38,5°C e 5% de CO2. 

Após 18 a 22 horas do início do processo de fertilização in vitro, em microscópio 

estereoscópico (lupa), os prováveis zigotos (primeiro estádio do desenvolvimento 

embrionário) foram retirados do meio de fertilização e transferidos para outra placa 

contendo meio de cultivo, retornando posteriormente para a incubadora com 

temperatura e atmosfera controladas. Os embriões foram mantidos em cultivo in vitro 

até o 7° dia de desenvolvimento embrionário. Durante este período, avaliou-se a 

clivagem (primeira divisão mitótica) no 3º dia de desenvolvimento embrionário. Duas 

trocas parciais de meio de cultivo foram realizadas neste período, no 3º e 5º dias de 

desenvolvimento. 

No 7° dia, os embriões foram avaliados e classificados quanto ao seu estádio 

de desenvolvimento e qualidade, obedecendo-se critérios estabelecidos pelo Manual 

da Sociedade Internacional de Transferência de Embriões (IETS) (COELHO et al., 

2000) 

Foi utilizado delineamento experimental inteiramente casualizado para avaliar 

o efeito do consumo de diferentes teores de gossipol livre/fêmea bovina doadora/dia 

sobre a sua produção e qualidade oocitária e embrionária de fêmeas bovinas não 

lactantes da raça Nelore. As variáveis quantitativas foram submetidas aos testes de 
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Normalidade (Lilliefors) e Homocedasticidade (Cochran) e posteriormente a análise 

de variância realizados no programa Sistema de Análise Estatística e Genética 

(SISTEMA..., 1997). Caso apresentasse significância, foi realizado o teste de 

comparação de médias mais apropriado, evitando-se erros estatísticos tipo I e II. As 

variáveis quantitativas foram analisadas utilizando o teste qui quadrado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O consumo médio de alimento na matéria natural (MN) pelos animais dos 

grupos experimentais foi de 11,1 ± 1,9 kg/animal/dia e não houve diferença (P>0,05) 

do consumo de alimentos entre os grupos. O consumo de proteína bruta, extrato 

etéreo, fibra detergente neutro e a estimativa de nutrientes digestíveis totais se 

mantiveram dentro dos padrões preconizados, para atender as exigências nutricionais 

dos animais, no início do experimento (Tabela 2). 

Não houve diferença (P>0,05), entre o peso inicial e final dos animais dos 

respectivos grupos experimentais, sendo que o peso médio inicial foi de 353,6 ± 38,5 

kg e o peso médio final foi de 410,5 ± 35,7 kg dos animais dos grupos experimentais.  

 
Tabela 2 - Consumo médio diário de matéria natural (Cons. MN), de matéria seca (Cons. MS), proteína 
bruta (% PB MS), extrato etéreo (% EE MS), fibra detergente neutro (% FDN MS) e estimativa de 
nutrientes digestíveis totais (% NDT MS) pelas novilhas dos grupos G. 

Grupos Cons. MN 
(kg/dia) 

Cons. MS 
(kg/dia) 

Consumo 
% PB MS 

Consumo 
% EE MS 

Consumo 
% FDN MS 

Consumo  
% NDT MS 

GC 11,2 9,7 12,8 2,3 42,8 66,5 
G1 11,2 9,3 13,2 4,3 45,4 65,0 
G2 11,1 9,6 12,7 4,9 45,0 65,3 
G3 10,9 9,4 12,7 5,6 46,1 64,7 
G4 11,1 9,6 12,7 6,3 47,2 64,0 
G5 11,1 9,6 12,6 7,0 48,1 63,5 

GC (Grupo controle), 0 grama de gossipol livre/fêmea/dia; G1, 1,3 grama de gossipol livre/fêmea/dia; 
G2, 2,5 gramas de gossipol livre/matriz/dia; G3, 3,7 gramas de gossipol livre/fêmea/dia; G4, 5,1 gramas 
de gossipol livre/fêmea/dia e G5, 6,3 gramas de gossipol livre/fêmea/dia. 

 

Considerando o consumo médio real dos animais com base na matéria natural 

(MN) obtido durante o período experimental (90 dias), e que percentual de caroço de 

algodão nas dietas dos grupos GC, G1, G2, G3, G4 e G5 foram de 0,0; 5,15; 10,25; 

15,30; 20,45 e 25,50% respectivamente. Considerando também que o teor médio de 

gossipol livre contido no caroço de algodão utilizado nas dietas foi de 2,25g gossipol 

livre/kg de caroço de algodão, foi calculado o consumo de caroço de algodão (CCA) 

(kg/animal/dia) e de gossipol livre (CGL) (g/animal/dia) pelas fêmeas bovinas de cada 

Grupo. Assim, o consumo máximo de caroço de algodão foi de 25,5% (G5), contendo 
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7,0% de gordura na dieta total (2,83 kg de caroço de algodão/animal/dia) (Tabela 3). 

 
Tabela 3 - Consumo médio da dieta na matéria natural (CMN), de caroço de algodão (CCA) e de 
gossipol livre (CGL) pelas fêmeas bovinas dos grupos GC, G1, G2, G3, G4 e G5, durante 90 dias de 
período experimental. 

Discriminação 
Grupos 

GC G1 G2 G3 G4 G5 

CMN (kg/animal/dia) NS 11,2 11,2 11,1 10,9 11,1 

 
11,1 

CCA (kg/animal/dia MN) 0 0,58 1,14 1,67 2,27 
 

2,83 

CGL (g/animal/dia MN) 0 1,3 2,5 3,7 5,1 

 
6,3 

GC (Grupo controle), 0 grama de gossipol livre/fêmea/dia; G1, 1,3 grama de gossipol livre/fêmea/dia; 
G2, 2,5 gramas de gossipol livre/matriz/dia; G3, 3,7 gramas de gossipol livre/fêmea/dia; G4, 5,1 gramas 
de gossipol livre/fêmea/dia e G5, 6,3 gramas de gossipol livre/fêmea/dia. 

NS Não significativo (P>0,05) pelo Teste Tukey.  

 
Não se observou diferença (P>0,05) na produção total de oócitos e de oócitos 

viáveis das fêmeas dos grupos GC, G1, G2, G3, G4 e G5 aspirados na OPU1 (antes 

de iniciar o consumo de caroço de algodão, ou seja, dietas isentas de gossipol) 

obtendo se média de 22,3 ± 13,8 oócitos totais; 15,5 ± 10,9 oócitos viáveis (69,5%). A 

Tabela 4 sintetiza a produção total de oócitos e dos oócitos viáveis obtidos nas três 

aspirações foliculares (OPUS 2, 3 e 4) das fêmeas bovinas dos grupos experimentais 

GC, G1, G2, G3, G4 e G5, submetidas a diferentes níveis de gossipol livre, durante 

os 90 dias de consumo das dietas. Observa-se que o consumo a partir de 3,7 gramas 

de gossipol livre/fêmea/dia (média de 9,0 mg de gossipol livre/kg de peso vivo) (grupos 

3, 4 e 5) reduziu (P<0,05) o percentual de oócitos viáveis. 

 

Tabela 4 - Produção total de oócitos e de oócitos viáveis obtidos nas três aspirações foliculares (OPUS) 
de novilhas da raça Nelore dos grupos experimentais GC, G1, G2, G3, G4 e G5, submetidas a 
diferentes níveis de gossipol livre com 30, 60 e 90 dias de consumo das dietas. 

Grupo Oócitos Totais nº Oócitos Viáveis nº Oócitos Viáveis % 

GC 365 240 65,8A 

G1 325 228 70,2A 

G2 277 187 67,5A 

G3 295 171 58,0B 

G4 304 173 56,9B 

G5 199 107 53,8B 

GC (Grupo controle), 0 grama de gossipol livre/fêmea/dia; G1, 1,3 grama de gossipol livre/fêmea/dia; 
G2, 2,5 gramas de gossipol livre/matriz/dia; G3, 3,7 gramas de gossipol livre/fêmea/dia; G4, 5,1 gramas 
de gossipol livre/fêmea/dia e G5, 6,3 gramas de gossipol livre/fêmea/dia. 
A e B Médias com letras diferentes na mesma coluna diferem entre si (P<0,05) pelo Teste X2. 
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Segundo Lin et al. (1994), a maturação nuclear de oócitos bovinos, in vitro, foi 

completamente inibida e ocorreu redução no processo de expansão das células do 

cumulus, quando estes foram expostos a 150µg/mL de gossipol livre. Contudo ainda 

não se conhece a atividade biológica e metabolismo do gossipol no fluído folicular 

destes animais. Corroborando com esta informação, Lelis (2015) observou aumento 

no percentual de atrésia de folículos em ovários de ratas, camundongas e galinhas 

mantidos, in vitro, em meio de cultivo acrescido 5, 10 e 20µg/mL de gossipol livre. 

Contrariamente, Brocas (1997) ao expor os oócitos bovinos, em concentrações bem 

menores (2,5 a 10 µg /mL de gossipol livre) do que às utilizadas por Lin et al. (1994), 

durante a maturação in vitro, não observou interferência no desenvolvimento dos 

oócitos.  

Possivelmente as observações realizadas por Lin et al. (1994) e Lelis (2015) 

possam explicar o menor percentual de oocitos viáveis observado nas fêmeas bovina 

dos grupos 3, 4 e 5. 

Não foi observado diferença (P>0,05) na produção média de embriões viáveis 

das fêmeas dos grupos GC, G1, G2, G3, G4 e G5 na PIVE1 (com dietas isentas de 

gossipol), obtendo-se média de 3,7 ± 3,5 embriões viáveis; 0,6 ± 0,7 blastócitos (BL); 

e 2,4 ± 2,7 blastocisto expandido (BX) por fêmea, demonstrando que os grupos de 

fêmeas utilizadas eram homogêneas em relação a qualidade embrionária, antes da 

ingestão de gossipol. Neste estudo, o consumo a partir de 2,5 gramas de gossipol 

livre/fêmea/dia (grupos 2, 3, 4 e 5) (média de 6,1 mg de gossipol livre/kg de peso vivo) 

reduziu (P<0,05) o número médio de embriões produzidos in vitro e a qualidade 

embrionária (Tabela 5). 

A adição de GAA em cultura in vitro de embriões bovinos reduziu a 

percentagem de desenvolvimento para o estádio de blastocistos, o escore de 

desenvolvimento embrionário e acelerou o processo de degeneração embrionária, 

com uma relação dose dependente de 1,0; 5,0; 10,0 e 30,0 µg de gossipol livre/mL 

(ZIRKLE et al., 1988). Brocas (1997) também observou falha no desenvolvimento 

embrionário de bovinos, quando estes foram expostos a 2,5; 5,0 e 10,0µg de 

gossipol./mL.  

Também foi observado neste estudo redução na quantidade de blastócitos (BL) 

e blastocisto expandido (BX) das novilhas que consumiram acima de 2,5 gramas de 

gossipol livre/fêmea/dia (Tabela 5), contribuindo para a redução da fertilidade das 

fêmeas, considerando que as estruturas de blastocisto e blastocisto expandido são os 
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melhores estágios para se fazer a transferência de embrião, pois possuem maiores 

possibilidades de implantação, pela evolução até um estágio embrionário mais 

avançado, além de ainda possuírem zona pelúcida intacta, o que auxilia na 

preservação do embrião durante a fase de congelamento (BÓ; MAPLETOFT, 2013; 

BRUM, 2002). Adicionalmente, Villaseñor et al. (2008) também observaram aumento 

da proporção de embriões degenerados obtidos de fêmeas bovinas que consumiram 

36,8 mg de gossipol livre/kg de peso vivo/dia. 

 
Tabela 5 - Produção média de embriões viáveis (PIVE) por fêmea, blastócitos (BL) e blastocisto 
expandido (BX) de novilhas da raça Nelore dos grupos experimentais GC, G1, G2, G3, G4 e G5, 
submetidas a diferentes níveis de gossipol livre, após 90 dias de consumo das dietas. 

Grupo PIVE BL BX 

GC 7,5 ± 1,9A 1,7 ± 0,5A 4,7 ± 1,7A 

G1 6,0 ± 2,5AB 1,5 ± 0,6A 3,0 ± 1,6AB 

G2 3,2 ± 2,9BC 0,5 ± 0,6B 2,2 ±1,7BC 

G3 3,2 ± 3,8 BC 0,0 ± 0,0B 1,7 ± 1,5BC 

G4 1,5 ± 1,3C 0,2 ± 0,5 B 1,0 ±1,1BC 

G5 0,7 ± 0,9 C 0,2 ± 0,5B 0,5 ± 0,5C 

GC (Grupo controle), 0 grama de gossipol livre/fêmea/dia; G1, 1,3 grama de gossipol livre/fêmea/dia; 
G2, 2,5 gramas de gossipol livre/matriz/dia; G3, 3,7 gramas de gossipol livre/fêmea/dia; G4, 5,1 gramas 
de gossipol livre/fêmea/dia e G5, 6,3 gramas de gossipol livre/fêmea/dia. 
A,B e C Médias com letras diferentes na mesma coluna diferem entre si (P<0,05) pelo Teste de Duncan. 

 

Já Velasquez-Pereira et al. (2002), não observaram alterações no 

desenvolvimento in vitro de embriões obtidos de fêmeas bovinas suplementadas com 

farelo de algodão e que ingeriram 43,5g de gossipol total/dia. Resultados que diferem 

dos obtidos em nosso estudo. 

 

CONCLUSÃO 

O consumo acima de 3,7 gramas de gossipol livre/fêmea/dia (média de 9,0 mg 

de gossipol livre/kg de peso vivo) reduziu a qualidade oocitária e percentual de oócitos 

viáveis. 

O consumo acima de 2,5 gramas de gossipol livre/fêmea/dia reduziu a 

produção e qualidade embrionária. 

O Consumo de 1,67 kg de caroço de algodão (contendo 2,25g gossipol livre/kg) 

reduziu a qualidade oocitária e a qualidade e produção de embriões de fêmeas 

bovinas. 

Determinar o teor de gossipol livre existe nas variedades de caroço de algodão, 
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a serem utilizadas na nutrição de ruminantes, é de fundamental importância para que 

o gossipol livre não prejudique a qualidade oocitária e a qualidade e produção de 

embriões. 
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CONCLUSÕES GERAIS 

O consumo acima de 3,7 gramas de gossipol livre/fêmea/dia (média de 9,0 mg 

de gossipol livre/kg de peso vivo) reduziu a qualidade oocitária e percentual de oócitos 

viáveis. 

O consumo acima de 2,5 gramas de gossipol livre/fêmea/dia reduziu a 

produção e qualidade embrionária. 

O Consumo de 1,67 kg de caroço de algodão (contendo 2,25g gossipol livre/kg) 

reduziu a qualidade oocitária e a qualidade e produção de embriões de fêmeas 

bovinas. 

Determinar o teor de gossipol livre existe nas variedades de caroço de algodão, 

a serem utilizadas na nutrição de ruminantes, é de fundamental importância para que 

o gossipol livre não prejudique a qualidade oocitária e a qualidade e produção de 

embriões. 


